
ТЕМА: Джордж Орвелл. “Скотоферма”. Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в 

антиутопіях митця. Боротьба проти страху й рабської покірності в суспільній свідомості. Поетика 

антиутопії 

 

1.Жанр антиутопія 

 Антиутопія  з'явилася тоді, коли держава і суспільство виявилися свої негативні риси, стали 

небезпечними для людини, не сприяли прогресу. В антиутопії завжди виражався протест проти 

насильства, абсурдного соціального устрою, безправного становища людини. Автори антиутопій, 

спираючись на аналіз реальних суспільних процесів, за допомогою фантастики намагалися передбачити 

їх розвиток в майбутньому, попередити тим самим про небезпечні наслідки існуючого порядку.  
1. Художній світ і утопій, і антиутопій один і той самий. Але для утопій примусове щастя є ідеалом, в 

антиутопії ідея про щастя, рівність й братерство втілюється в ідею про насилля над людиною, бо 

людина втрачає внутрішню свободу. 

2. Утопія — це жанр літератури, який зображує суспільство ідеалу, в ній відсутній сатиричний ракурс 

бачення дійсності. Антиутопія — це художня модель суспільства, що викликає жах, містить у собі 

сатиричний підтекстовий пласт, мотив перестороги, критично заперечує міф, який створила утопія.   Орвелл першим застосував термін холодна війна в есе «Ви і атомна бомба», написаному 10 жовтня 

1945 року. 

 

ПРЕМІЯ ОРВЕЛЛА – Британська найпрестижніша премія за політичні твори. Щороку нагороджуються 

книга, журналіст, а з 2009 року і блог, який є найближчим до позиції Орвела “перетворити політичні 

твори в мистецтво”  

 

2. Світоглядні позиції Дж. Оруелла (1903-1950) 

    Джордж Оруелл англійський письменник середини 20 століття. На теренах колишнього Радянського 

Союзу мало хто чув це ім'я. А якщо воно десь і згадувалося, то з неодмінними коментарями цілком 

певного характеру: антикомуніст, пасквілянт і т. п.  

    Насправді, у своїх політичних поглядах Оруелл твердо стояв на позиціях демократичного соціалізму. 

Тому був «незручним співрозмовником»не тільки для радянського уряду, але і для свого.  

          Консерваторів він не влаштовував тим, що непохитно вірив у соціалістичну ідею, з нею однією 

пов'язуючи можливість гуманного майбутнього, коли зникнуть диктатури і колоніальний гніт і 

громадська несправедливість.  

       Для лібералів він був надокучливим критиком і явним чужинцем, оскільки не виносив їх 

прекрасних, але марних базікань.  

       Ключовим моментом у його житті і поглядах стала Іспанська війна. Саме в Іспанії Оруелл вперше 

переконався, що можливий зовсім інший соціалізм . 

      Про Сталінську модель соціалізму Орвелл писав так: «Це потворний соціалізм, де страчують 

революцію в ім'я диктатури вождів і підпорядкованій їм бюрократії, Він для мене є головним ворогом. 

Його вигляд я зумію розрізнити безпомилково, не звертаючи увагу на гасла і прапори ».  

      Таке « прозріння »Оруелла стало поштовхом для невтомної боротьби проти тоталітаризму. Частина 

її втілилася у казці «Ферма тварин» ( «Скотний двір»,«Скотський хутір »).  

 

 3.Художня своєрідність твору-казки. Дослідження закономірностей злоякісного переродження 

ідей комуністичної утопії.  

        Звичайно, для тих, хто не знайомий з історією першої половини 20 ст. цей твір може здатися 

необразливою дитячою казкою про тварин. А той, хто хоч що-небудь чув про ті жахливі часи, відразу ж 

зрозуміє,що це гостра сатира на реалії «радянського експерименту». Оруелл описує насильницьку 

однодумність, що стала символом сталінської епохи, атмосферу страху, їй супутню; пристосуванство і 

безпринципність, що примушували оголошувати чорним те, що ще вчора вважалося білим; беззаконня, 

загальну підозрілість, пишну парадність, за якою ховалися непростимі економічні та політичні 

прорахунки.  

        Але письменник робить це не з метою позловтішатися над подіями в чужій країні, а з метою 

пролити світло на радянські події, щоб схожа перспектива не спіткала все людство.  

Свої задумки Дж. Оруелл втілив саме в казці як найбільш простій і доступній формі для розуміння.  

 



       І так дія цього твору відбувається в дворі  (хуторі «Садибний»), господарями якого є містер і місіс 

Джонс. Тварини тут, як і в будь-якій казці, наділені людськими якостями.  

    Вся зав'язка починається з того, що старий Ватажок (Майер) розповідає іншим тваринам свій сон, в 

якому з землі зник чоловік, а світом правлять тварини, немає ніякого гніту і всі між собою рівні.  

     Він розмірковує про те, яка причина всіх бід і в остаточному підсумку приходить до висновку, що в 

усьому винен чоловік: «Людина - ось хто наш справжній ворог. Якщо ми приберемо людей, ми навіки 

покінчимо з голодом і непосильною працею, тому що людина - їх причина». Всі ці доводи він підкріпив 

старою піснею «Тварини Англії» ( «Звірі Англії»), яка згодом стала гімном боротьби тварин проти 

людства. Вже зі змісту першого розділу стає зрозуміло, що Панський двір і його господар містер Джонс 

– це царська Росія на чолі з Миколою II.  

 

        Щоб краще зрозуміти особливості цього періоду необхідно зробити невеликий екскурс в історію. 

Після Першої Світової війни економічне і політичне становище країни стало вкрай важким. Криза 

царського самодержавства продовжувала посилюватися. Все це різко позначилося на життєвому рівні 

населення, яке природно хотіло перетворень, а сааме повалення існуючого ладу. Тому не дивно, що в 

цей період стали дуже популярні комуністичні ідеї К. Маркса та його послідовника В. І. Леніна.  

 У своїх творах К. Маркс писав: «наша мета ... повалення буржуазії, панування пролетаріату, знищення 

старого ... буржуазного суспільства, де є експлуатація і де йде непримиренна боротьба між класами, і 

створення нового суспільства без приватної власності, без експлуатації ... ». Як же все-таки мова 

Ватажка схожа на ці слова.  

 

 Розвиток подій.  Через якийсь час після свого тріумфального виступу старий кабан помер. Все 

завдання керівників з підготовки до революції поклали на свиней, серед яких лідерами стали два 

молодих кнура - Сніжок (Сноубол) і Наполеон. У цьому і проявляється вся суть сатири у творі. У 

Наполеоні, «великому, лютого вигляду беркширському кнурі» зовсім неважко впізнати Й. В. Сталіна, а 

в його соратнику Сніжку, «красномовному  і найкмітливішому», - Льва Троцького.  

 

Але основна маса дійових осіб – це умовне узагальнення. Назва третього лідера стукача  Верескуна 

(Сквілера) говорить сама за себе. Як він був правою рукою Наполеона, так і в СРСР, одним з 

інструментів утвердження одноосібної влади та встановлення культу особи були засоби масової 

інформації. Вони знаходилися строго під контролем ідеологічних служб. І в них могла з'явитися тільки 

потрібна для партійних верхів інформація. Стукачеві "нічого не варто було видати чорне за біле". Також 

і в ЗМІ в той час могли з ні в чому не повинної людини зробити ворога народу, а з самого лютого 

злочинця - народного героя.  

       Отже, три цих лідера розвивають вчення старого Ватажка, називаючи його «Скотизмом» ( 

«анімалізмом»). У нашому світі - це, звичайно ж, комунізм.  

Тварини (як і радянський народ) багато в чому не розуміли його суть, але революція все ж таки була 

завершена, тому що вважали, що гірше вже не буде. Джонс зі своїми працівниками і дружиною були з 

легкістю вигнані з ферми.  

       Відразу ж було знищено все, що нагадувало про колишніх господарів: будинок людей був 

перетворений на музей, а Панський двір перейменували в «Скотний двір». Були встановлені сім 

заповідей, за якими повинні були жити всі тварини. За своєю суттю вони були правильними, 

припускали гуманні і чесні відносини в новому суспільстві. Інша справа, що в них спостерігалася 

радикальна однобічність та законсервованість, яка не дозволяла будь-які відхилення від норми. Тобто, 

чому дві ноги має бути погано, лише по причині, що це не чотири? Але ці правила розповсюджувалися 

тільки на «Простих смертних». Керівництво, як казкової, так і справжньої країни,безсовісно 

порушувало, а пізніше і перебріхували на свою користь існуючі закони.  

      Свинями був створений і прапор новоявленої країни: зелене полотно з зображенням рогів і копит 

(червоний прапор з серпом і молотом).  

 

Розвиток конфлікту.  Після того, як радісний шок від перемоги зійшов, у тварин відразу ж виникло 

питання: а що далі? На що «розумні і начитані» свині відповіли: працювати і ще раз працювати! 

Насправді ніхто з них не мав чіткого плану розвитку країни. Так само не мали його і в Радянському 

Союзі.  



   Тварини стали працювати «без втоми, до сьомого поту». Найбільш затятими працівниками на 

фермі були коні - Боксер і Кловер. Сааме в образі ломових коней Оруелл зобразив робітничий клас, на 

плечі якого лягли всі тяготи побудови нової країни. Боксер готовий був працювати незважаючи ні на 

втому, ні на розбите копито, голод і холод. «Я буду працювати ще більше », - говорив він при кожному 

своєму досягненні. У Радянському Союзі таких називали стахановцями, єдине, що не давало їм 

зламатися ні силою, ні духом - це віра в благородність і правильність їхніх дій, в світле майбутнє, яке 

буде побудовано їх руками. Але яка ж плата за таку відданість? Чи не спокійна і сита старість, як 

хотілося б, а бійня - жалюгідна і ганебна смерть.  

       Скільки людей працювало в колгоспах, радгоспах, навіть не за шматок хліба, а за галочку в якомусь 

списку - трудодень. Зате всі вважали, що живуть в вільній країні, де немає гніту і рабства.  

    Головою всього і всіх була партійна верхівка. Звичайно, ні про які фізичні роботи з боку свиней і 

мови бути не могло. Адже вони ж "працівники розумової праці ... і роблять все на благо народу, навіть 

харчуються і відпочивають ... Адже інакше сюди повернеться Джонс ". Саме таке залякування (хоча з 

часом воно набувало більш жорстокі риси) і було тим клеєм, який утримував цілісність країни. 

  

 Але і серед керівництва не все було погоджено і дружно.  

 Вже з перших днів між правителями виникали гострі суперечності. Причиною їх була боротьба за 

чільне становище в керівництві. Наполеон і Сніжок, Сталін і Троцький, - це були найближчі соратники і 

закляті вороги.  

      Сніжок складає план побудови млина, що принесе «Колосальну економію праці». Ця млин - символ 

індустріалізації, при проведенні якої були витрачені величезні не тільки матеріальні, але й людські 

ресурси.   Але Наполеон був категорично проти неї. Він не був ні оратором, ні навіть просто кмітливим 

винахідливим персонажем. Тому він не став вигадувати особливі плани розвитку країни, щоб 

перевершити над планом суперника, а застосував низький і підлий метод - вигнання за допомогою сили.  

   Собаки «вимуштрувані» Наполеоном - не що інше як органи НКВС у особі Ягоди, Єжова, Берії, 

довгий час тримали країну в страху і покорі.  

       Ганебне і незаконне вигнання Сніжка з країни і з партії - це лише перший прояв справжнього 

обличчя вождя всіх народів. З розвитком подій він не раз ще покаже своє «свинське» походження.  

 

      Наполеон досяг мети - влада була цілком у його руках, але він все-таки продовжує розпочату 

Сніжком справу. Увесь труд і досягнення соратника він нахабно присвоює собі. Більш того, 

починається прискорення побудови проекту, будь-якими способами. У 1931-32 р.р. Сталіним було 

запропоновано 41% приросту продукції, тобто значно вище, ніж пропонував Троцький свого часу. Адже 

саме він був звинувачений у прихильності до «сверхіндустріалізаціі».  

    Починається небувале створення культу особистості Наполеона. Він став батьком і вождем народів. 

Його підняли до рівня Божества. З'явилися поети, які  «на замовлення» прославляли особистість 

великого вождя. Але все цебуло зроблено насильницьким методом. Всіх не бажаних піддавали 

жорстоким репресіям - «Великому терору». Невинних людей під прицілом змушували обмовляти на 

себе.  

     У країні панувала господарська розруха, смертоносний голод, причини якого були не стільки в 

неврожаях, як у колективізації і грабіжницькій політиці із відкачування продовольства з села.  

 

       Але офіційно все було просто чудово. П'ятирічні плани виконуються достроково, усі ситі і 

задоволені. Природно вся статистика булла фальсифікована. Сталін сам став головним статистиком, 

коригуючи справжні результати на свій розсуд. Дуже часто можна було почути, що всі досягнення були 

отримані завдяки самовідданій праці радянського народу. Але не називалася їх справжня ціна.   

 

     Взагалі сталінізм і освітлення минулого - це досить болюче питання. Особливо це відбилося на 

історії.  Вона цікавила Сталіна з точки зору виключно зведення своєї особистості на гідний, на його 

погляд, п'єдестал. Тому, вже починаючи з 1923 року, він, абсолютно оббрехав події минулого, 

приписував собі відсутні у нього заслуги у Жовтневій революції.    Диктатор дійшов до рідкісного в 

світовій історії блюзнірства: оббрехавши і знищивши своїх політичних супротивників, великих діячів 

партії в Жовтневій революції, він привласнив собі їхні сукупні заслуги.  

      Саме це ми спостерігаємо в «Колгоспі Тварин»: Наполеон оголосив, що це він зіграв вирішальну 

роль у битві під корівником і під вітряком (правда це було значно пізніше), Сніжок же завдавав тільки 



шкоди, позаяк був іноземним шпигуном. І це він зруйнував млин. Наполеон засудив його до смерті, а за 

його розшук заснував винагороду.  

 Для піднесення своєї персони він навіть нагородив себе медалями: «Тварина - Герой »- I ступеня і 

«Тварина - Герой »II - ступеня.  

 

5. Принципова невідповідність красивих і правильних гасел та їх реального втілення у життя 

    На інших фермах також не було жодного уявлення про те, що відбувається на Скотофермі. Ходили 

різноманітні плітки, найчастіше неправдоподібного характеру. Пояснювалося це тим, що сусіди люто 

ненавиділи встановлений на Скотарні режим, який своїми ідеями міг зацікавити їх тварин.  

    Наполеон в цей час робить рішучий крок. Він всупереч законам починає дипломатичні відносини з 

містером Соплі з Уіллінгдона – нібито нейтральною стороною. Як видно, це США з Рузвельтом. 

Керівництво перед ним намагається показати, що в країні проблем немає, а продовольство в надлишку.  

      Свині всіляко намагаються вислужитися перед Соплі. Починають наслідувати його спосіб життя: 

піднімаються на задні лапи, переходять жити в будинок Джонса, їдять за столом, сплять в ліжках. Це 

суперечило існуючим законам, але тепер вони вже були підло виправлені і перефразовані. Та й 

заперечити не було бажаючих. Адже «Товариш Наполеон завжди має рацію». Багато чого, що тяжкою 

працею вирощували тварини, було продано Соплі.  

      Наполеон вирішує вступити в дипломатичні відносини з сусідами - Містером Калмінгтоном з 

Плутні (Черчіль і Англія), і Містером Пітером з Чвар (Гітлер і Німеччина). Він хоче продати дрова 

одній з ферм, але не може визначити, якій саме. Він по черзі зводить наклеп на ці ферми, стверджуючи, 

що останні у змові зі Сніжком. Нарешті, Наполеон, вважаючи, що приймає мудре і далекоглядне 

рішення, вибирає в союзники містера Пітера. Той легко обводить його навколо пальця і нападає на 

Скотний двір, руйнуючи заповітний млин.  

 

    Приблизно теж саме відбувається в Радянському Союзі в 1939 р. Сталін кидається між англо-

французьким об'єднанням і гітлерівською Німеччиною і, як відомо, вибирає Німеччину, підписуючи 

договір про ненапад і дружні відносини строком на 10 років.  

 Але «великий вождь» не побачив безглуздих планів і намірів Гітлера, за що країна розплатилася 

життями мільйонів людей. Якби він все-таки провів англо-франко-радянські переговори, то Другої 

Світової війни могло б і не бути.  

 «Відвоювавши свою ж землю», тварини продовжували жити таким же життям: вічно не доїдати, спати 

на соломі, ходити на водопій до ставка, працювати в полі, взимку страждати від холоду, а влітку від 

мух.  

      Тільки ось свині ставали все більш схожими з людьми, які колись були заклятими ворогами.  

 Наполеон тепер абсолютний диктатор з безмежною владою. Це він затвердив в одній заповіді: «Всі 

тварини рівні, але деякі рівніші інших».  

 Оруелл закінчує свій твір неоднозначно. Деякі можуть подумати, що історія завершилася повним 

примиренням між свинями та людськими істотами. Але це не так. Дружня гулянка - це Тегеранська 

конференція після якої, всі думали, що покращилися відносини між СРСР і Заходом. Але як показує 

історія, Все було навпаки - почалася Холодна війна.  

     У своїй казці Оруеллу вдалося відзначити і вдало підкреслити всі найважливіші особливості і реалії 

тоталітаризму, показати закономірності виродження утопічної комуністичної теорії, жорстокість, 

нелюдяність і абсурдність «комуністичного раю».  

 Цим твором він прагнув відкрити очі світовій громадськості,застерегти світ від жахливої небезпеки, 

перетворення його на жорстоку соціалістичну казарму, в якій будуть керувати люди-свині. 

 

Короткий переказ твору «Скотоферма» (Джордж Оруелл) 

       Містер Джонс володіє фермою Манор неподалік від містечка Уіллінгдон в Англії. Старий борів 

Майор збирає вночі у великому коморі всіх тварин, що мешкають тут. Він говорить, що вони живуть в 

рабстві і убогості, тому що людина привласнює плоди їхньої праці, і закликає до повстання: потрібно 

звільнитися від людини, і тварини відразу стануть вільними і багатими. Майор заспівує стару пісню 

«Звірі Англії». Тварини дружно підхоплюють. Підготовку до повстання беруть на себе свині, які 

вважаються найрозумнішими тваринами. Серед них виділяються Наполеон, Сніжок і Верескун. Вони 

перетворюють вчення Майора в струнку філософську систему під назвою Анімалізм і викладають її 

основи іншим на таємних сходках. Найвірнішими учнями виявляються ломові коні Боксер і Кловер. 



Повстання відбувається раніше, ніж можна було очікувати, оскільки Джонс п'є, а його працівники 

зовсім закинули ферму і перестали годувати худобу. Терпінню тварин наступає кінець, вони 

накидаються на своїх мучителів і проганяють їх. Тепер ферма, обори Манор належать тваринам. Вони 

знищують все, що нагадує їм про господаря, а будинок його залишають як музей, але ніхто з них ніколи 

не повинен там жити. Господі дають нову назву: «Скотний двір». 

 Принципи Анімалізму свині зводять до Семи Заповідей і пишуть їх на стіні комори. За ним відтепер і 

назавжди зобов'язані жити на «Фермі» тварини: 

 1. Всі двоногі - вороги. 

 2. Всі чотириногі або з крилами - друзі. 

 3. Тварини не повинні носити одяг. 

 4. Тварини не повинні спати в ліжку. 

 5. Тварини не повинні вживати алкоголь. 

 6. Тварини не повинні вбивати інших тварин без причини. 

 7. Всі тварини рівні. 

         Для тих, хто не може запам'ятати всі Заповіді, Сніжок скорочує їх до однієї: «Чотири ноги добре, 

дві ноги - погано». 

 Тварини щасливі, хоч і працюють від зорі до зорі. Боксер працює за трьох. Його девіз: «Я буду 

працювати ще старанніше». По неділях проводяться загальні збори; резолюції завжди висувають свині, 

інші тільки голосують. Потім всі співають гімн «Звірі Англії». Свині роботою не займаються, вони 

керують іншими. 

 Джонс і його працівники нападають на "Скотний двір», але тварини безстрашно захищаються, і люди в 

паніці відступають. Перемога призводить тварин у захват. Вони називають битву Битвою у корівника, 

засновують ордена «Тварина-герой» першого та другого ступеня і нагороджують тих, хто відзначилися 

в бою, Сніжка і Боксера. 

     Сніжок і Наполеон постійно сперечаються на зборах, особливо про будівництво вітряка. Ідея 

належить Сніжку, який сам виконує виміри, розрахунки і креслення: він хоче приєднати до вітряка 

генератор і забезпечити ферму електрикою. Наполеон з самого початку заперечує. А коли Сніжок 

переконує тварин голосувати на зборах на його користь, за сигналом Наполеона в комору уриваються 

дев'ять величезних лютих псів і накидаються на Сніжка. Той ледве рятується втечею, і більше його 

ніхто ніколи не бачить. Наполеон скасовує будь-які збори. Всі питання буде тепер вирішувати 

спеціальний комітет з свиней, очолюваний їм самим; вони будуть засідати окремо, а потім оголошувати 

свої рішення. Загрозливе гарчання собак заглушає заперечення. Боксер висловлює загальну думку 

словами: «Якщо це говорить товариш Наполеон, значить, це правильно". Відтепер його другий девіз: 

«Наполеон завжди має рацію». 

        Наполеон оголошує, що вітряк все ж таки повинен бути побудований. Виявляється, Наполеон 

завжди наполягав на цьому будівництві, а Сніжок просто викрав і привласнив всі його розрахунки і 

креслення. Наполеону довелося робити вигляд, що він проти, оскільки не було іншого способу 

позбавитися від Сніжка, «який був небезпечною особою і мав на всіх поганий вплив». Вибух, що 

пролунав одного разу вночі, руйнує наполовину побудований вітряк. Наполеон говорить, що це помста 

Сніжка за його ганебне вигнання, звинувачує його в безлічі злочинів і оголошує йому смертний вирок. 

Він закликає негайно почати відновлення вітряка. 

    Незабаром Наполеон, зібравши у дворі тварин, з'являється у супроводі собак. Він змушує неугодних 

йому свиней, а потім декількох овець, курей і гусей зізнатися в таємному зв'язку зі Сніжком. Собаки тут 

же перегризають їм горло. Приголомшені тварини скорботно починають співати «Звірі Англії», але 

Наполеон забороняє виконання гімну назавжди. До того ж виявляється, що шоста Заповідь говорить: 

«Тварини не повинні вбивати інших тварин без причини». Тепер всім зрозуміло, що зрадників, які самі 

визнали свою провину, страчувати було необхідно. 

     Між тим  сусід містер Фредерік з п'ятнадцятьма озброєними працівниками нападає на «Скотний 

двір», вони ранять і вбивають багатьох тварин і висаджують недавно побудований вітряк. Тварини 

відбивають атаку, але самі знекровлені і знесилені. Але, слухаючи урочисту промову Наполеона, вони 

вірять, що здобули найбільшу перемогу в Битві біля вітряка. 

      Від непосильної роботи вмирає Боксер. З роками все менше залишається тих тварин, хто пам'ятає 

життя на фермі до Повстання. «Скотний двір» поступово стає багатшим, але всі, крім свиней і собак, як 

і раніше голодують, сплять на соломі, п'ють із ставка, день і ніч трудяться в полі, страждають взимку 

від холоду, а влітку від спеки. За допомогою звітів і зведень Верескун незмінно доводить, що з кожним 



днем життя на фермі стає все краще. Тварини пишаються, що вони не такі, як усі: адже їм належить 

єдина в цілій Англії ферма, де всі рівні, вільні і працюють для власного блага. 

 Тим часом свині переїздять в будинок Джонса і сплять в ліжках. Наполеон живе в окремій кімнаті і їсть 

з парадного сервізу. Свині починають вести торгівлю з людьми. Вони п'ють віскі та пиво, яке самі ж 

варять. Вони вимагають, щоб всі інші тварини поступалися їм дорогою. Порушивши чергову Заповідь, 

свині, користуючись довірливістю тварин, переписують її так, як їм вигідно, і на стіні комори 

залишається єдина заповідь: «Всі тварини рівні, але деякі тварини рівні більш інших». Врешті-решт 

свині напинають на себе одяг Джонса і починають ходити на задніх ногах, під схвальне бекання овець, 

вимуштруваних Верескуном: «Чотири ноги - добре, дві ноги - краще». 

     У гості до свиней приходять люди з сусідніх ферм. Тварини заглядають у вікно вітальні. За столом 

гості і господарі грають в карти, п'ють пиво і вимовляють майже однакові тости за дружбу і нормальні 

ділові стосунки. Наполеон показує документи, які підтверджують, що відтепер ферма - спільна 

власність свиней і знову іменується «Ферма Манор». Потім розгорається сварка, всі кричать і б'ються, і 

вже не можна розібрати, де людина, а де свиня. 

 

ПИТАННЯ ДО ЗМІСТУ: 

 

1. Назвіть імена ватажків повстання. (Наполеон, Сніжок і Верескун) 

2. Назвіть принципи анімалізму.  

3. Як склалося життя тварин після перемоги?  

4. Через що почався конфлікт між Наполеоном та Сніжком?  

5. Яку позицію займає Наполеон після втечі Сніжка?  

6. Як склалося життя мешканці ферми після «перемоги»  у битві біля Вітряка?  

7.Який спосіб життя тепер ведуть свині-керівники?  

8. Чим закінчується повість? 

 

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ: 

Чому для реалізації творчого задуму митець обрав жанр казки? 

Чи можливо таке суспільство, в якому потреби всіх його членів задовольняються повною мірою? 

Чи є взагалі сенс у поняття "ідеальне суспільство"? 


