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Ο κύριος Τζόουνς, ο ιδιοκτήτης της Φάρμας των 

Αφεντάδων, κλείδωσε τα κοτέτσια για το βράδυ, 

αλλά τύφλα στο μεθύσι καθώς ήταν, ξέχασε να 

σφαλίσει και τα παραθυράκια τους. Με τη βοήθεια 

του φαναριού του, διέσχισε την αυλή τρεκλίζοντας, 

πέταξε τις μπότες του στην πίσω πόρτα, ρούφηξε 

ένα τελευταίο ποτήρι από το βαρέλι στο κελάρι και 

τράβηξε για το κρεβάτι του, όπου η κυρία Τζόουνς 

το 'χε ρίξει στο ροχαλητό. 

 

Μόλις έσβησε το φως στην κρεβατοκάμαρα, 

ακούστηκαν φτεροκοπήματα και φασαρία σ' όλα 

τα σπιτάκια της φάρμας. Απ' το πρωί 

κυκλοφορούσε η φήμη πως ο γερο-Στρατηγός, ο 

βραβευμένος Άσπρος Κάπρος, είχε δει ένα 

περίεργο όνειρο την προηγουμένη νύχτα κι ήθελε 

να το διηγηθεί στα άλλα ζώα.  

 

Είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν όλα στη 

μεγάλη σιταποθήκη, έχοντας πρώτα σιγουρευτεί 

πως ο κύριος Τζόουνς δε θα 'ταν μες στα πόδια 

τους.  

Ο γερο-Στρατηγός (έτσι τον φώναζαν πάντα, 

παρόλο που τον είχαν παρουσιάσει στην έκθεση με 

το όνομα «Ο Ωραίος του Ουίλινγκτον») έχαιρε 

τόσης εκτιμήσεως στη φάρμα, ώστε το κάθε ζώο 

ήταν πρόθυμο να χάσει τουλάχιστον μια ώρα ύπνο 

για ν' ακούσει αυτά που είχε να τους πει. 

 

Στη μια άκρη της μεγάλης σιταποθήκης, σε μια 

κάπως υπερυψωμένη εξέδρα, ο Στρατηγός είχε ήδη 

βολευτεί στο αχυρένιο στρώμα του κάτω από ένα 

φανάρι που κρεμόταν σ' ένα δοκάρι. Ήταν δώδεκα 

χρόνων και τον τελευταίο καιρό είχε παχύνει λίγο, 

εξακολουθούσε όμως να έχει επιβλητικό 

παρουσιαστικό και μια φυσιογνωμία 

έξυπνη και καλοσυνάτη.  

 

Γρήγορα άρχισαν να καταφτάνουν και τα υπόλοιπα 

ζώα, και το καθένα προσπάθησε να βολευτεί με τον 

δικό του τρόπο. Πρώτα έφτασαν τα τρία σκυλιά, η 

Γαβγούλα, η Σουλτάνα κι ο Τσιμπηχτός, κι ύστερα 

τα γουρούνια, που θρονιάστηκαν αμέσως στο 

άχυρο μπροστά απ' την εξέδρα.  

Мистер Джонс, хозяин Господского Двора, 

запер на ночь курятник, но про лазы для 

молодняка спьяну забыл. Фонарь в его руке 

ходил ходуном, круг света метался из стороны в 

сторону, когда он, выписывая вензеля, прошел к 

черному ходу, скинул сапоги, нацедил в 

кладовке свою последнюю в этот день кружку 

пива из бочки и залез в кровать, где уже 

задавала храпака миссис Джонс. 

 

Едва в спальне погас свет, во всех службах 

послышались шорох и шуршанье. Днем прошел 

слух, что старику Главарю, призовому хряку 

средней белой породы, прошлой ночью 

приснился удивительный сон и он хочет 

рассказать о нем животным.  

 

 

Договорились, как только мистер Джонс 

уберется восвояси, собраться в большом 

амбаре.  

 

Старика Главаря (его всегда называли так, хотя 

выставлялся он под кличкой Краса 

Уиллингдона) на ферме почитали, и все охотно 

согласились недоспать час, лишь бы послушать 

его. 

 

 

В глубине амбара на чем-то вроде помоста под 

свисающим с матицы фонарем раскинулся на 

охапке соломы Главарь. Ему стукнуло 

двенадцать, и хотя за последние годы он 

огрузнел, но был по-прежнему величав, 

мудрого и благожелательного облика этой 

свиньи не портили даже неподпиленные клыки.  

 

 

Вскоре начали стекаться другие животные, они 

долго возились, стараясь расположиться — 

каждое на свой лад — поудобнее. 

Первыми прибежали три собаки: Ромашка, Роза 

и Кусай, за ними притрусили свиньи — эти 

разлеглись перед помостом на соломе.  
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Οι κότες κούρνιασαν στα περβάζια των 

παραθύρων, τα περιστέρια κάθισαν στα δοκάρια 

της οροφής, ενώ τα πρόβατα και οι αγελάδες 

ξάπλωσαν πίσω απ' τα γουρούνια κι άρχισαν να 

μηρυκάζουν.  

 

Τα δυο αμαξάλογα, ο Γροθιάς και η Τριφύλλω, 

ήρθαν μαζί, βαδίζοντας με τις μεγάλες τριχωτές 

οπλές τους αργά και με προσοχή μην τύχει και 

πατήσουν κανένα μικρό ζώο χωμένο στο άχυρο.  

 

 

Η Τριφύλλω ήταν μια παχουλή μεστωμένη 

φοράδα, που δεν είχε καταφέρει να ξαναβρεί τη 

σιλουέτα της μετά το τέταρτο πουλάρι της. Ο  

 

Γροθιάς ήταν ένα τεράστιο ζώο, κοντά στα δυο 

μέτρα ψηλό, και δυνατό όσο δυο κοινά άλογα μαζί. 

Μια άσπρη γραμμή στη μύτη του τον έκανε να 

δείχνει κάπως ηλίθιος, και πράγματι, δεν ήταν και 

καμιά ευφυΐα, αλλά εισέπραττε το σεβασμό όλων 

λόγω της σταθερότητας του χαρακτήρα του και της 

τρομερής αντοχής του στη δουλειά. Μετά τα άλογα 

έφτασε η Μπεεμπέεκα, η άσπρη κατσίκα, και ο 

Βενιαμίν, ο γάιδαρος. 

 

Ο Βενιαμίν ήταν το πιο γέρικο ζώο στη φάρμα, 

και με το χειρότερο χαρακτήρα. Μιλούσε σπάνια, 

κι όταν αποφάσιζε να μιλήσει, ήταν συνήθως για 

να κάνει κάποιες κυνικές παρατηρήσεις -για 

παράδειγμα, έλεγε πως ο Θεός τού είχε δώσει ουρά 

για να διώχνει τις μύγες, αλλά αυτός σύντομα δε θα 

είχε ούτε ουρά ούτε μύγες. 

 

Μοναχικός ανάμεσα στα άλλα ζώα, δε γελούσε 

ποτέ. Κι αν τον ρωτούσες γιατί, θα απαντούσε πως 

δεν έβρισκε τίποτε το αστείο για να γελάσει. Παρ' 

όλ' αυτά, χωρίς να το έχει ποτέ παραδεχτεί ανοιχτά, 

ήταν αφοσιωμένος στον Γροθιά. Περνούσαν 

συνήθως μαζί τα Σαββατοκύριακα, στο μικρό 

λιβάδι πίσω απ' το περιβόλι, 

βόσκοντας δίπλα δίπλα χωρίς να βγάζουν μιλιά. 

 

Τα δυο άλογα είχαν μόλις καθίσει κάτω, όταν ένα 

τσούρμο παπάκια, που είχαν χάσει τη μητέρα τους, 

μπήκαν στο στάβλο το ένα πίσω από το άλλο 

κρώζοντας αδύναμα, και πήγαιναν αριστερά και 

δεξιά, προσπαθώντας να βρουν μια γωνιά για να 

μην τα τσαλαπατήσουν. 

 

Η Τριφύλλω έφτιαξε ένα είδος τείχους γύρω 

τους με το μακρύ μπροστινό της πόδι, τα παπάκια 

φώλιασαν εκεί και τα πήρε αμέσως ο ύπνος.  

 

Την τελευταία στιγμή, η τρελούτσικη Θελξίππη, η 

όμορφη άσπρη φοράδα που έσερνε την άμαξα του 

 

Куры взгромоздились на подоконники, голуби 

вспорхнули на стропила, овцы и коровы 

поместились позади свиней и принялись за 

свою жвачку.  

 

 

Боец и Кашка, пара ломовых лошадей, пришли 

вместе, они неторопливо пробирались к 

помосту, долго искали, куда бы ступить, чтобы 

невзначай не разладить копытом с косматой 

щеткой снующую в соломе мелюзгу.  

 

Кашка была дебелая сердобольная кобыла не 

первой молодости, сильно отяжелевшая после 

четвертого жеребенка.  

 

Боец, могутный коняга чуть не двухметрового 

роста, силой превосходил двух обычных коней, 

вместе взятых. Из-за белой отметины на храпу 

он казался глуповатым, да и впрямь умом не 

блистал, но его почитали за стойкость и 

неслыханное трудолюбие. Вслед за лошадьми 

прискакали белая коза Мона и ослик Вениамин.  

 

 

 

Вениамин был старше всех на ферме годами и 

хуже всех нравом. Он больше помалкивал и 

молчание нарушал, только чтобы отпустить 

какое-нибудь циничное замечание — к 

примеру, заявлял, что Господь Бог дал ему 

хвост, чтобы отгонять мух, но он лично 

обошелся бы без хвоста и без мух.  

 

Он один из всей скотины на ферме никогда не 

смеялся. И если у него допытывались почему, 

отрезал: не вижу, мол, повода. При всем при 

том он был предан Бойцу, хотя никак этого не 

выказывал, и по воскресеньям они обычно 

паслись бок о бок в загончике за садом, щипали 

траву, но разговаривать не разговаривали. 

 

 

Едва лошади улеглись, как в сарай гуськом 

прошествовал выводок отбившихся от матери-

утки утят, они слабо попискивали и шныряли из 

стороны в сторону, выискивая местечко, где бы 

на них не наступили.  

 

 

Кашка огородила их передней ногой, они 

отлично устроились за ней и тут же заснули.  

 

 

В последнюю минуту, жеманно семеня и хрупая 

куском сахара, явилась серая кобылка Молли, 
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κυρίου Τζόουνς, μπήκε μέσα όλο νάζι, 

μασουλώντας έναν κύβο ζάχαρη. Κάθισε κάπου 

μπροστά κι άρχισε να ερωτοτροπεί με την άσπρη 

της χαίτη, ευελπιστώντας να τραβήξει την 

προσοχή των άλλων ζώων στις κόκκινες κορδέλες 

της. 

 

Τελευταία απ' όλους έφτασε η γάτα - έψαξε γύρω 

της, ως συνήθως, για την πιο ζεστή γωνιά, και 

τελικά στριμώχτηκε ανάμεσα στον Γροθιά και την 

Τριφύλλω. Εκεί άρχισε να χουρχουρίζει όση ώρα 

μιλούσε ο Στρατηγός, χωρίς ν' ακούει λέξη απ' όσα 

έλεγε. 

 

Ήταν πια όλα τα ζώα παρόντα, εκτός από τον 

Μωυσή, τον εξημερωμένο κόρακα, που είχε 

αποκοιμηθεί στην κούρνια του πίσω απ' την πόρτα.  

 

Όταν ο Στρατηγός είδε ότι όλα τα ζώα είχαν 

τακτοποιηθεί και περίμεναν προσηλωμένα, 

καθάρισε το λαρύγγι του κι άρχισε: 

 

«Σύντροφοι, έχετε ακούσει όλοι για το περίεργο 

όνειρο που είδα χτες βράδυ. Για το όνειρο, όμως, 

θα μιλήσω αργότερα. Τώρα, θέλω κάτι άλλο να πω.  

 

Δεν πιστεύω, σύντροφοι, ότι θα είμαι για πολύ 

ακόμη μαζί σας, και πριν πεθάνω, νιώθω χρέος μου 

να σας αφήσω κληρονομιά όλη την πείρα που 

απόκτησα.  

 

Η ζωή μου ήταν μακρόχρονη, είχα άφθονο χρόνο 

να συλλογιέμαι ξαπλωμένος στο στάβλο μου, και 

νομίζω πως έχω συλλάβει το νόημα της ζωής σ' 

αυτό τον πλανήτη περισσότερο απ' τον καθένα. 

 

 

 Γι' αυτό ακριβώς θέλω να σας μιλήσω.  

- Τι νόημα έχει η δική μας ζωή, σύντροφοι;  

 

Ας κοιτάξουμε την αλήθεια κατάματα:  

 

η ζωή μας είναι μίζερη, κοπιαστική και σύντομη.  

 

Γεννιόμαστε, μας δίνουν τόση τροφή όση 

χρειάζεται για να μη βγει η ψυχή μας, μας 

εξαντλούν στη δουλειά, κι όταν παύουμε να τους 

είμαστε χρήσιμα, μας σφάζουν ανελέητα, με τον 

πιο φριχτό τρόπο.  

 

 

Κανένα ζώο στην Αγγλία δε γνώρισε χαρά ή 

ξεκούραση μετά τον πρώτο χρόνο της ζωής του.  

 

Κανένα ζώο στην Αγγλία δεν είναι ελεύθερο. Η 

ζωή του κυλά μες στη δυστυχία και τη σκλαβιά: 

αυτή είναι η καθαρή αλήθεια. 

хорошенькая дурочка, возившая дрожки 

мистера Джонса. Она расположилась поближе к 

помосту и тут же принялась потряхивать гривой 

— ей не терпелось похвастаться вплетенными в 

нее красными лентами.  

 

 

Последней пришла кошка, огляделась по 

сторонам, привычно выбирая местечко 

потеплее, в конце концов втиснулась между 

Бойцом и Кашкой и блаженно замурлыкала — 

речь Главаря от начала до конца она пропустила 

мимо ушей. 

 

Теперь в амбар сошлись все, за исключением 

ручного ворона Моисея — он дремал на шестке 

у черного хода.  

 

Когда Главарь убедился, что животные удобно 

поместились и настроились слушать, он 

откашлялся и начал свою речь: 

 

— Товарищи! Как вам известно, минувшей 

ночью мне приснился удивительный сон. Но я 

перейду к нему попозже. Сначала я хочу с вами 

поговорить о совсем других вещах.  

Я думаю, товарищи, что вскоре я вас покину, 

поэтому считаю своим долгом перед смертью 

поделиться с вами накопленной мудростью.  

 

 

Я прожил долгую жизнь, пока лежал один в 

своем закуте, многое успел обдумать и, по-

моему, с полным правом могу сказать, что 

понимаю, как устроена жизнь на земле, не хуже 

любого другого животного из ныне 

здравствующих.  

Вот об этом-то я и хочу с вами поговорить. 

Так вот, товарищи, как устроена наша жизнь?  

 

Давайте смотреть правде в глаза.  

 

Нищета, непосильный труд, безвременная 

смерть — вот наш удел.  

Мы появляемся на свет, мы получаем ровно 

столько корма, чтобы не умереть с голода, а 

рабочий скот еще и изнуряют работой, пока не 

выжмут из него все соки, когда же мы больше 

ни на что не годны, нас убивают с чудовищной 

жестокостью.  

 

Нет такого животного в Англии, которое не 

распростилось бы с досугом и радостью жизни, 

едва ему стукнет год.  

Нет такого животного в Англии, которое не 

было бы закабалено. Нищета и рабство — вот 

что такое жизнь животных, и от этого нам 
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 - Φταίει μήπως γι' αυτό η φύση; Μήπως αυτά 

συμβαίνουν επειδή η γη μας είναι τόσο φτωχή, που 

δεν μπορεί να μας προσφέρει μια αξιοπρεπή ζωή;  

 

Όχι, σύντροφοι, χίλιες φορές όχι! Το έδαφος της 

Αγγλίας είναι γόνιμο, το κλίμα της είναι καλό, κι 

είναι σε θέση να παρέχει άφθονο φαγητό σε έναν 

πολύ μεγαλύτερο αριθμό ζώων από αυτά που την 

κατοικούν.  

 

Η δική μας φάρμα θα μπορούσε να συντηρήσει μια 

δωδεκάδα άλογα, είκοσι αγελάδες, εκατοντάδες 

πρόβατα κι όλα να ζουν με άνεση και αξιοπρέπεια, 

πράγμα που τώρα είναι πέρα από τα όρια της 

φαντασίας μας.  

 

Γιατί, λοιπόν, συνεχίζουμε να ζούμε κάτω απ' 

αυτές τις άθλιες συνθήκες; 

 

Επειδή όλα σχεδόν τα προϊόντα του μόχθου μας 

μάς τα κλέβουν οι άνθρωποι. Εκεί, σύντροφοι μου, 

βρίσκεται η απάντηση για όλα τα προβλήματα μας.  

 

Συνοψίζεται σε μια μονάχα λέξη: Άνθρωπος. Ο 

άνθρωπος είναι ο μόνος πραγματικός εχθρός που 

έχουμε.  

Βγάλτε τον άνθρωπο απ' τη μέση, και η ριζική 

αιτία της πείνας και της εξαντλητικής δουλειάς θα 

εξαλειφθεί μια και καλή. 

- Ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα που 

καταναλώνει δίχως να παράγει.  

 

Δε δίνει γάλα, δε γεννάει αυγά, είναι πολύ 

αδύναμος να σπρώξει το αλέτρι, δεν μπορεί 

να τρέξει γρήγορα να πιάσει λαγούς.  

 

Παρ' όλ' αυτά, είναι ο αφέντης όλων των ζώων. Τα 

στρώνει στη δουλειά, τους δίνει το ελάχιστο ώστε 

να μη λιμοκτονήσουν, και κρατάει το υπόλοιπο για 

τον εαυτό του.  

 

Ο μόχθος μας οργώνει το χώμα, η κοπριά μας το 

λιπαίνει, κι όμως δεν ανήκει σε κανέναν μας κάτι 

περισσότερο απ' το τομάρι του.  

 

Εσείς, αγελάδες, που σας βλέπω μπροστά μου, 

πόσες χιλιάδες γαλόνια γάλα δώσατε την 

περασμένη χρονιά; 

 

Και τι έγινε αυτό το γάλα που θα έπρεπε να έχει 

θρέψει γερά μοσχαράκια; Κάθε σταγόνα του έχει 

κυλήσει στο λαρύγγι του εχθρού μας.  

 

Κι εσείς, κότες, πόσα αυγά γεννήσατε τον 

περασμένο χρόνο, και πόσα κλωσόπουλα βγήκανε 

απ' αυτά τα αυγά; Τα υπόλοιπα πήγανε όλα στην 

никуда не уйти. 

Но разве таков закон природы? Но разве страна 

наша так бедна, что не может прокормить тех, 

кто в ней живет?  

 

Нет, товарищи, нет, нет и еще раз нет. Земля 

Англии обильна, климат ее благодатен, и кроме 

нас она способна прокормить досыта еще 

многих и многих.  

 

 

Одна наша ферма могла бы содержать дюжину 

лошадей, два десятка коров, сотни овец, и все 

они жили бы привольно и достойно, так, как 

нам и не снилось.  

 

 

Почему же тогда мы влачим это жалкое 

существование?  

 

Да потому, что плоды нашего труда 

присваивают люди. Вот в чем причина всех 

наших бед.  

 

Если определить ее коротко — она в человеке. 

Человек — вот кто наш истинный враг.  

 

Если мы уберем человека, мы навеки покончим 

с голодом и непосильным трудом, ибо человек 

— их причина. 

Из всех живых существ один человек 

потребляет, но ничего не производит.  

 

Он не дает молока, не несет яиц, его нельзя 

запрячь в плуг, потому что он слишком слаб, 

ему не поймать кролика, потому что он не 

умеет быстро бегать.  

Все так, и тем не менее он властвует над нами. 

Он заставляет нас работать на себя, забирает 

плоды наших трудов, нас же самих кормит 

впроголодь. 

 

 Нашим трудом обрабатывается земля, нашим 

навозом она удобряется, а что у нас есть? — 

ничего, кроме своей шкуры. 

 

 Вот вы, коровы, сколько литров молока вы 

дали за последний год?  

 

 

И куда пошло это молоко, которым вы могли 

бы вспоить крепких телят? Его все, до 

последней капли, выпили наши враги. 

 

 Вот вы, куры, сколько яиц вы снесли за этот 

год и из скольких яиц вылупились цыплята? 

Куда же пошли остальные? Их продали на 
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αγορά για να φέρουν χρήματα στον Τζόουνς και 

στους ανθρώπους του.  

 

Κι εσένα, Τριφύλλω, πού είναι τα τέσσερα 

πουλάρια που γέννησες, που θα 'πρεπε να είναι το 

στήριγμα κι η χαρά των γηρατειών 

σου;  

 

Πουλήθηκαν όλα μόλις έκλεισαν χρόνο 

-και ποτέ δε θα τα ξαναδείς. Το αντάλλαγμα για τις 

τέσσερις γέννες κι όλο σου το μόχθο στους αγρούς, 

περίμενες ποτέ να είναι μια μερίδα φαΐ κι ένας 

στάβλος; 

 

- Αλλά ακόμα κι αυτή η μίζερη ζωή που ζούμε, δεν 

τελειώνει με τον τρόπο που της υπαγορεύει η 

φύση.  

 

Δεν παραπονιέμαι για μένα, γιατί εγώ είμαι απ' 

τους τυχερούς. 

 

Είμαι δώδεκα χρόνων κι απόκτησα πάνω από 

τετρακόσια παιδιά.  

 

Αυτή είναι η φυσική πορεία της ζωής 

κάθε γουρουνιού.  

 

Αλλά κανένα ζώο δε γλιτώνει στο τέλος απ' το 

ανελέητο μαχαίρι.  

 

Εσείς, γουρουνάκια, που κάθεστε μπροστά μου, θα 

βγάλετε το τελευταίο σας σκούξιμο το πολύ σ' ένα 

χρόνο.  

 

Αυτή τη φρίκη θα τη νιώσουμε όλοι, αγελάδες, 

γουρούνια, κότες, πρόβατα, όλοι μας.  

 

Ούτε καν τα άλογα και τα σκυλιά δεν έχουν 

καλύτερη μοίρα. Εσένα, Γροθιά, τη μέρα που οι 

μύες σου θα χάσουν τη δύναμη τους, ο Τζόουνς θα 

σε στείλει στo σφαγείο για να σου κόψουν το 

σβέρκο, μετά θα σε βράσουν και θα σε πετάξουν 

στα κυνηγετικά σκυλιά. 

 

Κι όσο για τους σκύλους, όταν γερνάνε και τους 

πέφτουν τα δόντια, ο Τζόουνς τους δένει ένα 

τούβλο γύρω απ' το λαιμό και τους πνίγει στη 

διπλανή λιμνούλα. 

 

- Δεν είναι λοιπόν ξεκάθαρο, σύντροφοι μου, πως 

όλες μας οι συμφορές πηγάζουν από την τυραννία 

των ανθρώπων;  

 

Φτάνει μόνο να απαλλαγούμε από τον άνθρωπο, 

και οι καρποί του μόχθου μας θα είναι δικοί μας. 

 

 Μπορούμε σχεδόν σε μια νύχτα να γίνουμε 

рынке Джонс и его работники, чтобы выручить 

деньги для себя.  

 

Вот ты, Кашка, где твои жеребята, четверо 

жеребят, твои надежда и опора в старости?  

 

 

 

Их продали одного за другим, едва им стукнул 

год, и ты никогда больше их не увидишь. 

Тяжело они тебе достались, тяжело ты работала 

в поле, и что же ты получила взамен — 

скудный паек, место в деннике и больше 

ничего! 

Но даже это жалкое существование обрывают 

до времени.  

 

 

Мне грех жаловаться, мне повезло.  

 

 

Мне пошел тринадцатый год, четыреста 

поросят родились от меня.  

 

Так природа определила жить хряку.  

 

 

Но нет такого животного, которого в конце 

жизни не настиг бы беспощадный нож.  

 

Вот вы, подсвинки, не пройдет и года, и вы все 

до одного, отчаянно вереща, проститесь с 

жизнью на колоде.  

 

Всех вас — коров, свиней, кур, овец, всех-всех 

ждет этот страшный конец. 

 

 Даже лошадей, даже собак и тех он не минует. 

Вот ты, Боец, в тот самый день, когда и тебя, 

такого могучего, покинут силы, Джонс сбудет 

тебя живодеру, и тот перережет тебе горло и 

пустит на корм гончим.  

 

 

Собакам же, когда состарятся и обеззубеют, 

Джонс привяжет кирпич на шею и утопит в 

ближайшем пруду. 

 

 

Неужели вам еще не ясно, товарищи, что 

причина наших бед — гнет людей?  

 

 

Если скинуть человека, никто не будет 

присваивать плоды нашего труда.  

 

Назавтра же мы освободимся от нищеты и 
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πλούσιοι κι ελεύθεροι. Τι πρέπει, λοιπόν, να 

κάνουμε;  

 

Τι άλλο, απ' το να παλέψουμε μέρα και νύχτα, με 

την ψυχή και το κορμί μας, για ν' αποτινάξουμε τον 

ανθρώπινο ζυγό! Αυτό είναι το μήνυμά μου, 

σύντροφοι: Επανάσταση! 

Δεν ξέρω πότε θα έρθει αυτή η επανάσταση, 

μπορεί σε μια βδομάδα ή σε εκατό χρόνια, αλλά 

ξέρω, με την ίδια βεβαιότητα που βλέπω τούτο το 

άχυρο κάτω απ' τα πόδια μου, ότι αργά ή γρήγορα 

θ' αποδοθεί δικαιοσύνη. 

 

Μην το ξεχνάτε στιγμή αυτό, σύντροφοι, ώς 

το τέλος της ζωής σας! Και πάνω απ' όλα, περάστε 

το μήνυμα μου σε αυτούς που θα έρθουν μετά από 

εσάς, έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές να 

συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι τη νίκη. 

 

- Και να θυμάστε, σύντροφοι, πως δεν πρέπει να 

χάσετε ποτέ το κουράγιο σας. Κανένα επιχείρημα 

δεν πρέπει να σας παραπλανήσει.  

 

Μην ακούτε ποτέ όταν σας λένε πως ο άνθρωπος 

και τα ζώα έχουν κοινά συμφέροντα, πως η 

ευμάρεια του ενός εξασφαλίζει και την 

ευμάρεια των άλλων. Είναι όλα ψέματα.  

 

Ο άνθρωπος δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα 

κανενός, παρά μόνο του εαυτού του. Κι ανάμεσα σ' 

εμάς τα ζώα ας υπάρξει απόλυτη ενότητα, απόλυτη 

συντροφικότητα στον αγώνα μας. 

 

 Όλοι οι άνθρωποι είναι εχθροί. Όλα τα ζώα είναι 

σύντροφοι». 

Εκείνη τη στιγμή δημιουργήθηκε τρομερή 

οχλαγωγία. Καθώς μιλούσε ο Στρατηγός, τέσσερις 

μεγάλοι αρουραίοι είχαν γλιστρήσει έξω από τις 

τρύπες τους, και καθισμένοι στα πίσω τους πόδια, 

τον άκουγαν. Τα σκυλιά τους πήραν είδηση, κι 

ήταν ένα σβέλτο τίναγμα προς τις τρύπες τους που 

τους έσωσε τη ζωή.  

 

Ο Στρατηγός σήκωσε το πόδι του για ησυχία. 

«Σύντροφοι» είπε, - να ένα θέμα που πρέπει να 

τακτοποιηθεί. 

 

Τα άγρια πλάσματα, όπως είναι οι αρουραίοι 

και οι λαγοί -είναι φίλοι ή εχθροί μας; Ας το 

βάλουμε σε ψηφοφορία. Θέτω αυτή την ερώτηση 

στην ομήγυρη: Είναι σύντροφοι οι αρουραίοι;» 

 

Η ψηφοφορία έγινε αμέσως, και η συντριπτική 

πλειοψηφία συμφώνησε πως οι αρουραίοι ήταν 

σύντροφοι. 

 

Υπήρξαν μόνο τέσσερις διαφωνούντες, οι τρεις 

бесправия. Итак, что делать?  

 

 

Работать день и ночь, не щадя сил, и свергнуть 

людское иго! Восстание, товарищи! — вот вам 

моя завет.  

 

Я не знаю, когда разразится восстание, — через 

неделю или через сто лет, но уверен, точно так 

же как уверен в том, что стою на соломе, рано 

или поздно справедливость восторжествует.  

 

 

Всю свою, хоть и недолгую, жизнь положите, 

чтобы приблизить ее! А главное — донесите 

мой завет до тех, кто придет вам на смену, и 

пусть грядущие поколения доведут борьбу до 

победного конца. 

 

И главное, товарищи, будьте стойкими. Не 

дайте увлечь себя с пути борьбы никакими 

доводами.  

 

Не слушайте, если вам будут говорить, что у 

человека и скотины общие цели, что их 

процветание неразрывно связано. Все это 

вражеские происки.  

 

Человек преследует свои, и только свои 

интересы. И да будет наше единство в борьбе, 

наше товарищество нерушимо!  

 

 

Все люди — враги. Все животные — товарищи. 

 

Тут поднялась страшная кутерьма. Четыре 

здоровенные крысы — речь Главаря выманила 

их из нор, — усевшись на задние лапки, 

внимали ему. Но дослушать речь до конца им 

не удалось — они попались на глаза собакам, и, 

не юркни они в норки, не сносить бы им 

головы.  

 

Главарь поднял ножку, призывая к молчанию. 

— Товарищи, — сказал он, — есть один пункт, 

который следует уточнить.  

 

Дикие твари: крысы или, скажем, кролики, — 

друзья они нам или враги? Давайте 

проголосуем: кто за то, что крысы друзья? 

 

 

Тут же состоялось голосование, подавляющим 

большинством голосов постановили считать 

крыс товарищами.  

 

Против голосовало всего четверо: три собаки и 
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σκύλοι και η γάτα, οι οποίοι, όπως αποκαλύφθηκε 

αργότερα, είχαν ψηφίσει κι από τις δύο πλευρές.  

 

Ο Στρατηγός συνέχισε: 

- Έχω και κάτι ακόμη να πω. Σας επαναλαμβάνω 

πως πρέπει πάντα να θυμάστε την έχθρα σας 

απέναντι στον άνθρωπο και στις πράξεις του. Ό,τι 

περπατάει στα δυο του πόδια, είναι εχθρός. Ό,τι 

περπατάει στα τέσσερα ή έχει φτερούγες, είναι 

φίλος.  

 

Και να θυμάστε επίσης ότι στον αγώνα μας 

εναντίον του ανθρώπου δεν πρέπει ποτέ να 

φτάσουμε στο σημείο να του μοιάσουμε. 

 

Ακόμη κι όταν θα τον έχετε υποτάξει, μην 

υιοθετήσετε τα κουσούρια του.  

 

Κανένα ζώο δεν πρέπει ποτέ να ζήσει σε σπίτι ή να 

κοιμηθεί σε κρεβάτι, να φορέσει ρούχα ή να πιει 

οινοπνευματώδη, να καπνίσει, ν' αγγίξει λεφτά ή να 

καταπιαστεί με το εμπόριο.  

 

Και, πάνω απ' όλα, κανένα ζώο δεν πρέπει να κάνει 

κακό στο ίδιο του το γένος. Δυνατοί ή αδύναμοι, 

έξυπνοι ή ανόητοι, είμαστε όλοι αδέλφια. Κανένα 

ζώο δεν πρέπει να σκοτώσει άλλο ζώο.  

 

Όλα τα ζώα είναι ίσα. 

 

- Και τώρα, σύντροφοι, θα σας πω για το όνειρο 

που είδα χτες. Δεν είναι εύκολο να σας το 

περιγράψω.  

 

Ονειρεύτηκα πώς θα είναι η γη χωρίς τον άνθρωπο. 

Αλλά μου θύμισε κάτι που είχα ξεχάσει από καιρό.  

 

Πολλά χρόνια πίσω, όταν ήμουν μικρό γουρουνάκι, 

η μητέρα μου κι οι άλλες γουρούνες συνήθιζαν να 

λένε ένα παλιό τραγούδι από το οποίο ήξεραν μόνο 

το σκοπό και τις τρεις πρώτες λέξεις.  

 

Είχα μάθει αυτόν το σκοπό όταν ήμουν μικρός, 

αλλά τον είχα ξεχάσει εδώ και πάρα πολύ 

καιρό.  

 

Χτες το βράδυ όμως, τον ξαναθυμήθηκα στο 

όνειρο μου. Κι επιπλέον, μου ήρθαν και τα λόγια 

του τραγουδιού -λόγια, που είμαι σίγουρος πως τα 

τραγουδούσαν τα ζώα εκείνο τον καιρό, μα έχουν 

ξεχαστεί γενιές ολόκληρες τώρα.  

 

Θέλω να σας το πω αυτό το τραγούδι, 

σύντροφοι. Έχω γεράσει κι η φωνή μου είναι 

βραχνή, αλλά όταν θα σας μάθω τη μελωδία του, 

θα το τραγουδήσετε μόνοι σας καλύτερα.  

 

кошка, правда, потом обнаружилось, что она 

голосовала и «за» и «против». 

 

А Главарь продолжал: 

— Моя речь близится к концу. Хочу только 

повторить: никогда не забывайте, что ваш долг 

— бороться с человеком и всем, что от него 

исходит. Всякий, у кого две ноги, — враг. 

Всякий, у кого четыре ноги, равно как и тот, у 

кого крылья, — друг.  

 

Помните также: в борьбе против человека не 

уподобляйтесь ему.  

 

 

Даже победив его, не перенимайте его пороков.  

 

 

Не живите в домах, не спите на кроватях, не 

носите одежды, не пейте спиртного, не курите, 

не занимайтесь торговлей, не берите в руки 

денег. Все людские обычаи пагубны. 

 

 А главное — ни одно животное не должно 

угнетать другого. Слабые и сильные, 

хитроумные и недалекие, — все мы братья. Ни 

одно животное не должно убивать другого.  

 

Все животные равны. 

 

А теперь, товарищи, я расскажу вам о том, что 

за сон приснился мне прошлой ночью. Описать 

его вам я не берусь.  

 

Мне снилось, какой станет наша земля, когда 

человек исчезнет с ее лица. Сон этот воскресил 

в моей памяти одно воспоминание.  

Давным-давно, когда я был еще поросенком, 

моя мать вместе с другими свиньями певала 

одну старинную песню: помнили они из нее 

лишь мотив и первые три слова.  

 

В детстве я знал этот мотив, но он уже давно 

выветрился из моей памяти.  

 

 

А прошлой ночью во сне я его вспомнил, мало 

того, я вспомнил и слова этой песни, слова, 

которые, я уверен, пела скотина в незапамятные 

времена, но потом они были забыты, и вот уже 

несколько поколений их не знают.  

 

А сейчас, товарищи, я спою вам эту песню. Я 

стар, голос у меня сиплый, но я хочу обучить 

вас ей, а уж вы будете петь ее как следует.  
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Ονομάζεται Ζώα της Αγγλίας». 

 

Ο γερο-Στρατηγός καθάρισε το λαιμό του κι 

άρχισε να τραγουδάει. Κι όπως είχε πει, η φωνή 

του ήταν βραχνή, αλλά τραγούδησε αρκετά καλά, 

ένα χαρούμενο σκοπό, κάτι ανάμεσα στην 

Κλεμεντίνη και την Κονκαράτσα.  

Έλεγε: 

Ζώα της Αγγλίας και της Ιρλανδίας, 

ζώα από κάθε τόπο και κάθε γωνιά, 

στα χαρμόσυνα νέα μου δώστε προσοχή, 

η μέρα της λευτεριάς πλησιάζει γοργά. 

 

Θα 'ρθει η ευλογημένη μέρα 

που ο Τύραννος Άνθρωπος θα νικηθεί 

και της Αγγλίας η γόνιμη γη, 

στα ζώα θ' ανήκει πέρα ως πέρα. 

 

Οι χαλκάδες θα χαθούν απ' τα ρουθούνια, 

κι οι σέλες απ' τις ράχες μας θα βγουν, 

η σκουριά περιμένει τα σπιρούνια, 

και τα καμτσίκια στην πυρά θα πεταχτούν. 

 

Τ’ αγαθά της φάρμας τούτης, 

στάρι και κριθάρι, βρώμη και σανός, 

τριφύλλι και φασόλια, 

σ'εμάς θ'ανήκουν όλα. 

 

Ηλιόλουστοι θα 'ναι της Αγγλίας οι αγροί ' 

πιο γάργαρα θα τρέχουν τα νερά, 

και πιο γλυκά η αύρα θα φυσά, 

την ποθητή στιγμή που θα 'ρθει η λευτεριά. 

 

Γι' αυτή τη μέρα ριχτείτε στη δουλειά, 

γελάδες, ορνίθια, άτια και σκυλιά, 

κουνέλια, κατσίκες, γάτες και πουλιά, 

μ' αγώνες θα 'ρθει η λύτρωση από τη σκλαβιά. 

 

Ζώα της Αγγλίας και της Ιρλανδίας, 

ζώα από κάθε τόπο και κάθε γωνιά, 

τα χαρμόσυνα λόγια μου ολόγυρα σκορπίστε, 

η μέρα της λευτεριάς πλησιάζει γοργά. 

 

Στο άκουσμα του τραγουδιού, τα ζώα 

ξετρελάθηκαν. Πριν ακόμη τελειώσει ο Στρατηγός, 

είχαν αρχίσει να το τραγουδούν μόνα τους. Ακόμα 

και τα πιο κουτά ζώα είχαν πιάσει το σκοπό και 

μερικά απ' τα λόγια, κι όσο για τα εξυπνότερα, 

όπως τα γουρούνια και οι σκύλοι, είχαν μάθει το 

τραγούδι απέξω μέσα σε λίγα λεπτά.  

 

Κι αμέσως, ύστερα από μερικές δοκιμές, όλη η 

φάρμα βάλθηκε να τραγουδά τα Ζώα της Αγγλίας 

με φοβερή ταυτοφωνία.  

Οι αγελάδες το μούγκριζαν, τα σκυλιά το γάβγιζαν, 

τα αρνιά το βέλαζαν, τα άλογα το χρεμέτιζαν, οι 

πάπιες το έκρωζαν.  

Называется она «Твари Англии». 

 

Старый Главарь откашлялся и запел. Голос у 

него, и верно, был сиплый, но пел он неплохо. 

И мотив, помесь «Клементины» и «Кукарачи», 

брал за сердце.  

Вот эта песня: 

 

Твари Англии и твари 

Всех земель, какие есть, 

О земном грядущем рае 

Принимайте, твари, весть! 

 

Твари, будете счастливы, 

Будет свергнут человек, 

Будут все луга и нивы 

Тварям отданы навек. 

 

Мы кольцо из носа вынем — 

Наша все-таки взяла! 

Кнут сломаем, упряжь скинем, 

Заржавеют удила! 

 

Может, ждать придется долго, 

Но пшеница и ячмень, 

Сено, и бобы, и свекла — 

Будут наши в этот день! 

 

Станут чище наши воды, 

Станет ярче всходов цвет, 

Слаще воздуха свободы 

Ничего для твари нет. 

 

До свободы путь-дорога 

Далека — не все дойдут; 

Гуси, лошади, коровы, 

Отдадим свободе труд. 

 

Твари Англии и твари 

Всех земель, какие есть, 

О земном грядущем рае 

Принимайте, твари, весть! 

 

Животные пришли в неистовое возбуждение — 

так потрясла их эта песня. Не успел Главарь 

допеть песню до конца, как они тут же 

подхватили ее. Даже самые тупые усвоили 

мотив и отдельные слова, но самые из них 

умные, то есть свиньи и собаки, через 

несколько минут знали песню наизусть от 

первого до последнего слова.  

И, прорепетировав раз-другой, вся ферма, как 

один, дружно грянула «Твари Англии». Каждый 

пел на свой лад:  

коровы мычали, собаки лаяли, овцы блеяли, 

лошади ржали, утки крякали.  
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Και το απολάμβαναν τόσο πολύ, που το 

τραγούδησαν πέντε φορές χωρίς διακοπή, κι ίσως 

συνέχιζαν το τραγούδι όλη τη νύχτα αν δεν τα 

διέκοπτε κάτι. 

 

Δυστυχώς, η οχλοβοή ξύπνησε τον κύριο Τζόουνς, 

που πετάχτηκε απ' το κρεβάτι του, σίγουρος πως 

στην αυλή είχε μπει αλεπού.  

 

 

Άρπαξε την καραμπίνα που περίμενε πάντα σε μια 

γωνιά του δωματίου του, και πυροβόλησε 

στο σκοτάδι. Τα σκάγια καρφώθηκαν στον 

τοίχο του στάβλου και η συνέλευση διακόπηκε 

βιαστικά. 

 

Όλα τα ζώα το 'βαλαν στα πόδια και πήγαν στα 

κρεβάτια τους. Τα πουλιά πέταξαν στις κούρνιες 

τους, τα ζώα ξάπλωσαν στο άχυρο, κι όλη η φάρμα 

βυθίστηκε αμέσως στον ύπνο. 

 

2 

Τρεις νύχτες αργότερα, ο γερο-Στρατηγός 

ξεψύχησε ήρεμα στον ύπνο του. Το κουφάρι του 

θάφτηκε στην άκρη του περιβολιού. 

 

Αυτό συνέβη στις αρχές του Μάρτη. Στο διάστημα 

των τριών επόμενων μηνών υπήρξε αρκετή κρυφή 

δραστηριότητα. 

 

Ο λόγος του Στρατηγού είχε εμπνεύσει στα πιο 

έξυπνα ζώα της φάρμας μια εντελώς καινούρια 

άποψη για τη ζωή. Δε γνώριζαν πότε θα γινόταν η 

Επανάσταση που είχε προβλέψει ο Στρατηγός, δεν 

είχαν κανένα λόγο να σκέφτονται ότι θα γινόταν 

στη διάρκεια της δικής τους ζωής, αλλά έβλεπαν 

ξεκάθαρα πως ήταν καθήκον τους να την 

προετοιμάσουν.  

 

Η οργάνωση και η διδασκαλία των 

άλλων ανατέθηκε φυσικά στα γουρούνια, που 

γενικώς θεωρούνταν τα πιο έξυπνα απ' όλα τα ζώα.  

 

Ανάμεσα τους υπερτερούσαν δυο νεαρά 

γουρούνια, ο Χιονής και ο Ναπολέων, 

που ο κύριος Τζόουνς τα έτρεφε για πούλημα.  

 

Ο Ναπολέων ήταν ένας καλοθρεμμένος χοίρος 

Μπέρκσαϊρ, ο μοναδικός Μπέρκσαϊρ στη φάρμα, 

μάλλον αγριωπός, που φημιζόταν όχι τόσο για τις 

ρητορικές του ικανότητες, όσο για τη δύναμη που 

είχε να επιβάλλει τη γνώμη του.  

 

Ο Χιονής ήταν πιο ζωντανός από τον Ναπολέοντα, 

ταχύτερος στη σκέψη και στα λόγια, και πιο 

επινοητικός, αλλά ο χαρακτήρας του δεν είχε την 

 

Песня так легла животным на сердце, что они 

пропели ее пять раз кряду и, наверное, пели бы 

всю ночь напролет, если бы их не прервали. 

 

 

На беду, шум разбудил мистера Джонса — он 

вскочил с постели, решив, что во двор 

прокралась лисица.  

 

 

Схватил ружье, которое держал на всякий 

случай в углу, и выстрелил дробью в воздух. 

Дробины врезались в стену амбара, и собрание 

мигом расточилось.  

 

 

Все разбежались по своим местам. Куры 

взобрались на насесты, животные улеглись на 

солому, и вскоре вся ферма погрузилась в 

крепкий сон. 

 

Глава II 

А через три дня старый Главарь мирно отошел 

во сне. Его похоронили в дальнем конце сада. 

 

 

Он умер в начале марта. В следующие три 

месяца животные вовсю развернули 

подпольную работу.  

 

У тех, кто поумнее, речь Главаря произвела 

полный переворот во взглядах. Они не знали, 

когда сбудется предсказание Главаря, не 

надеялись, что восстание совершится при их 

жизни, но твердо знали: их долг — подготовить 

его.  

 

 

 

Задачу обучить и организовать животных 

возложили конечно же на свиней. Среди 

животных они слыли самыми умными.  

 

Среди них резко выделялись два молодых хряка 

Обвал и Наполеон, которых мистер Джонс 

откармливал на продажу.  

 

Наполеон, крупный, свирепого вида 

беркширский хряк, единственный на ферме 

беркшир, был немногословен, зато отличался 

невероятным упорством в достижении цели.  

 

 

Обвал был более живого нрава и куда более 

речистый и находчивый, но, по общему 

мнению, уступал Наполеону в силе характера. 
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ίδια ποιότητα. Τα υπόλοιπα αρσενικά γουρούνια 

της φάρμας δεν ήταν παρά γουρούνια για σφάξιμο.  

 

Το πιο γνωστό ανάμεσα τους ήταν ένα μικρό 

στρουμπουλό γουρούνι που το έλεγαν Γρυλή, με 

ολοστρόγγυλα μάγουλα, σπινθηροβόλα μάτια, 

σβέλτη κίνηση και με στριγκιά φωνή.  

 

Ήταν έξοχος ρήτορας, κι όταν συζητούσε κάποιο 

δύσκολο θέμα, είχε έναν τρόπο, πηδώντας πέρα 

δώθε και κουνώντας την ουρά του, να γίνεται πολύ 

πειστικός.  

 

Τα άλλα ζώα λέγανε πως είχε την ικανότητα να 

κάνει το μαύρο άσπρο. 

 

Αυτοί οι τρεις είχαν επεξεργαστεί τις διδαχές του 

γερο-Στρατηγού, κι είχαν αναπτύξει ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα σκέψης, το οποίο 

ονόμασαν Ανιμαλισμό.  

 

Εφτά νύχτες τη βδομάδα, αφού είχε κοιμηθεί ο 

κύριος Τζόουνς, οργάνωναν κρυφές συναντήσεις 

στο στάβλο κι εξηγούσαν τις αρχές του 

Ανιμαλισμού στους άλλους. 

 

Στην αρχή, ήρθαν αντιμέτωποι με μπόλικη ανοησία 

και αδιαφορία. Μερικά ζώα μιλούσαν για το 

καθήκον της αφοσίωσης απέναντι στον κύριο 

Τζόουνς, τον οποίο αποκαλούσαν «Αφέντη», ή 

έκαναν αφελή σχόλια όπως: 

 

«Ο κύριος Τζόουνς μάς ταΐζει. Αν δεν υπήρχε 

αυτός, θα είχαμε πεθάνει απ' την πείνα».  

 

Άλλα έκαναν ερωτήσεις όπως: «Και τι μας νοιάζει 

εμάς τι θα γίνει όταν θα έχουμε πεθάνει;» ή «Αν η 

Επανάσταση πρόκειται να γίνει ούτως ή άλλως, τι 

σημασία έχει αν θα την προετοιμάσουμε 

ή όχι;», και τα γουρούνια δυσκολεύτηκαν πολύ 

ώσπου να τους δώσουν να καταλάβουν ότι αυτό 

ήταν αντίθετο στο πνεύμα του Ανιμαλισμού.  

 

Τις πιο ηλίθιες ερωτήσεις τις έκανε η Θελξίππη, η 

άσπρη φοράδα. Η πρώτη ερώτηση της στον Χιονή 

ήταν η εξής: «Θα υπάρχει ζάχαρη μετά την 

Επανάσταση;» 

 

«Όχι» απάντησε απότομα ο Χιονής. «Δεν έχουμε 

τα μέσα να φτιάξουμε ζάχαρη στη φάρμα. 

Εξάλλου, δε θα χρειάζεσαι ζάχαρη. Θα έχεις όσο 

σανό και βρώμη θέλεις». 

 

«Και θα μ' αφήνουν και τότε να φορώ κορδέλες 

στη χαίτη μου;» ρώτησε η Θελξίππη. 

«Συντρόφισσα» είπε ο Χιονής, «αυτές οι κορδέλες, 

που τους είσαι τόσο αφοσιωμένη, είναι το σύμβολο 

Кроме них, хряков на ферме не держали, одних 

подсвинков.  

 

Из них самым приметным был жирный 

подсвинок по имени Стукач, кругломордый, 

юркий, с бегающими глазками и визгливым 

голосом.  

 

Оратор он был каких мало: когда ему 

требовалось доказать что-нибудь 

труднодоказуемое, у него была манера 

вертеться вьюном, крутить хвостиком, и это 

почему-то убеждало.  

О Стукаче говорили, что ему ничего не стоит 

выдать черное за белое. 

 

Вот эти-то трое и развили учение старого 

Главаря в стройную философскую систему и 

назвали ее «скотизмом».  

 

 

Чуть не каждую ночь, когда мистер Джонс 

засыпал, они тайно сходились в амбаре и 

разъясняли основные положения скотизма 

остальной скотине.  

 

Невозможно передать, с какой тупостью и 

равнодушием они столкнулись на первых 

порах. Кое-кто говорил, что они обязаны 

хранить верность мистеру Джонсу, и называл 

его не иначе, как хозяин, а то и допускал 

незрелые высказывания такого рода 

«Мистер Джонс нас кормит. Без него мы 

подохнем с голоду».  

 

Кое-кто задавал вопросы другого рода: «Какое 

нам дело, что станется после нашей смерти?» 

или «Если восстание все равно произойдет, 

какая разница, будем мы на него работать или 

нет?». Свиньи потратили немало труда, пока 

убедили, что подобные высказывания 

несовместимы с духом скотизма.  

 

Но самые глупые вопросы задавала Молли, 

серая кобылка. Ее первый же вопрос Обвалу 

был: «А после восстания сахар у нас будет?» 

 

 

— Не будет, — отрезал Обвал. — Мы не можем 

производить сахар. И вообще, зачем тебе сахар? 

Ты получаешь вдоволь овса и сена. 

 

 

— А ленты в гриве можно будет носить? — 

спросила Молли. 

— Товарищ, — сказал Обвал, — эти ленты, 

которые тебе так любы, символ рабства, вот что 
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της σκλαβιάς σου. Δεν μπορείς να καταλάβεις πως 

η ελευθερία αξίζει περισσότερο από τις κορδέλες;» 

 

Η Θελξίππη συμφώνησε, αλλά δε φάνηκε να 

πείστηκε. 

 

Τα γουρούνια αγωνίστηκαν ακόμη περισσότερο να 

αντικρούσουν τα ψέματα του Μωυσή, του 

εξημερωμένου κόρακα.  

 

Ο Μωυσής, το αγαπημένο ζώο του κυρίου 

Τζόουνς, ήταν κατάσκοπος και μαρτυριάρης, αλλά 

ήταν κι έξυπνος συζητητής.  

 

Ισχυριζόταν πως γνώριζε την ύπαρξη μιας 

μυστηριώδους χώρας με το όνομα Ζαχαρένιο 

Βουνό, όπου πήγαιναν όλα τα ζώα όταν πέθαιναν. 

 

Έλεγε πως βρισκόταν κάπου ψηλά στον ουρανό, 

λίγο πιο πίσω από τα σύννεφα. Στο Ζαχαρένιο 

Βουνό ήταν Κυριακή εφτά μέρες τη βδομάδα, 

έβρισκες τριφύλλια όλο το χρόνο, και στους 

φράχτες φύτρωναν κύβοι ζάχαρη και τούρτες από 

λιναρόσπορο.  

 

Τα ζώα μισούσαν τον Μωυσή, γιατί έλεγε ιστορίες 

και δε δούλευε, αλλά κάποια την πίστευαν την 

ιστορία του Ζαχαρένιου Βουνού, και τα γουρούνια 

έπρεπε να παλέψουν σκληρά για να τα πείσουν ότι 

δεν υπάρχει τέτοιο μέρος. 

 

Οι πιο πιστοί οπαδοί τους ήταν τα δυο άλογα, ο 

Γροθιάς και η Τριφύλλω. Και τα δυο τους 

δυσκολεύονταν πολύ να σκεφτούν κάτι από μόνα 

τους, αλλά απ' τη στιγμή που είχαν αποδεχτεί τα 

γουρούνια για δασκάλους τους, ρουφούσαν όλα 

όσα άκουγαν, και τα μετέφεραν στα άλλα ζώα με 

απλά επιχειρήματα. 

 

 Δεν απουσίαζαν ποτέ από τις κρυφές συνελεύσεις 

στο στάβλο, και διηύθυναν το τραγούδι Ζώα της 

Αγγλίας, με το οποίο τελείωνε κάθε συνέλευση. 

 

Όπως τελικά αποδείχτηκε, η Επανάσταση 

πραγματοποιήθηκε νωρίτερα και ευκολότερα απ' 

ό,τι θα περίμενε κανείς. Στο παρελθόν, ο κύριος 

Τζόουνς, παρόλο που ήταν πολύ σκληρό αφεντικό 

υπήρξε ικανότατος αγρότης, αλλά προς το τέλος 

τον είχαν βρει πολλές συμφορές. Είχε 

αποκαρδιωθεί έχοντας χάσει λεφτά σε μια 

δικαστική υπόθεση, και το είχε ρίξει στο πιοτό.  

 

Κάποιες φορές, καθόταν όλη τη μέρα νωχελικά στη 

καρέκλα του στην κουζίνα, διαβάζοντας 

εφημερίδες και ταΐζοντας πότε πότε τον Μωυσή 

ξεροκόμματα βουτηγμένα στην μπίρα. 

 

они такое. Разве свобода не дороже лент? 

 

 

Молли согласилась, но без особой уверенности. 

 

 

А вот опровергнуть выдумки, которые 

распускал ручной ворон Моисей, свиньям 

оказалось еще труднее.  

 

Моисей, любимец мистера Джонса, был 

ябедник и наушник, зато умел заговаривать 

зубы.  

 

Он уверял, что есть некий таинственный край, 

где текут молочные реки с кисельными 

берегами, туда после смерти отправятся все 

животные.  

Край этот, говорил Моисей, на кебе, прямо за 

облаками. Там всю неделю, что ни день, 

воскресенье, круглый год не переводится 

клевер, а кусковой сахар и льняной жмых 

растут прямо на изгородях.  

 

 

Животные терпеть не могли Моисея: он плел 

небылицы и целый день бездельничал, но 

некоторые верили в молочные реки и 

кисельные берега, и свиньям стоило 

невероятных трудов убедить их, что такого края 

нет и в помине. 

Самыми преданными последователями свиней 

оказались ломовые лошади — Боец и Кашка. 

Они ничего не могли придумать 

самостоятельно, но, раз и навсегда признав 

свиней своими учителями, буквально 

впитывали каждое их слово и доходчиво 

передавали другим животным.  

 

Они не пропускали ни одного подпольного 

собрания в амбаре и первыми запевали «Твари 

Англии», которыми неизменно завершались 

собрания. 

Восстание осуществилось и раньше, и легче, 

чем они ожидали. Мистера Джонса, хозяина 

хоть и крутого, но умелого, в последние годы 

преследовала неудача за неудачей. Он потерял 

много денег в тяжбе, пал духом, пристрастился 

к выпивке.  

 

 

 

И целые дни напролет просиживал в кресле на 

кухне, читал газеты, потягивал пиво и 

подкармливал Моисея размоченными в пиве 

корками.  
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 Οι εργάτες του ήταν οκνηροί και ανέντιμοι, τα 

χωράφια ήταν γεμάτα ζιζάνια, οι σκεπές στα 

σπιτάκια χρειάζονταν επισκευή, οι φράχτες ήταν 

εγκαταλειμμένοι και τα ζώα υποσιτίζονταν. 

 

Έφτασε ο Ιούνιος, κι ο σανός ήταν σχεδόν έτοιμος 

για να κοπεί. Την παραμονή του Αϊ-Γιαννιού, που 

ήταν Σάββατο, ο κύριος Τζόουνς πήγε στο 

Ουίλινγκτον και μέθυσε τόσο πολύ στο «Κόκκινο 

Λιοντάρι», που δεν μπόρεσε να γυρίσει πριν από το 

μεσημέρι της Κυριακής. 

Οι εργάτες είχαν αρμέξει τις αγελάδες νωρίς το 

πρωί κι είχαν φύγει για να κυνηγήσουν λαγούς, 

χωρίς να μπουν στον κόπο να ταΐσουν τα ζώα.  

 

Μόλις γύρισε ο κύριος Τζόουνς, πήγε κατευθείαν 

να κοιμηθεί, στον καναπέ του σαλονιού, με τα Νέα 

του Κόσμου στο πρόσωπο του- κι έτσι, όταν έφτασε 

το απόγευμα, τα ζώα ήταν ακόμη θεονήστικα.  

 

Στο τέλος, δεν μπόρεσαν πια να κρατηθούν. Μια 

από τις αγελάδες έσπασε την πόρτα της αποθήκης 

με τα κέρατα της, κι όλα τα ζώα άρχισαν να τρώνε 

μόνα τους απ' τα παχνιά.  

 

Τότε ήταν που ξύπνησε κι ο κύριος Τζόουνς. Την 

επόμενη στιγμή, αυτός και οι τέσσερις άντρες του 

βρίσκονταν στην αποθήκη, κρατώντας μαστίγια 

και χτυπώντας προς όλες τις κατευθύνσεις.  

 

Αυτό ξεπερνούσε τα όρια που μπορούσαν 

να ανεχτούν τα πεινασμένα ζώα. Αυθόρμητα, 

χωρίς τίποτε να έχει προσχεδιαστεί, όρμησαν πάνω 

στους βασανιστές τους. 

 

 Ο Τζόουνς και οι άντρες του βρέθηκαν χτυπημένοι 

και κλοτσοπατημένοι απ' όλες τις μεριές. Η 

κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου. Δεν είχαν δει 

ποτέ ζώα να συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο, και 

η ξαφνική εξέγερση των ζωντανών, που είχαν 

συνηθίσει να τα ξυλοφορτώνουν και να τα 

κακομεταχειρίζονται όποτε τους έκανε κέφι, τους 

κατατρόμαξε.  

 

Ύστερα από δυο λεπτά, εγκατέλειψαν την 

προσπάθειά τους να προστατευτούν και το 'βαλαν 

στα πόδια. Σε λίγο, και οι πέντε κατέβαιναν 

αλαφιασμένοι τον καρόδρομο που οδηγούσε στον 

αμαξωτό, με τα ζώα το κατόπι τους να τους 

κυνηγάνε θριαμβευτικά. 

 

Η κυρία Τζόουνς, σαν είδε απ' το παράθυρο της 

κρεβατοκάμαρας τι συνέβαινε, έριξε βιαστικά 

μερικά πράγματα σ' ένα ταγάρι και το 'σκασε από 

άλλο δρόμο.  

 

Ο Μωυσής πετάχτηκε απ' την κούρνια του και 

Работники у него обленились, поворовывали, 

поля заросли сорняками, крыши прохудились, 

изгороди покосились, скотину недокармливали. 

 

 

Наступил июнь — пора сенокоса. В канун 

Иванова дня — он пришелся на субботу — 

мистер Джонс уехал в Уиллингдон и так 

нагрузился в «Красном Льве», что вернулся 

только к обеду в воскресенье.  

 

Работники с утра пораньше подоили коров и 

отправились охотиться на зайцев, а задать 

корму животным и не подумали.  

 

Сам мистер Джонс по возвращении задремал на 

диване в гостиной, прикрыв лицо «Ньюс оф 

уорлд»; вот и вечер наступил, а животным так 

никто и не задал корму. 

 

Наконец их терпение лопнуло. Одна корова 

выбила рогами дверь житницы, животные 

кинулись к сусекам и — давай хватать зерно.  

 

 

Тут они и разбудили мистера Джонса. Минуты 

не прошло, а он вместе с четырьмя работниками 

ворвался в житницу, и по спинам животных 

загуляли кнуты.  

 

Такого оголодавшие животные не могли снести. 

И, не сговариваясь, все, как один, ринулись на 

своих угнетателей.  

 

 

На Джонса и работников со всех сторон 

посыпались пинки и удары. Животные вышли 

из повиновения. Ничего подобного люди 

никогда не видели, и этот неожиданный бунт 

тех самых животных, которых они как только 

ни притесняли и ни колотили, перепугал их до 

потери сознания.  

 

 

Они попробовали было отбиваться, но через 

минуту-другую пустились наутек. И вот уже все 

пятеро опрометью мчались по проселочной 

дороге к большаку, а скотина, торжествуя, 

гналась за ними следом. 

 

 

Миссис Джонс выглянула в окно, увидела, что 

творится, побросала кое-какие вещички в 

саквояж и задами убежала с фермы.  

 

 

Моисей соскочил с шестка и, громко каркая, 
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φτερούγισε ξοπίσω της, κρώζοντας δυνατά. Στο 

μεταξύ, τα ζώα, αφού κυνήγησαν τον κύριο 

Τζόουνς και τους άντρες του ως τον αμαξωτό, 

φρόντισαν κι έκλεισαν πίσω τους τη σιδερένια 

εξώπορτα.  

 

Κι έτσι, χωρίς καλά καλά να καταλάβουν 

τι ακριβώς συνέβαινε, η Επανάσταση είχε 

επικρατήσει. Ο κύριος Τζόουνς είχε φύγει 

κλοτσηδόν και η Φάρμα των Αφεντάδων ήταν πια 

δικιά τους. 

Τα πρώτα πέντε λεπτά, τα ζώα δυσκολεύονταν να 

πιστέψουν στην επιτυχία τους. Η πρώτη τους 

κίνηση ήταν να κάνουν το γύρο της φάρμας 

τροχάδην, σαν να ήθελαν να σιγουρευτούν πως δεν 

παραμόνευε πουθενά κάποιος άνθρωπος. Στη 

συνέχεια, έτρεξαν πίσω στα σπιτάκια 

της φάρμας να σβήσουν κάθε ίχνος της μισητής 

βασιλείας του Τζόουνς. Το δωμάτιο με τις 

ιπποσκευές στην άκρη του στάβλου το έσπασαν. 

Τα χαλινάρια, οι χαλκάδες, οι αλυσίδες των 

σκυλιών, τα τρομερά μαχαίρια που 

χρησιμοποιούσε ο κύριος Τζόουνς για να 

ευνουχίζει τα γουρούνια και τα πρόβατα, ρίχτηκαν 

στο πηγάδι.  

 

Τα γκέμια, τα καπίστρια, οι παρωπίδες, οι 

ταπεινωτικοί ντορβάδες ρίχτηκαν στη φωτιά που 

έκαιγε στην αυλή. Το ίδιο και τα καμτσίκια. Όλα 

τα ζώα χοροπηδούσαν απ' τη χαρά τους, βλέποντας 

τα καμτσίκια στις φλόγες. Ο Χιονής μάλιστα, 

πέταξε στη φωτιά και τις κορδέλες με τις οποίες 

στόλιζαν τις χαίτες και τις ουρές των αλόγων όταν 

γίνονταν παζάρια. 

 

«Οι κορδέλες» είπε, «πρέπει να θεωρηθούν ρούχα, 

και τα ρούχα θυμίζουν τους ανθρώπους. Τα ζώα 

πρέπει να είναι γυμνά». 

 

Ακούγοντας αυτά τα λόγια, ο Γροθιάς πήγε κι 

έφερε το ψάθινο καπέλο που φορούσε το 

καλοκαίρι για να μην ενοχλούν οι μύγες τα αυτιά 

του, και το πέταξε με τα υπόλοιπα στη φωτιά. 

 

Μέσα σε λίγη ώρα, τα ζώα είχαν καταστρέψει 

οτιδήποτε τους θύμιζε τον κύριο Τζάουνς. Ο 

Ναπολέων τα πήγε πίσω στο υπόστεγο και μοίρασε 

στο καθένα διπλή μερίδα καλαμπόκι, και στα 

σκυλιά από δύο μπισκότα. 

 

Κατόπιν τραγούδησαν εφτά φορές στη σειρά τα 

Ζώα της Αγγλίας, μετά βολεύτηκαν για ύπνο και 

κοιμήθηκαν όπως δεν είχαν κοιμηθεί ποτέ μέχρι 

τότε. 

 

Ξύπνησαν την αυγή, όπως το συνήθιζαν, κι όταν 

ξαφνικά θυμήθηκαν τα θρυλικά γεγονότα που 

пошлепал за ней. Тем временем животные 

выгнали Джонса с работниками на дорогу и 

захлопнули за ними тесовые ворота.  

 

 

 

Они еще не успели понять, что произошло, а 

восстание уже свершилось, Джонс был изгнан, 

и Господский Двор отошел к ним. 

 

 

Поначалу они не поверили своему счастью. И 

перво-наперво в полном составе галопом 

обскакали все межи — уж очень им хотелось 

удостовериться, что на ферме не осталось и 

следа людей; потом помчались назад, к 

службам, — уничтожить следы ненавистного 

владычества Джонса. Разнесли сбруйницу, 

пристроенную к торцу конюшни; мундштуки, 

трензеля, собачьи цепи, страшные ножи, 

которыми мистер Джонс легчил поросят и 

ягнят, побросали в колодец. 

 

 

 

 

 Вожжи, недоуздки, шоры, гнусные торбы 

швырнули на груду тлеющего во дворе мусора. 

Туда же полетели и кнуты. Когда кнуты 

занялись огнем, животные запрыгали от 

радости. Обвал отправил в огонь и ленты, 

которые вплетали лошадям в гривы и хвосты по 

базарным дням. 

 

 

— Ленты, — объявил он, — приравниваются к 

одежде, а одежда — один из признаков 

человека. Все животные должны ходить 

голыми. 

Слова его произвели такое впечатление на 

Бойца, что он принес соломенную шляпу, 

которая летом спасала его от назойливых мух, и 

тоже швырнул в костер. 

 

Вскоре было уничтожено все, что напоминало о 

мистере Джонсе. После чего Наполеон повел 

животных в житницу и выдал каждому по 

двойной пайке зерна, а собакам — по две 

галеты.  

 

Потом они спели «Твари Англии» от начала до 

конца семь раз кряду, улеглись спать, и никогда 

в жизни им не спалось так хорошо. 

 

 

Проснулись они по привычке на заре, сразу 

вспомнили, какие замечательные перемены 
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είχαν συμβεί, έτρεξαν όλα μαζί στο λιβάδι. Λίγο 

πιο κάτω απ' το βοσκότοπο υπήρχε ένας μικρός 

λόφος απ' όπου μπορούσες να δεις σχεδόν όλη τη 

φάρμα.  

 

Τα ζώα έτρεξαν βιαστικά στην κορυφή κι έμειναν 

ν' ατενίζουν γύρω τους στο καθαρό φως της 

ημέρας. Ήταν δικά τους! 

 

Όπου κι αν έπεφτε η ματιά τους, ήταν όλα δικά 

τους! 

 

Στην παραζάλη της σκέψης αυτής, άρχισαν γεμάτα 

χαρά τα σκιρτήματα και τα ξέφρενα τινάγματα 

στον αέρα.  

 

Κυλιόνταν στη δροσιά, έκοβαν τούφες απ' το 

γλυκό καλοκαιριάτικο χορτάρι, κλότσαγαν 

σβόλους φτιαγμένους από μαύρο χώμα κι 

απολάμβαναν την πλούσια ευωδιά του. 

 

 Στη συνέχεια, έκαναν το γύρο της φάρμας για να 

την επιθεωρήσουν, και θαύμασαν κατάπληκτα 

τα οργωμένα χωράφια με το στάρι, το περιβόλι 

με τα δέντρα, τη λιμνούλα και το δασάκι. Ήταν 

σαν να μην τα είχαν ξαναδεί ποτέ, κι ακόμη και 

τώρα δυσκολεύονταν να πιστέψουν πως ήταν όλα 

δικά τους. 

 

Έπειτα γύρισαν πίσω στη φάρμα και σταμάτησαν 

αμίλητα μπροστά απ' την πόρτα της αγροικίας. 

Ήταν κι αυτή δική τους, αλλά φοβόντουσαν να 

μπούνε μέσα. 

 

Ένα λεπτό αργότερα, ο Χιονής κι ο Ναπολέων 

σκούντησαν την πόρτα με τον ώμο τους, και τα 

ζώα πέρασαν μέσα στη σειρά, βαδίζοντας πολύ 

προσεχτικά μην τυχόν κάνουν καμιά ζημιά.  

 

 

Περπατούσαν από δωμάτιο σε δωμάτιο στα νύχια 

των ποδιών τους, μιλώντας απ' το φόβο τους 

ψιθυριστά, και κοιτούσαν με δέος την απίστευτη 

πολυτέλεια γύρω τους, τα κρεβάτια με τα 

πουπουλένια στρώματα, τους καθρέφτες, το χαλί 

από τις Βρυξέλλες, το κάδρο με τη λιθογραφία της 

Βικτωρίας πάνω απ' το τζάκι του σαλονιού. Καθώς 

κατέβαιναν τις σκάλες, ανακάλυψαν πως έλειπε η 

Θελξίππη.  

 

Γύρισαν πίσω και τη βρήκαν στην καλή 

κρεβατοκάμαρα. Είχε πάρει μια γαλάζια κορδέλα 

απ' την τουαλέτα της κυρίας Τζόουνς, την είχε 

βάλει στον ώμο της και θαύμαζε τον εαυτό της 

στον καθρέφτη μ' έναν τρόπο πολύ σαχλό. 

 

Τα υπόλοιπα ζώα τη μάλωσαν και βγήκαν απ' το 

произошли в их жизни, и дружно рванули на 

выгон. Чуть подальше на выгоне вздымался 

взгорок, с которого была видна как на ладони 

чуть не вся ферма.  

 

Животные взобрались на него и при ярком 

утреннем свете огляделись вокруг.  

 

 

Все здесь, куда ни кинь взгляд, отошло к ним!  

 

 

Как тут не восхититься, как не разгорячиться, и 

уж они резвились, уж они бесились!  

 

 

И катались по росе, и ели до отвала сладкую 

летнюю траву, и подкидывали в воздух комья 

черной земли, и вдыхали ее сытный запах.  

 

 

Они дотошно осмотрели всю ферму; онемев от 

восторга, глядели они на пашни, луга, сад, пруд, 

рощицу, смотрели так, словно видели их 

впервые, и не могли поверить, что ферма 

отошла к ним. 

 

 

 

Потом гуськом двинулись на подворье и в 

молчании остановились перед хозяйским 

домом. И хотя дом тоже отошел к ним, войти в 

него они робели.  

 

Но Обвал и Наполеон быстро побороли 

нерешительность, навалились на дверь, 

взломали ее, и животные по одному, осторожно 

ступая из опасения как бы чего не повредить, 

потянулись в дом. 

 

 На цыпочках переходили они из комнаты в 

комнату, говорили приглушенными голосами, с 

трепетом взирали на неслыханную роскошь — 

кровати с перинами, зеркала, диван конского 

волоса, плюшевый ковер, литографию королевы 

Виктории над камином в гостиной. И, уже 

спускаясь с крыльца, хватились Молли.  

 

 

 

Возвратились — и обнаружили ее в парадной 

спальне. Прижимая к плечу позаимствованную 

с туалетного столика миссис Джонс голубую 

ленту, она преглупо глазела на себя в зеркало.  

 

 

Ее выбранили и увели из дому. Подвешенные к 
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δωμάτιο. Μερικά χοιρομέρια που κρέμονταν στην 

κουζίνα τα πήραν για να τα θάψουν, και το βαρέλι 

με την μπίρα στο κελάρι άνοιξε στα δυο με μια 

κλοτσιά που του 'δωσε ο Γροθιάς. Τίποτε άλλο δεν 

άγγιξαν στο σπίτι.  

 

Πάρθηκε ομόφωνα η απόφαση να διατηρήσουν 

το σπίτι ως μουσείο. Όλα συμφώνησαν πως κανένα 

ζώο δε θα κατοικήσει σ' αυτό. 

 

 

Τα ζώα πήραν το πρωινό τους, κι ύστερα από λίγο, 

ο Χιονής κι ο Ναπολέων τα φώναξαν να μαζευτούν 

ξανά. 

 

«Σύντροφοι» είπε ο Χιονής, «έχει πάει έξι και μισή 

κι έχουμε ολόκληρη μέρα μπροστά μας. Σήμερα θα 

ξεκινήσουμε το θέρισμα του σανού. 

Προηγουμένως όμως, πρέπει να μας απασχολήσει 

κάτι άλλο». 

 

Τα γουρούνια αποκάλυψαν πως τους τρεις 

τελευταίους μήνες είχαν μάθει μόνα τους γραφή 

και ανάγνωση, από ένα παλιό αλφαβητάρι των 

παιδιών του κυρίου Τζόουνς, που το είχαν πετάξει 

στο σωρό των σκουπιδιών. 

 

Ο Ναπολέων έστειλε να φέρουν δοχεία με άσπρη 

και μαύρη μπογιά και κίνησε για τη μεγάλη 

σιδερένια πύλη που έβγαζε στον αμαξωτό.  

 

Κατόπιν ο Χιονής - που ήταν ο καλύτερος στο 

γράψιμο- πήρε ένα πινέλο ανάμεσα στα νύχια του, 

έσβησε πάνω από την πόρτα την επιγραφή  

 

Η ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΑΔΩΝ, και στη 

θέση της έγραψε  

Η ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ.  

 

Αυτό το όνομα θα είχε η φάρμα από δω και στο 

εξής. Στη συνέχεια, γύρισαν στα σπιτάκια, όπου ο 

Ναπολέων και ο Χιονής, αφού ζήτησαν να τους 

φέρουν μια σκάλα, πήγαν και την έστησαν στον 

τοίχο της μεγάλης σιταποθήκης.  

 

Εξήγησαν ότι ύστερα από μελέτη τριών μηνών τα 

γουρούνια είχαν καταφέρει να συνοψίσουν τις 

αρχές του Ανιμαλισμού σε Εφτά Εντολές. Τούτες 

τις Εντολές θα τις έγραφαν τώρα στον τοίχο. Θα 

αποτελούσαν μια αμετάβλητη νομοθεσία, 

σύμφωνα με την οποία θα περνούσαν τη ζωή τους 

όλα τα ζώα της φάρμας. Ο Χιονής ανέβηκε στη 

σκάλα με κάποια δυσκολία - δεν ήταν κι εύκολο 

για ένα γουρούνι να κρατήσει την ισορροπία του – 

και στρώθηκε στη δουλειά. Ο Γρυλής, λίγα σκαλιά 

πιο κάτω, του κρατούσε το δοχείο με την μπογιά.  

 

потолку кухни окорока решили предать земле, 

найденную в кладовке бочку пива Боец пробил 

копытом, а так больше ничего в доме не 

тронули.  

 

 

Не сходя с места, единогласно приняли 

резолюцию — считать хозяйский дом музеем. 

Все согласились, что никому из животных не 

подобает в нем жить. 

 

Животные отправились завтракать, после чего 

Обвал и Наполеон снова созвали их. 

 

 

— Товарищи, — сказал Наполеон. — Сейчас 

седьмой час, у нас впереди целый день. Сегодня 

мы начнем косовицу, но у нас есть еще одно 

дело, и им мы должны заняться в первую 

очередь. 

 

И тут-то свиньи открыли им, что за последние 

три месяца они научились считать и писать по 

найденным на помойке старым прописям, по 

которым когда-то учились дети мистера 

Джонса.  

 

Наполеон распорядился принести по банке 

черной и белой краски и повел их к тесовым 

воротам, выходящим на большак.  

 

Там Обвал (он оказался самым способным к 

письму) зажал кисть ножкой, замазал надпись  

 

 

«Господский Двор» на верхней тесине ворот и 

вывел  

«Скотный Двор».  

 

Отныне и навек ферма будет именоваться так. 

После чего они вернулись на подворье, а там 

Обвал и Наполеон распорядились принести 

стремянку и велели приставить ее к торцу 

большого амбара.  

 

Они объяснили, что путем упорных трудов 

свиньям удалось за последние три месяца 

свести положения скотизма к семи заповедям. 

Теперь эти семь заповедей будут начертаны на 

стене и станут нерушимым законом, которым 

отныне и навек будут руководствоваться 

животные Скотного Двора. Не без труда 

(свинье ведь нелегко удержаться на лестнице)  

Обвал вскарабкался наверх и принялся за 

работу, а Стукач — он стоял чуть ниже — 

держал банку с краской.  
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Οι Εντολές γράφτηκαν με μεγάλα άσπρα γράμματα 

πάνω στον πισσαρισμένο τοίχο και μπορούσαν να 

διαβαστούν από τριάντα μέτρα μακριά.  

 

Ήταν οι εξής: 

ΟΙ ΕΦΤΑ ΕΝΤΟΛΕΣ 

1. Ό,τι περπατάει στα δυο του πόδια, είναι εχθρός. 

2. Ό,τι περπατάει στα τέσσερα ή έχει φτερούγες, 

είναι φίλος. 

3. Κανένα ζώο δε θα φορά ρούχα. 

4. Κανένα ζώο δε θα κοιμάται σε κρεβάτι. 

5. Κανένα ζώο δε θα πίνει οινοπνευματώδη. 

6. Κανένα ζώο δε θα σκοτώνει το άλλο. 

7. Όλα τα ζώα είναι ίσα. 

 

Ήταν πολύ καθαρά γραμμένες, και με εξαίρεση 

εκείνο το «φίλος» που ήταν γραμμένο «φύλος», κι 

ένα από τα «ς» που ήταν ανάποδο, η ορθογραφία 

ήταν ολόσωστη.  

 

Ο Χιονής τις διάβασε μεγαλόφωνα για να τις 

ακούσουν όλοι. Όλα τα ζώα συμφώνησαν μ' ένα 

κούνημα του κεφαλιού, και τα πιο έξυπνα άρχισαν 

αμέσως να μαθαίνουν τις Εντολές απέξω. 

 

«Και τώρα, σύντροφοι» αναφώνησε ο Χιονής, 

πετώντας κάτω το πινέλο, «όλοι στο χωράφι! Είναι 

ζήτημα τιμής - θα θερίσουμε το σανό πιο γρήγορα 

απ' τον κύριο Τζόουνς και τους άντρες του». 

 

Εκείνη τη στιγμή όμως, οι τρεις αγελάδες που 

έδειχναν εδώ και ώρα ανήσυχες, άφησαν ν' 

ακουστεί ένα δυνατό μουγκρητό.  

 

Δεν τις είχαν αρμέξει τις τελευταίες είκοσι 

τέσσερις ώρες και κόντευαν να σκάσουν. Ύστερα 

από σύντομη σκέψη, τα γουρούνια έστειλαν να 

φέρουν κάδους και άρμεξαν με τα ποδαράκια τους 

τις αγελάδες, και μάλιστα επιτυχώς. Γέμισαν 

γρήγορα πέντε κάδους με αφριστό παχύ γάλα, ενώ 

τα περισσότερα ζώα παρακολουθούσαν 

σαστισμένα. 

 

«Τι θα το κάνουμε όλο αυτό το γάλα;» ρώτησε 

κάποιο. 

«Ο Τζόουνς μερικές φορές ανακάτευε λίγο απ' 

αυτό στα πίτουρά μας» είπε μια απ' τις κότες. 

 

«Μην ασχολείστε με το γάλα, σύντροφοι!» 

αναφώνησε ο Ναπολέων, και μπήκε μπροστά απ' 

τους κάδους. 

«Θα το φροντίσουμε κι αυτό.  

Το θέρισμα είναι πιο σημαντικό. 

 

Ο σύντροφος Χιονής θα σας δείξει το δρόμο. 

Σε λίγο θα έρθω κι εγώ. Εμπρός, σύντροφοι! Ο 

σανός περιμένει!» 

Заповеди начертали на осмоленной стене 

крупными белыми буквами — их было видно 

метров за тридцать.  

 

Вот они: 

СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
1. Тот, кто ходит на двух ногах, — враг. 

2. Тот, кто ходит на четырех (равно как и 

тот, у кого крылья), — друг. 

3. Животное да не носит одежду. 

4. Животное да не спит в кровати. 

5. Животное да не пьет спиртного. 

6. Животное да не убьет другое животное. 

7. Все животные равны. 

 

Буквы были выведены четко и, если не считать, 

что в слове «четырех» вместо первого «е» 

стояло «и», а в слове «спит» «с» перевернулось 

не в ту сторону, все было исключительно 

грамотно.  

Обвал прочел заповеди вслух для общего 

сведения. Животные согласно кивали головами, 

а те, кто поумнее, стали не мешкая заучивать 

заповеди наизусть. 

 

— А теперь за работу, товарищи, — сказал 

Обвал, отбрасывая кисть. — Для нас должно 

стать делом чести убрать урожай быстрее, чем 

Джонс и его работники. 

 

Но тут три коровы — они давно маялись — 

громко замычали.  

 

 

Их уже сутки не доили, и вымя у них только что 

не лопалось. Свиньи подумали-подумали, 

распорядились принести подойники и вполне 

сносно подоили коров — и для этого их ножки 

сгодились. И вот в пяти подойниках пенилось 

жирное молоко, и многие поглядывали на него с 

нескрываемым любопытством. 

 

— Куда мы денем такую пропасть молока? — 

раздался вопрос. 

 

— Джонс, бывало, подмешивал молоко нам в 

корм, — сказала одна курица. 

 

— Товарищи, не забивайте себе голову этим 

молоком, — прикрикнул Наполеон и заслонил 

своей тушей подойники.  

— Им займутся.  

Урожай — вот наша первоочередная задача.  

 

Товарищ Обвал поведет нас. Через несколько 

минут приду и я. Вперед, товарищи! Урожай не 

ждет. 
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Κι έτσι, τα ζώα ξεκίνησαν για το χωράφι για ν' 

αρχίσουν το θερισμό. Όταν όμως επέστρεψαν το 

απόγευμα, παρατήρησαν πως το γάλα είχε 

εξαφανιστεί. 

3 

Πόσο μόχθησαν και ίδρωσαν ώσπου να μαζέψουν 

το σανό! Οι κόποι τους όμως ανταμείφθηκαν, γιατί 

η σοδειά ήταν πολύ μεγαλύτερη απ' όσο περίμεναν. 

 

Μερικές φορές η δουλειά ήταν πολύ σκληρή. Τα 

εργαλεία είχαν σχεδιαστεί για τους ανθρώπους κι 

όχι για τα ζώα. Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ότι 

κανένα απ' τα ζώα δεν μπορούσε να σταθεί στα δυο 

του πόδια και να χρησιμοποιήσει εργαλείο. 

 

 Τα γουρούνια, βέβαια, ήταν τόσο έξυπνα, που 

πάντα έβρισκαν μια λύση σε κάθε πρόβλημα. Όσο 

για τα άλογα, γνώριζαν κάθε σπιθαμή του 

χωραφιού και ήξεραν όλα τα μυστικά του θερισμού 

και της τσουγκράνας πολύ καλύτερα από τον 

Τζόουνς και τους άντρες του.  

 

Τα γουρούνια στην πραγματικότητα δε δούλευαν, 

παρά μόνο καθοδηγούσαν και επέβλεπαν τα άλλα. 

Με τις ανώτερες γνώσεις τους ήταν φυσικό και 

δεδομένο να είναι αυτά οι αρχηγοί.  

 

Ο Γροθιάς και η Τριφύλλω ζεύτηκαν τη θεριστική 

μηχανή και την τσουγκράνα -τους ήταν άχρηστα 

πια τα γκέμια και τα χαλινάρια- κι έφερναν γύρους 

όλο το χωράφι, έχοντας ένα γουρούνι να τους 

ακολουθεί και να τους φωνάζει: «Μπρος, 

σύντροφοι!» ή «Φτάνει, σύντροφοι!», ανάλογα με 

την περίσταση.  

 

Κι όλα τα ζώα, ακόμη και τα πιο ταπεινά, μάζευαν 

σανό κι έφτιαχναν θημωνιές. Ώς και οι πάπιες κι οι 

κότες δούλευαν σκληρά, μεταφέροντας πέρα δώθε 

μικρά χερόβολα σανού με το ράμφος τους. 

 

Τελικά, κατάφεραν και τέλειωσαν το θερισμό δυο 

μέρες πιο νωρίς απ' ό,τι τελείωνε συνήθως ο 

Τζόουνς με τους άντρες του.  

 

Κι επιπλέον, ήταν η πιο πλούσια σοδειά που είχε 

γνωρίσει ποτέ η φάρμα. Δεν υπήρξε καμιά 

σπατάλη. Οι κότες και οι χήνες με τη διαπεραστική 

ματιά τους μάζεψαν και το τελευταίο αχυράκι. 

 

Και κανένα από τα ζώα της φάρμας δε διανοήθηκε 

να κλέψει ούτε μια μπουκιά. 

 

Όλο το καλοκαίρι, η δουλειά στη φάρμα πήγε 

ρολόι. 

Τα ζώα ήταν ευτυχισμένα όσο ποτέ δεν είχαν 

φανταστεί. 

 

И животные повалили в поле косить, а вечером 

было замечено, что молоко исчезло. 

 

 

Глава III 

Они работали без устали, до седьмого пота, 

только бы убрать сено! Труды их не пропали 

даром, урожай выдался на славу, они и не 

надеялись собрать такой. 

Порой они отчаивались, потому что коса, 

грабли — они ведь не для животных, для людей 

приспособлены: ни одному животному с ними 

не управиться, тут требуется стоять на задних 

ногах.  

 

Но свиньи — вот ведь умные! — из любого 

положения находили выход. Ну а лошади, те 

знали поле досконально, а уж косили и сгребали 

в валки так, как и не свилось Джонсу и его 

работникам.  

 

 

Сами свиньи в поле не работали, они взяли на 

себя общее руководство и надзор. Да иначе и 

быть не могло, при их-то учёности.  

 

 

Боец и Кашка впрягались в косилку, а то и в 

конные грабли (им, конечно, не требовалось ни 

удил, ни уздечек) и упорно ходили круг за 

кругом по полю, а кто-нибудь из свиней шел 

сзади и покрикивал когда «А ну, товарищ, 

наддай!», а когда «А ну, товарищ, осади 

назад!».  

 

А уж ворошили и копнили сено буквально все 

животные от мала до велика. Утки и куры и те 

весь день носились взад-вперед, по клочкам 

перетаскивая сено в клювах.  

 

Завершили уборку досрочно. Джонс с 

работниками наверняка провозился бы по 

меньшей мере еще два дня.  

 

Не говоря уж о том, что такого урожая на ферме 

сроду не видывали, вдобавок убрали его без 

потерь: куры и утки — они же зоркие — унесли 

с поля все до последней былинки.  

 

И никто ни клочка не украл. 

 

 

Все лето ферма работала как часы.  

 

И животные были рады-радехоньки — они и 

думать не могли, что так бывает.  
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Κάθε μπουκιά φαΐ ήταν μεγάλη απόλαυση, τώρα 

που το φαγητό ήταν πραγματικά δικό τους, απ' τη 

δική τους παραγωγή, και δεν τους το είχε μοιράσει 

με το σταγονόμετρο το δύστροπο αφεντικό τους.  

 

Κι έχοντας βγάλει πια απ' τη μέση τα παρασιτικά κι 

άχρηστα όντα, τους ανθρώπους, υπήρχε 

περισσότερη τροφή για όλους. Υπήρχε και 

περισσότερο καθισιό, αν και τα ζώα δεν ήταν 

καθόλου συνηθισμένα σ' αυτό. 

 Συνάντησαν δυσκολίες πολλές, όπως για 

παράδειγμα, όταν έφτασε ο καιρός και θέρισαν το 

στάρι, αναγκάστηκαν να το αλωνίσουν με την 

παλιά μέθοδο και ξεχώρισαν το άχυρο φυσώντας 

με το στόμα, αφού στη φάρμα δεν υπήρχε 

αλωνιστική μηχανή. Τα γουρούνια όμως με την 

εξυπνάδα τους, κι ο Γροθιάς με την τρομερή μυϊκή 

του δύναμη, κατάφερναν να ξεπερνούν κάθε 

εμπόδιο.  

 

Ο Γροθιάς ήταν το καμάρι όλων. Δούλευε σκληρά 

και τον καιρό του Τζόουνς, αλλά τώρα έφτανε να 

βγάζει δουλειά για τρία άλογα. Υπήρχαν μέρες που 

όλο το βάρος της δουλειάς έπεφτε στους γέρους 

του ώμους.  

 

Ολημερίς έσπρωχνε και τράβαγε κι ήταν πάντα 

πρόθυμος για τις πιο βαριές δουλειές. Είχε 

συμφωνήσει μ' ένα από τα κοκόρια να τον ξυπνάει 

κάθε αυγή μισή ώρα νωρίτερα απ' τους άλλους, κι 

έκανε εθελοντικά τις πιο αναγκαίες αγγαρείες, πριν 

αρχίσει τις συνηθισμένες εργασίες της μέρας.  

 

Η θέση του σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε αναποδιά, 

ήταν: «Θα δουλέψω ακόμη πιο σκληρά!», που το 

είχε κάνει προσωπικό του σύνθημα. 

 

Όλα τα ζώα δούλευαν σύμφωνα με τις ικανότητες 

τους. Οι κότες και οι πάπιες, για παράδειγμα, 

μάζεψαν στο θερισμό πέντε μόδια στάρι, 

τσιμπώντας τους σπόρους που είχαν πέσει στο 

χώμα.  

 

Κανείς δεν έκλεβε, κανείς δεν γκρίνιαζε για τη 

μερίδα του, και οι καβγάδες, οι δαγκωματιές και οι 

ζήλιες του παλιού καιρού είχαν σχεδόν 

εξαφανιστεί.  

 

Κανείς δεν έκανε κοπάνα απ' τη δουλειά, ή 

καλύτερα, σχεδόν κανείς. Η αλήθεια ήταν πως η 

Θελξίππη δεν τα κατάφερνε να σηκώνεται νωρίς 

το πρωί, και είχε βρει τρόπο να παρατάει στη μέση 

τη δουλειά, με την πρόφαση πως είχε μπει στην 

οπλή της ένα πετραδάκι.  

 

Και η γάτα είχε κάπως περίεργη συμπεριφορά. 

 

Никогда они не ели с таким удовольствием: 

совсем другое дело, когда вырастишь еду сам и 

для себя, а не получишь из рук скупердяя 

хозяина.  

 

После того как они прогнали людей, этих 

никчемных паразитов, на долю каждого 

приходилось больше еды. И хотя недостаток 

опыта явно сказывался, отдыхали они тоже 

больше.  

Трудности преследовали их на каждом шагу. 

Например, когда приспело время собирать 

урожай, им пришлось молотить его на 

старинный лад на току, а чтобы вывеять мякину 

— дуть изо всех сил: молотилки на ферме не 

было; но они преодолевали любые трудности 

благодаря свиньям, их уму, и Бойцу, его 

невероятной силе.  

 

 

Бойцом восхищались все. Он и при Джонсе не 

ленился, а теперь и вовсе работал за троих; 

бывали дни, когда он вывозил на себе чуть не 

всю работу.  

 

 

С утра до ночи он тянул и тащил и всегда 

поспевал туда, где тяжелее всего. Он попросил 

одного из петушков будить его поутру на 

полчаса раньше, по своему почину шел на 

самый узкий участок и до начала рабочего дня 

трудился там.  

 

Какие бы осечки, какие бы неудачи у них ни 

случались, у Бойца на все был один ответ: «Я 

буду работать еще упорнее», — такой он взял 

себе девиз. 

Но и другие тоже работали в меру своих сил. От 

каждого по способностям; куры и утки, 

например, собрали по колоску чуть не два 

центнера оставленной в поле пшеницы.  

 

 

Никто не крал, не ворчал из-за пайков; склоки, 

брань, зависть почти прекратились, а ведь 

раньше считалось, что это в порядке вещей.  

 

 

Никто не отлынивал от работы, вернее, почти 

никто. Молли, правда, неохотно вставала 

поутру и норовила уйти с работы пораньше под 

предлогом, что повредила копыто камнем.  

 

 

 

Да и кошка вела себя подозрительно. Было 
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Γρήγορα παρατήρησαν όλοι πως όταν υπήρχε 

δουλειά, η γάτα είχε γίνει καπνός.  

 

Εξαφανιζόταν ώρες κι ύστερα παρουσιαζόταν την 

ώρα του φαγητού ή κατά το απογευματάκι, όταν 

είχε τελειώσει η δουλειά, σαν να μην έτρεχε 

τίποτα.  

Έβρισκε όμως πάντα τόσο καλές δικαιολογίες και 

χουρχούριζε τόσο τρυφερά, που ήταν αδύνατον να 

μην πιστέψεις στις καλές της προθέσεις.  

 

Ο γερο-Βενιαμίν, ο γαϊδαράκος, δεν είχε αλλάξει 

και πολύ από τον καιρό της Επανάστασης. 

Δούλευε με τον ίδιο αργό και πεισματάρικο τρόπο, 

όπως συνήθιζε και τον καιρό του Τζόουνς, χωρίς 

να αποφεύγει τίποτε, αλλά και χωρίς να δείχνει 

προθυμία για παραπάνω δουλειά.  

 

Κι όσο για την Επανάσταση και τα αποτελέσματα 

της, δεν εξέφραζε ποτέ την άποψη του. Όσες φορές 

τον ρωτούσαν αν ήταν πιο ευτυχισμένος 

τώρα που δεν υπήρχε ο Τζόουνς, απαντούσε: 

 

«Τα γαϊδούρια ζουν πολλά χρόνια. Κανείς από 

σας δεν έχει δει ποτέ πεθαμένο γαϊδούρι» -

περιμένοντας από τα άλλα ζώα να καταλάβουν την 

αινιγματική του απάντηση. 

 

Η Κυριακή ήταν αργία. Παίρνανε πρωινό μια ώρα 

αργότερα απ' τη συνηθισμένη, και μετά έκαναν μια 

τελετή απ' όπου δεν έλειπε ποτέ κανένας. Άρχιζαν 

με την έπαρση της σημαίας. Ο Χιονής είχε βρει στο 

δωμάτιο με τα χάμουρα ένα παλιό πράσινο 

τραπεζομάντιλο της κυρίας Τζόουνς κι είχε 

ζωγραφίσει πάνω του με άσπρη μπογιά ένα κέρατο 

και μια οπλή.  

 

Την ανέβαζαν κάθε Κυριακή πρωί στον ιστό που 

βρισκόταν στον κήπο. Η σημαία ήταν πράσινη, 

εξηγούσε ο Χιονής, γιατί παρίστανε τα πράσινα 

λιβάδια της Αγγλίας, ενώ η οπλή και το κέρατο 

συμβόλιζαν τη μελλοντική Δημοκρατία των 

Ζώων, όταν πια η ανθρώπινη φυλή θα 'χε πέρα για 

πέρα συντριβεί.  

 

Μετά την έπαρση της σημαίας, όλα τα ζώα 

έμπαιναν στη γραμμή και πήγαιναν στη μεγάλη 

σιταποθήκη για τη γενική τους συνέλευση, την 

οποία ονόμαζαν Συγκέντρωση. Εκεί 

προγραμμάτιζαν τις δουλειές της ερχόμενης 

βδομάδας και μελετούσαν τις διάφορές προτάσεις -

που τις υπέβαλλαν πάντα τα γουρούνια. 

 

Τα υπόλοιπα ζώα είχαν μάθει πώς να ψηφίζουν, 

αλλά δεν μπορούσαν να σκεφτούν καμιά ιδέα από 

μόνα τους. Ο Χιονής κι ο Ναπολέων ήταν οι πιο 

μαχητικοί στις συζητήσεις.  

замечено: едва ей хотели поручить какую-

нибудь работу, кошка смывалась.  

 

Она надолго пропадала и объявлялась как ни в 

чем не бывало только к обеду или к вечеру, 

когда вся работа была уже сделана.  

 

Но она так убедительно оправдывалась, так 

ласково мурлыкала, что нельзя было не 

поверить: всему виной неудачно сложившиеся 

обстоятельства.  

А вот Вениамин, старый ослик, каким был, 

таким и остался. Медлительный, нравный, он 

работал так же, как при Джонсе, от работы не 

отлынивал, но и на лишнюю работу не 

напрашивался.  

 

 

Ни о восстании, ни о связанных с ним 

переменах он не высказывался. Если его 

спрашивали, лучше ли ему живется без Джонса, 

он говорил только: 

 

— Ослиный век долгий, никому из вас не 

довелось видеть мертвого осла, — и всем 

приходилось довольствоваться этим 

загадочным ответом. 

 

По воскресеньям не работали. Завтрак бывал на 

час позже обычного, и всякий раз неизменно 

заканчивался пышной церемонией. Первым 

делом выкидывали флаг. Обвал отыскал в 

сбруйнице старую скатерть миссис Джонс и 

изобразил на ней белой краской рог и копыто.  

 

 

 

И каждое воскресенье поутру скатерть взлетала 

на флагшток в саду. Зеленый цвет, объяснил 

Обвал, означает зеленые поля Англии, а рог и 

копыто знаменуют грядущую Скотскую 

Республику, которая будет учреждена, когда мы 

повсеместно свергнем род людской.  

 

 

После поднятия флага животные тянулись в 

большой амбар на сходку — назывались эти 

сходки собраниями. На собраниях 

планировалась работа на текущую неделю, 

выдвигались и обсуждались разные 

предложения. Выдвигали предложения свиньи.  

 

 

Как голосовать, другие животные понимали, но 

ничего предложить не могли. На обсуждениях 

Обвал и Наполеон забивали всех своей 

активностью.  
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Είχε παρατηρηθεί, ωστόσο, πως δε 

συμφωνούσαν ποτέ μεταξύ τους. Όποια πρόταση κι 

αν έκανε ο ένας, ο άλλος ήταν πάντα αντίθετος.  

 

Ακόμη κι όταν πάρθηκε η απόφαση -στην οποία 

δεν έφερε κανείς αντίρρηση- να χρησιμοποιούν το 

μικρό λιβάδι πίσω απ' το δεντρόκηπο ως τόπο 

ανάπαυσης για τα γέρικα ζώα, ξέσπασε θυελλώδης 

διαμάχη σχετικά με τη σωστή ηλικία απόσυρσης 

κάθε ζώου απ' τη δουλειά. 

 Η Συγκέντρωση πάντα τελείωνε με τα Ζώα της 

Αγγλίας, και το απόγευμα ήταν αφιερωμένο στη 

διασκέδαση. 

 

Τα γουρούνια είχαν στήσει το επιτελείο τους στο 

δωμάτιο με τις ιπποσκευές. Μέσα εκεί, τα 

απογεύματα, μελετούσαν σιδηρουργία, ξυλουργική 

και άλλες χρήσιμες τέχνες, από βιβλία που είχαν 

πάρει από το σπίτι.  

 

Ο Χιονής μάλιστα, καταπιάστηκε με την οργάνωση 

των ζώων σε επιτροπές κι αποδείχτηκε 

χαλκέντερος σ' αυτό. 

 

 Συγκρότησε την Επιτροπή Παραγωγής Αυγών για 

τις κότες, την Επιτροπή Καθαρών Ουρών για τις 

αγελάδες, την Επιτροπή Εκπαιδεύσεως Αγρίων  

Συντρόφων με στόχο την εξημέρωση των 

αρουραίων και των λαγών, την Επιτροπή 

Λευκότερου Μαλλιού για τα πρόβατα, και πολλές 

άλλες, κι επιπλέον, δημιούργησε τμήματα 

ανάγνωσης και γραφής.  

 

Στο σύνολο τους τα προγράμματα σημείωσαν 

αποτυχία. Η προσπάθεια, για παράδειγμα, της 

εξημέρωσης των άγριων ζώων εγκαταλείφθηκε στη 

στιγμή, γιατί εξακολουθούσαν να συμπεριφέρονται 

με τον τρόπο που ήξεραν, κι όταν τα 

μεταχειρίζονταν μεγαλόψυχα, αυτά απλώς το 

εκμεταλλεύονταν.  

 

Η γάτα έγινε μέλος της Επιτροπής Εκπαιδεύσεως 

κι ανέπτυξε για μερικές μέρες μεγάλη 

δραστηριότητα. Μια μέρα, την είδαν καθισμένη 

στη στέγη να μιλάει με κάτι σπουργίτια που 

στέκονταν λίγο πιο κει και δεν μπορούσε να τα 

φτάσει. 

Τους εξηγούσε πως τώρα πια όλα τα ζώα ήταν 

αδέλφια, και πως όποιο σπουργίτι ήθελε, μπορούσε 

να κουρνιάσει στο πόδι της. Τα σπουργίτια, όμως, 

κράτησαν τις αποστάσεις τους απ'τη γάτα. 

 

Τα τμήματα ανάγνωσης και γραφής, πάντως, είχαν 

μεγάλη επιτυχία. Ώς το φθινόπωρο, σχεδόν όλα τα 

ζώα είχαν μάθει λίγα γράμματα. 

 

 

Но было замечено, что эти двое никогда не 

могут согласиться: какое бы предложение ни 

вносил один, другой выступал против.  

 

Даже когда решили — и тут уж вроде и 

возразить было нечего — отвести загончик за 

садом под дом отдыха для престарелых, они 

затеяли бурный спор о том, в каком возрасте 

каким животным уходить на покой.  

 

Собрания обязательно завершались пением 

«Тварей Англии», ну а днем развлекались кто 

как. 

 

Сбруйницу свиньи забрали себе под штаб-

квартиру. Здесь они вечерами изучали 

кузнечное, плотницкое дело и другие ремесла 

по книгам, позаимствованным в хозяйском 

доме.  

 

Обвал, кроме того, увлекся созданием 

всевозможных скотских комитетов. Этому 

занятию он предавался самозабвенно. 

 

 Он учредил Комитет по яйцекладке — для кур, 

Комиссию по очистке хвостов — для коров, 

Ассоциацию по перевоспитанию диких 

товарищей (ее целью было приручение крыс и 

кроликов); Движение за самую белую шерсть 

— для овец, и так далее и тому подобное, не 

говоря уж о кружках по ликвидации 

безграмотности.  

 

Как правило, из проектов Обвала ничего не 

выходило. К примеру, попытка приручения 

диких животных провалилась чуть не сразу. В 

повадках диких животных не замечалось 

никаких перемен, а от хорошего отношения они 

только еще пуще распоясывались. 

 

 

 Кошка вошла в Ассоциацию по 

перевоспитанию и на первых порах развила 

большую активность. Однажды ее застали на 

крыше: она проводила беседу с сидящими от 

нее на почтительном расстоянии воробьями —  

 

разъясняла им, что все животные теперь братья 

и если кто из воробьев пожелает сесть к ней на 

лапку — милости просим, но воробьи не 

торопились принять ее приглашение. 

 

А вот кружки по ликвидации безграмотности, 

напротив, дали прекрасные результаты. К осени 

чуть не все в той или иной мере научились 

грамоте. 
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Τα γουρούνια ήξεραν να διαβάζουν και να 

γράφουν τέλεια. Τα σκυλιά είχαν μάθει να 

διαβάζουν αρκετά καλά, αλλά το μόνο που τα 

ενδιέφερε, ήταν οι Εφτά Εντολές.  

 

Η Μπεεμπέεκα η κατσίκα ήξερε να διαβάζει 

καλύτερα από τα σκυλιά, και μερικές φορές, τα 

βράδια, διάβαζε στους άλλους αποκόμματα από 

εφημερίδες που έβρισκε στο σωρό των σκουπιδιών.  

 

 

Ο Βενιαμίν διάβαζε το ίδιο καλά με τα γουρούνια, 

αλλά δεν αξιοποιούσε καθόλου το ταλέντο του.  

 

Έλεγε πως, απ' όσο ήξερε, δεν υπήρχε τίποτα που 

ν' αξίζει τον κόπο να το διαβάσει.  

 

Η Τριφύλλω είχε μάθει όλη την αλφαβήτα, αλλά 

δεν τα κατάφερνε να σχηματίσει ολόκληρες λέξεις. 

 

Ο Γροθιάς δεν προχώρησε πέρα από το Δ. 

Σχημάτιζε στο χώμα με την τεράστια οπλή του το 

Α, το Β, το Γ και το Δ, κι έπειτα καθόταν και τα 

κοίταζε με τ' αυτιά ριγμένα πίσω, τινάζοντας τη 

φράντζα του καμιά φορά, βάζοντας του κάκου τα 

δυνατά του να θυμηθεί ποιο γράμμα έρχεται μετά.  

 

Κάποιες φορές έδειχνε να έχει μάθει και το Ε, το Ζ, 

το Η και το Θ, αλλά εκεί που έλεγες πως τα 'μάθε, 

εκεί διαπίστωνες πως είχε ξεχάσει το Α, το Β, το Γ 

και το Δ.  

 

Στο τέλος, αποφάσισε να αρκεστεί στα τέσσερα 

πρώτα γράμματα και τα έγραφε μια δυο φορές την 

ημέρα για να φρεσκάρει τη μνήμη του. Η 

Μπεεμπέεκα δε δέχτηκε να μάθει παρά μονάχα τα 

γράμματα που σχημάτιζαν το όνομα της. Τα 

σχεδίαζε προσεχτικά με κλωναράκια, τα στόλιζε με 

λουλουδάκια και μετά έκανε κύκλους ολόγυρά 

τους με καμάρι. 

 

Κανένα από τα άλλα ζώα της φάρμας δεν έμαθε 

ποιο γράμμα ήταν μετά το Α. Γρήγορα έγινε 

αντιληπτό πως τα πιο κουτά ζώα, τα πρόβατα, οι 

κότες και οι πάπιες, ήταν ανίκανα να μάθουν 

απέξω και τις Εφτά Εντολές. 

 

Ύστερα από πολλή σκέψη, ο Χιονής δήλωσε πως 

οι Εφτά Εντολές θα συνοψίζονταν σε ένα απλό 

ρητό: «Τα τετράποδα καλά, τα δίποδα κακά».  

 

Αυτό, όπως είπε, εμπεριείχε τη βασική αρχή του 

Ανιμαλισμού. Κι όποιος το ενστερνιζόταν, θα ήταν 

άτρωτος από ανθρώπινες επιρροές. Στην αρχή, τα 

πουλιά αντέδρασαν, γιατί είχαν κι αυτά δυο πόδια, 

αλλά ο Χιονής τους απέδειξε πως είχαν άδικο. 

 

Что касается свиней, они уже свободно читали 

и писали. Собаки недурно читали, но ничего, 

кроме семи заповедей, читать не хотели.  

 

 

Коза Мона читала лучше собак и порой 

вечерами почитывала животным обрывки 

подобранных на помойке газет. 

 

 

 

 Вениамин читал не хуже любой свиньи, но 

своим умением никогда не пользовался.  

 

Насколько ему известно, говорил он, ничего 

путного не написано, а раз так, незачем и 

читать. 

Кашка выучила алфавит от первой до 

последней буквы, но не умела складывать 

слова.  

Боец дальше буквы Г не пошел. Большущим 

копытом он выводил в пыли А, Б, В, Г, затем 

стоял, приложив уши, изредка потряхивал 

челкой и таращился на буквы, стараясь 

запомнить, какие же идут дальше, но куда там.  

 

 

Правда, ему случалось, и не раз, выучивать и Д, 

и Е, и Ж, и З, но тогда оказывалось, что он тем 

временем успевал забыть А, Б, В и Г.  

 

 

В конце концов он решил довольствоваться 

первыми четырьмя буквами и поставил себе за 

правило писать их два раза в день, чтобы они не 

выветрились из памяти. Молли никаких других 

букв, кроме пяти, образовавших ее имя, учить 

не желала. Зато эти она ровненько выкладывала 

из прутиков, украшала там-сям цветком и, не в 

силах отвести глаз от своего имени, долго 

ходила вокруг. 

Остальная скотина не пошла дальше А. 

Обнаружилось также, что животные поглупее, а 

именно: овцы, куры и утки не способны 

выучить семь заповедей наизусть.  

 

 

Обвал подумал-подумал, потом объявил, что 

вообще-то семь заповедей можно свести к 

одному правилу, а именно: «Четыре ноги 

хорошо, две — плохо!» 

 В нем, заявил Обвал, заключен 

основополагающий принцип скотизма. Тому, 

кто его хорошо усвоит, не опасно людское 

влияние. Против этого принципа поначалу 

выступили птицы: ведь у них, как они считали, 

тоже две ноги, но Обвал доказал им, что они 
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«Οι φτερούγες των πουλιών» είπε, «είναι όργανα 

που βοηθούν στο πέταγμα, δεν είναι όργανα για να 

κάνεις δουλειές. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούνται 

πόδια. 

 

Τα χέρια είναι αυτά που κάνουν τον άνθρωπο να 

ξεχωρίζει, και με τα χέρια γίνονται όλα τα κακά». 

 

Τα πουλιά δεν κατάλαβαν τι ακριβώς τους είχε πει 

ο Χιονής, αλλά δέχτηκαν την ερμηνεία του. Κι όλα 

τα ζώα, ακόμη και τα πιο ταπεινά, βάλθηκαν να 

μάθουν απέξω το καινούριο ρητό, που γράφτηκε 

στον τελευταίο τοίχο της σιταποθήκης, πάνω από 

τις Εφτά Εντολές και με μεγαλύτερα γράμματα: 

ΤΑ ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ ΚΑΛΑ, ΤΑ ΔΙΠΟΔΑ ΚΑΚΑ.  

 

Στα πρόβατα άρεσε τόσο πολύ, που όταν έβοσκαν 

στο λιβάδι, άρχιζαν όλα μαζί να βελάζουν: «Τα 

τετράποδα καλά, τα δίποδα κακά! 

 

Τα τετράποδα καλά, τα δίποδα κακά!», ώρες 

ολόκληρες, χωρίς να κουράζονται καθόλου. 

 

Ο Ναπολέων δεν έδειξε ενδιαφέρον για τις 

επιτροπές του Χιονή. Ήταν της γνώμης ότι η 

εκπαίδευση των νέων ήταν πολύ πιο σημαντική απ' 

την εκπαίδευση των ενηλίκων. 

 

 Η Σουλτάνα κι η Γαβγούλα γέννησαν την ίδια 

εποχή, μετά το θερισμό, εννιά γερά κουταβάκια. 

 

 

Μόλις έκοψαν το γάλα απ' τις μάνες τους, τα πήρε 

κοντά του ο Ναπολέων, λέγοντας πως θα αναλάβει 

ο ίδιος την ανατροφή τους. Τα ανέβασε σ' ένα 

πατάρι, όπου μόνο με σκάλα απ' το δωμάτιο με τις 

ιπποσκευές μπορούσε να φτάσει κανείς. Εκεί τα 

κράτησε σε τέτοια απομόνωση, που σύντομα όλη η 

φάρμα είχε ξεχάσει την ύπαρξη τους. 

 

Το μυστήριο με την εξαφάνιση του γάλακτος 

εξιχνιάστηκε γρήγορα. Το ανακάτευαν κάθε μέρα 

τα γουρούνια στα πίτουρα τους.  

 

Στο περιβόλι, τα πρώιμα μήλα είχαν αρχίσει να 

ωριμάζουν κι ο αγέρας τα σκορπούσε δεξιά κι 

αριστερά. Τα ζώα είχαν θεωρήσει βέβαιο πως 

θα τα μοίραζαν ίσα μεταξύ τους, ώσπου, μια μέρα, 

βγήκε διαταγή πως όλα τα μήλα έπρεπε να 

μαζευτούν και να μεταφερθούν στο δωμάτιο με τα 

χάμουρα προς αποκλειστική χρήση των 

γουρουνιών. Κάποια από τα ζώα άρχισαν να 

μουρμουρίζουν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 

 

Στο θέμα αυτό, όλα τα γουρούνια ήταν σύμφωνα, 

ακόμη κι ο Χιονής κι ο Ναπολέων. Ανέθεσαν στον 

ошибаются. 

— Хотя как птичье крыло, так и рука, 

товарищи, — сказал он, — орган движения, но 

у него совершенно иная разновидность 

локомоции. И соответственно, его следует 

приравнять к ноге.  

Отличительным же признаком Человека 

является рука — это орудие всех его 

преступлений. 

Птицы ученых слов не поняли, однако 

объяснение Обвала приняли, и животные 

потупее принялись разучивать новое правило 

наизусть. 

«ЧЕТЫРЕ НОГИ ХОРОШО, ДВЕ — ПЛОХО!» 

— начертали большими буквами на торце 

амбара над семью заповедями.  

 

Заучив это правило наизусть, овцы очень к нему 

привязались и частенько, лежа в поле, хором 

заводили: «Четыре ноги хорошо, две — плохо!  

 

Четыре ноги хорошо, две — плохо!» — и 

блеяли так часами, без устали. 

 

Наполеон не выказывал никакого интереса к 

валовым комитетам. Он заявил, что во главу 

угла надо ставить воспитание молодежи, а не 

тех, кто уже сформировался как личность.  

 

Случилось так, что Роза и Ромашка после 

сенокоса разом ощенились — у них народилось 

девять крепких щенков.  

 

Едва щенят отняли от груди. Наполеон отобрал 

их у матерей, сказав, что берет воспитание на 

себя. И унес щенят на сеновал, куда попасть 

можно было лишь по приставной лестнице, 

стоявшей в сбруйнице, так что щенят никто не 

видел и об их существовании вскоре забыли. 

 

 

Таинственная история с пропажей молока 

вскоре разъяснилась. Свиньи подливали его 

каждый день в свой корм.  

 

Начали созревать ранние сорта яблок, и трава в 

саду была усеяна падалицей. Животные 

считали, что падалицу, естественно, разделят 

между всеми поровну, но вскоре вышел приказ 

подобрать падалицу и снести в сбруйницу для 

удовлетворения потребностей свиней. Кое-кто 

начал было роптать, но без толку.  

 

 

 

Тут все свиньи, даже Наполеон и Обвал, 

проявили полное единодушие. Стукача 
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Γρυλή να δώσει στα υπόλοιπα ζώα τις απαραίτητες 

εξηγήσεις. 

 

«Σύντροφοι!» φώναξε δυνατά. «Ελπίζω να μη 

φαντάζεστε ότι εμείς τα γουρούνια το κάνουμε 

αυτό για λόγους εγωισμού ή προνομίων.  

 

Στην πραγματικότητα, πολλοί από μας σιχαίνονται 

το γάλα και τα μήλα. Κι εγώ ο ίδιος τα σιχαίνομαι. 

Ο μόνος λόγος που τα παίρνουμε, είναι γιατί πρέπει 

να φροντίσουμε την υγεία μας. Το γάλα και τα 

μήλα, κι αυτό έχει αποδειχτεί επιστημονικά, 

σύντροφοι, περιέχουν συστατικά απαραίτητα 

για την ευημερία των γουρουνιών.  

 

Εμείς τα γουρούνια παράγουμε πνευματικό έργο. 

Όλη η διαχείριση και η οργάνωση αυτής της 

φάρμας εξαρτάται από εμάς. 

 

Μέρα και νύχτα φροντίζουμε για την καλοπέρασή 

σας. Κι αν τρώμε τα μήλα και πίνουμε το γάλα, το 

κάνουμε για το δικό σας το καλό. Αναλογίζεστε τι 

θα γινόταν αν εμείς τα γουρούνια παραμελούσαμε 

το καθήκον μας;  

 

Ο Τζόουνς θα γύριζε πίσω στη στιγμή! Όπως το 

ακούσατε, ο Τζόουνς θα γύριζε πίσω! Να 'στε 

σίγουροι γι' αυτό, σύντροφοι» ξεφώνισε ο Γρυλής, 

πηδώντας πέρα δώθε και κουνώντας την ουρά του.  

«Μπας και υπάρχει ανάμεσα σας κανένας που να 

θέλει τον Τζόουνς πίσω;» 

 

Το μόνο πράγμα που τα ζώα ήξεραν με απόλυτη 

βεβαιότητα, ήταν πως δεν ήθελαν με κανέναν 

τρόπο να ξαναγυρίσει ο Τζόουνς. Δεν είχαν λοιπόν 

και να προσθέσουν τίποτα. Η επιτακτική ανάγκη 

της καλής διατροφής των γουρουνιών ήταν 

αναμφισβήτητη.  

 

Κι έτσι, συμφωνήθηκε ομόφωνα πως το γάλα και 

τα μήλα που έπεφταν -καθώς κι αυτά που θα 

μάζευαν αργότερα- θα προορίζονταν αποκλειστικά 

για τα γουρούνια. 

 

4 

Προς το τέλος του καλοκαιριού, τα νέα για τη 

Φάρμα των Ζώων είχαν εξαπλωθεί στη μισή 

επαρχία.  

 

Κάθε μέρα, ο Χιονής και ο Ναπολέων έστελναν 

σμήνη περιστεριών, δασκαλεμένα ν' 

ανακατεύονται με τα ζώα στις γειτονικές φάρμες, 

να τους διηγούνται την ιστορία της 

Επανάστασης και να τα μαθαίνουν τα Ζώα της 

Αγγλίας. 

 

Τον περισσότερο απ' αυτό τον καιρό, ο κύριος 

послали к животным провести среди них 

разъяснительную работу. 

 

— Товарищи! — взывал он. — Я надеюсь, вы 

не думаете, что мы, свиньи, взяли себе молоко и 

яблоки из эгоизма или корысти?  

 

Да многие из нас терпеть не могут ни молока, 

ни яблок. И я в том числе. Мы берем их лишь 

для того, чтобы поддержать свое здоровье. В 

молоке и в яблоках (а это точно доказано 

наукой, товарищи) содержатся вещества, 

необходимые для нормальной 

жизнедеятельности свиней.  

 

Свиньи — работники умственного труда. 

Руководство и управление фермой целиком 

лежит на нас.  

 

И днем, и ночью мы работаем на ваше благо. И 

молоко пьем, и яблоки мы едим тоже ради вас 

же самих. Знаете ли вы, что случилось бы, если 

бы мы, свиньи, оказались не в состоянии 

выполнять свой долг?  

 

Джонс вернулся бы! Да, да, вернулся бы Джоне! 

Уж не хотите ли вы, товарищи, — взывал 

Стукач, вертясь вьюном и крутя хвостиком, — 

уж не хотите ли вы возвращения Джонса? 

 

 

 

А если животные чего не хотели, так это 

возвращения Джонса. И когда им представили 

дело в таком свете, они мигом замолчали. 

Теперь ни у кого не оставалось сомнений, что 

здоровье свиней — дело первостепенной 

важности.  

 

И животные без лишних разговоров 

согласились, что и молоко, и падалицу (а когда 

поспеют яблоки, то и весь их урожай) следует 

предназначить исключительно для свиней. 

 

Глава IV 

К концу лета слухи о событиях на Скотном 

Дворе обошли чуть не полстраны.  

 

 

Каждый день Обвал и Наполеон рассылали стаи 

голубей с заданием проникать на соседние 

фермы, рассказывать животным о восстании, 

обучать их петь «Твари Англии». 

 

 

 

Тем временем мистер Джонс почти безвыходно 
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Τζόουνς τον περνούσε στο «Κόκκινο Λιοντάρι», 

στο Ουίλινγκτον, παραπονούμενος σ' όποιον 

έβρισκε να τον ακούσει για την τερατώδη αδικία 

που είχε γίνει σε βάρος του από μερικά 

ανεπρόκοπα ζώα που τον έδιωξαν κακήν κακώς 

από το σπίτι του.  

 

Οι άλλοι κτηματίες συμμερίζονταν 

τον πόνο του, αλλά στην αρχή δεν του πρόσφεραν 

και μεγάλη βοήθεια. Βαθιά μέσα του, ο καθένας 

κρυφομελετούσε πώς θα μπορούσε να επωφεληθεί 

από την κακοτυχία του Τζόουνς.  

 

Ευτυχώς, οι ιδιοκτήτες των άλλων δύο κτημάτων 

που γειτόνευαν με τη Φάρμα των Ζώων 

βρίσκονταν συνεχώς στα μαχαίρια. Το ένα, 

που το έλεγαν Αλεπόδασος, ήταν ένα μεγάλο 

εγκαταλειμμένο κτήμα, που κόντευε να γίνει 

δάσος. Όλοι του οι βοσκότοποι είχαν καταστραφεί 

κι οι φράχτες του ήταν σε άθλια κατάσταση.  

 

Ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Πίλκινγκτον, ήταν ένας 

χασομέρης κτηματίας, που περνούσε 

τον καιρό του ψαρεύοντας ή κυνηγώντας, ανάλογα 

με την εποχή.  

 

Το άλλο κτήμα, με το όνομα Μοσχολίβαδο, ήταν 

μικρότερο και καλύτερα διατηρημένο. Ο 

ιδιοκτήτης του ήταν κάποιος κύριος Φρέντερικ, 

ένας σκληρός και πανούργος άντρας, μόνιμα 

μπλεγμένος σε δίκες, που είχε τη φήμη ότι έκανε 

σκληρά παζάρια.  

 

Αυτοί οι δυο μισούσαν τόσο πολύ ο ένας τον 

άλλον, που ακόμη κι όταν είχαν κοινά συμφέροντα 

να υπερασπιστούν, δεν κατάφερναν ποτέ να έρθουν 

σε συμφωνία. 

 

Παρ' όλ' αυτά, ήταν κι οι δυο πολύ θορυβημένοι 

απ' την εξέγερση στη Φάρμα των Ζώων και είχαν 

αγωνία μην τυχόν μάθουν και τα δικά τους ζώα τα 

συμβάντα. 

 

Στην αρχή, προσποιήθηκαν πως κορόιδευαν την 

ιδέα να διοικείται μια φάρμα από τα ίδια της τα 

ζώα.  

 

Έλεγαν πως όλη η ιστορία θα τέλειωνε σε 

δεκαπέντε μέρες. Διέδιδαν ότι τα ζώα της Φόρμας 

των Αφεντάδων (επέμεναν να την αποκαλούν 

Φάρμα των Αφεντάδων, γιατί δεν μπορούσαν να 

ανεχτούν την ονομασία Φάρμα των Ζώων), 

βρίσκονταν σε μόνιμες διαμάχες μεταξύ τους, 

και ότι πέθαιναν της πείνας.  

 

'Όταν πέρασε ο καιρός και τα ζώα δεν είχαν 

πεθάνει από την πείνα, ο Φρέντερικ κι 

сидел в пивной уиллингдонской гостиницы 

«Красный Лев» и плакался любому, кто 

соглашался слушать, на черную 

неблагодарность животных, которые выгнали 

его взашей с его же двора: пусть-ка теперь 

справятся без него.  

 

Фермеры вообще-то ему сочувствовали, но 

помогать не спешили. В глубине души каждый 

задавался вопросом; нельзя ли как-нибудь 

Джонсову беду обратить себе на пользу.  

 

 

По счастью, между хозяевами обеих ферм, 

граничащих со Скотным Двором, не 

прекращались распри. Одна из ферм, 

называлась она Плутни, большая и запущенная, 

велась по старинке: угодья ее зарастали 

мелколесьем, выгоны были вытолчены, заборы 

покосились.  

 

Хозяин ее, мистер Калмингтон, благодушный 

фермер с барскими замашками, чуть не все 

время пропадал то на рыбной ловле, то на охоте 

— смотря по сезону.  

 

Другая ферма, именовалась она Склоки, была 

поменьше и велась получше. Хозяин ее, некий 

мистер Питер, ловкач и выжига, затевал 

бесчисленные тяжбы и в умении облапошить не 

знал равных.  

 

 

Они настолько не переваривали друг друга, что 

никогда и ни о чем не могли договориться, даже 

если от этого страдали их собственные 

интересы. 

 

Однако восстание на Скотном Дворе не на 

шутку перепугало обоих, и что тот, что другой 

чего только не делали, чтобы их животные о 

нем не узнали.  

 

Поначалу они просто насмехались над 

животными — эка хватили, ну где им самим 

вести хозяйство.  

 

Да животные не продержатся у власти и двух 

недель, говорили они. И распускали слухи, что 

на Господском Дворе (они упорно называли 

ферму Господским Двором, настолько им было 

ненавистно название Скотный Двор) начались 

междоусобицы и что не сегодня завтра скотина 

там начнет подыхать с голоду.  

 

Но время шло, скотина и не думала дохнуть с 

голоду, и тогда Питер и Калмингтон сменили 
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ο Πίλκινγκτον άλλαξαν τροπάρι κι άρχισαν να 

μιλούν για τη βαναυσότητα που επικρατούσε στη 

Φάρμα των Ζώων. 

 

 Άφησαν να διαδοθεί πως τα ζώα επιδίδονταν σε 

κανιβαλισμούς, βασάνιζαν το ένα το άλλο με 

πυρωμένα πέταλα και μοιράζονταν τα θηλυκά 

τους.  

 

Αυτά συμβαίνουν όταν πηγαίνει κανείς ενάντια 

στους νόμους της φύσης, έλεγε ο Φρέντερικ και ο 

Πίλκινγκτον. 

 

Εν τούτοις, αυτές οι ιστορίες δεν έγιναν ποτέ πέρα 

για πέρα πιστευτές. Οι φήμες για μια παραδεισένια 

φάρμα, όπου οι άνθρωποι είχαν εκδιωχθεί και τα 

ζώα έκαναν μόνα τους κουμάντο, εξακολουθούσαν 

να κυκλοφορούν ασαφώς και αορίστως, και μέσα 

σ' ένα χρόνο, ένα κύμα επαναστατικότητας 

κατέκλυσε όλη την ύπαιθρο.  

 

Τα βόδια, που ήταν υπάκουα, ξαφνικά 

αγρίεψαν, τα πρόβατα γκρέμιζαν φράχτες και 

ρήμαζαν το τριφύλλι, οι αγελάδες αναποδογύριζαν 

τις καρδάρες, και τα άλογα έριχναν κάτω τους 

καβαλάρηδες. 

 

Και το σπουδαιότερο, ο σκοπός και τα λόγια των 

Ζώων της Αγγλίας ήταν πια πασίγνωστα.  

 

Το τραγούδι είχε εξαπλωθεί με εκπληκτική 

ταχύτητα. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να 

συγκρατήσουν την οργή τους όταν το άκουγαν, 

αλλά προσποιούνταν ότι το έβρισκαν απλώς 

γελοίο.  

 

Έλεγαν ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν 

πώς ήταν δυνατόν, έστω και ζώα, να τραγουδούν 

τέτοιες βλακείες. Όποιο ζώο τσάκωναν να το 

τραγουδάει, το μαστίγωναν επιτόπου. 

 

  

 

Παρ' όλ' αυτά, το τραγούδι στάθηκε αδύνατον να 

περιοριστεί. Τα κοτσύφια το σφύριζαν στους 

φράχτες, τα περιστέρια το κουκούριζαν στις 

φτελιές, μπήκε στο σφυροκόπημα των σιδεράδων 

και οι καμπάνες στις εκκλησίες χτυπούσαν στο 

σκοπό του.  

 

Κι όταν οι άνθρωποι το άκουγαν, έτρεμαν, γιατί 

ένιωθαν στον ήχο του την προφητεία του 

μελλοντικού αφανισμού τους. 

 

 

Στις αρχές του Οκτώβρη, όταν το σιτάρι είχε 

θεριστεί και θημωνιαστεί, κι ένα μέρος του είχε 

пластинку и стали рассказывать о чудовищном 

падении нравов на Скотном Дворе.  

 

 

Сообщали, что животные пожирают друг друга, 

ввели пытки раскаленными подковами и 

обобществили самок.  

 

 

Вот чем кончается, когда восстают против 

законов природы, — так говорили Питер и 

Калмингтон. 

 

Им, однако, не очень-то верили. И молва о 

замечательной ферме, где прогнали людей и где 

животные сами вершат дела, пусть неточная и 

искаженная, шла все дальше и дальше, и 

круглый год в округе попахивало бунтом.  

 

 

 

Быки, прежде покладистые, впадали в буйство, 

овцы валили изгороди и пожирали клеверища, 

коровы опрокидывали подойники, скакуны, 

вместо того чтобы брать барьеры, 

перекидывали через них ездоков.  

 

И в довершение всего в Англии не осталось 

такого места, где не знали бы мелодии да и слов 

«Тварей Англии».  

Песня разошлась с неслыханной быстротой. 

Люди при ее звуках впадали в ярость, но 

притворялись, что считают ее нелепой.  

 

 

 

Стыд и срам, говорили они, петь подобную 

чушь, даже от животных они не ожидали 

ничего подобного. Если кого-нибудь из 

животных застигали за пением «Тварей 

Англии», его тут же, на месте преступления, 

охаживали кнутом.  

 

Но задушить песню не удалось. Ее 

насвистывали дрозды на изгородях, чирикали 

воробьи на ветках вязов, выбивали молоты 

кузнецов, вызванивали церковные колокола.  

 

 

 

При звуках ее люди втайне трепетали — им 

слышалось предвестие грядущей гибели. 

 

 

 

В начале октября, когда убрали, заскирдовали и 

начали обмолачивать пшеницу, на Скотный 
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ήδη αλωνιστεί, ένα σμήνος ταραγμένα περιστέρια 

κατέβηκε φουριόζικα στην αυλή της φάρμας.  

 

Ο Τζόουνς με τους άντρες του κι άλλους έξι από το 

Αλεπόδασος και το Μοσχολίβαδο, είχαν περάσει 

τη βαριά σιδερένια πύλη κι ανέβαιναν τον 

καρόδρομο που έβγαζε στη φάρμα.  

Είχαν όλοι στα χέρια τους ραβδιά, εκτός από τον 

Τζόουνς που πήγαινε μπροστά κρατώντας 

καραμπίνα. Ήταν φανερό πως θα επιχειρούσαν να 

ανακαταλάβουν τη φάρμα. 

 

Ήταν κάτι που το περίμεναν από καιρό κι ήταν 

όλοι προετοιμασμένοι. Ο Χιονής, έχοντας 

μελετήσει ένα παλιό βιβλίο για τις εκστρατείες του 

Ιουλίου Καίσαρα που είχε βρει στην αγροικία, 

ήταν επικεφαλής της άμυνας. 

 

Έδωσε αμέσως εντολή, και μέσα σε δυο λεπτά όλα 

τα ζώα πήραν τις θέσεις τους. 

Καθώς οι άνθρωποι πλησίαζαν τις εγκαταστάσεις 

της φάρμας, ο Χιονής εξαπέλυσε την πρώτη 

επίθεση. 

 

 Όλα τα περιστέρια, καμιά τριανταπενταρια, 

πέταξαν πάνω απ' τα κεφάλια των εχθρών κι 

άρχισαν να τους κουτσουλάνε. Κι ενόσω εκείνοι 

ασχολιόνταν μ' αυτό, πετάχτηκαν οι χήνες, που 

ήταν κρυμμένες πίσω απ' το φράχτη, και βάλθηκαν 

να τους τσιμπούν με μανία στις γάμπες. 

 

Αυτό, όμως, δεν ήταν παρά ένας ελιγμός, με 

σκοπό να προκληθεί μια μικρή αναταραχή, κι έτσι 

οι άντρες εύκολα κατάφεραν να απομακρύνουν τις 

χήνες με τα ραβδιά τους.  

 

Τότε ο Χιονής εξαπέλυσε τη δεύτερη γραμμή 

επίθεσης. Η Μπεεμπέεκα, ο Βενιαμίν κι όλα τα 

πρόβατα, με επικεφαλής τον Χιονή, όρμησαν 

μπροστά κι άρχισαν να κουτουλάνε και να 

σπρώχνουν τους ανθρώπους απ' όλες τις μεριές, 

ενώ ο Βενιαμίν τους κλότσαγε με τις μικρές του 

οπλές.  

 

Άλλη μια φορά, οι άνθρωποι, με τα ραβδιά τους 

και με τις πεταλωμένες με καρφιά μπότες τους, 

αποδείχτηκαν πιο δυνατοί. Ξαφνικά, μ' ένα 

γρούξιμο του Χιονή, που ήταν το σύνθημα 

της υποχώρησης, όλα τα ζώα τράπηκαν σε φυγή 

και μπήκαν γρήγορα στην αυλή. 

 

Οι άνθρωποι άφησαν ένα ουρλιαχτό θριάμβου. 

Θεώρησαν πως οι εχθροί το είχαν βάλει στα πόδια 

και τους πήραν στο κυνήγι. Αυτό ακριβώς περίμενε 

κι ο Χιονής. 

 

Αφού μπήκαν όλοι στην αυλή, τα τρία άλογα, οι 

Двор, рассекая воздух, вне себя от возбуждения, 

опустились голуби.  

 

Джонс и все его работники, а с ними и пяток 

парней из Плутней и Склок вошли в тесовые 

ворота и по проселочной дороге двигаются к 

Скотному Двору.  

У всех при себе дубинки, впереди с ружьем 

наперевес Джонс, Сомневаться не приходилось: 

они вознамерились отбить ферму. 

 

 

Животных не застали врасплох — они давно 

готовились к нападению. Оборону возглавил 

Обвал — он загодя проштудировал 

растрепанный том «Записок о Галльской войне» 

Юлия Цезаря, обнаруженный им в хозяйском 

доме.  

Обвал сыпал приказами и в считанные минуты 

расставил всех по местам. 

Люди еще только подходили к ферме, а Обвал 

уже начал наступление. 

 

 

 Голуби, в числе тридцати пяти штук, носились 

взад-вперед над людьми и гадили им на головы; 

покуда люди отчищались, на них напали 

притаившиеся за изгородью гуси и щипали их 

за ноги.  

 

 

Но это был всего лишь отвлекающий маневр, 

имевший целью внести расстройство в ряды 

противника, и люди без особого труда отогнали 

гусей палками.  

 

И вот тут-то Обвал двинул в бой главные силы. 

Мона, Вениамин и овцы под водительством 

Обвала ринулись на людей, окружили их и ну 

бодать, ну пырять, а Вениамин оборотился 

задом и давай брыкаться.  

 

 

 

Но куда там — и на этот раз они не одолели 

людей: у тех ведь и дубинки, и подбитые 

гвоздями башмаки, и тогда Обвал, 

пронзительно заверещав, подал сигнал к 

отступлению, и животные, разом повернув, 

укрылись во дворе. 

 

Раздался торжествующий крик. Люди сочли, 

что враг отступил, и, не потрудившись навести 

порядок в своих рядах, бросились преследовать 

его. На что и рассчитывал Обвал.  

 

Едва люди углубились во двор, в тылу у них 
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τρεις αγελάδες, και τα υπόλοιπα γουρούνια που 

είχαν στήσει ενέδρα, πετάχτηκαν ξαφνικά απ' τα 

νώτα τους και τους έκοψαν το δρόμο. 

 

 

 Ο Χιονής έδωσε τότε το σύνθημα της επίθεσης. Ο 

ίδιος χίμηξε πάνω στον Τζόουνς. Βλέποντάς 

τον ο Τζόουνς, σήκωσε την καραμπίνα του και 

πυροβόλησε. 

Τα σκάγια, αφού χάραξαν ένα αυλάκι αίμα στη 

ράχη του Χιονή, βρήκαν ένα πρόβατο, που έπεσε 

νεκρό. 

 

Χωρίς να σταματήσει ούτε λεπτό ο Χιονής, ρίχτηκε 

με όλο του το βάρος στα πόδια του Τζόουνς. Ο 

Τζόουνς εκσφενδονίστηκε πάνω σ' ένα σωρό από 

κοπριές κι η καραμπίνα του έφυγε απ' τα χέρια.  

 

Το πιο τρομαχτικό θέαμα, όμως, το παρουσίαζε ο 

Γροθιάς. Σήκωνε τα πισινά του πόδια κι έδινε 

λυσσαλέα κλοτσιές με τις πεταλωμένες οπλές του.  

 

Το πρώτο του χτύπημα βρήκε ένα σταβλίτη από το 

Αλεπόδασος στο κεφάλι και τον πέταξε στη 

λάσπη ξερό. Βλέποντας το αυτό, αρκετοί άντρες 

πέταξαν τα ραβδιά τους και θέλησαν να το 

σκάσουν. Τους κυρίεψε πανικός, και την επόμενη 

στιγμή, βρέθηκαν όλα τα ζώα μαζί να τους 

κυνηγάνε γύρω γύρω στην αυλή. Τους χτυπούσαν 

με τα κέρατα τους, τους κλότσαγαν, τους 

δάγκωναν και τους ποδοπατούσαν. Δεν υπήρξε 

ούτε ένα ζώο που να μην πάρει την εκδίκηση του 

με τον δικό του τρόπο. 

 

 Ώς και η γάτα πήδηξε απ' τη στέγη στους ώμους 

ενός γελαδάρη και του 'μπήξε τα νύχια στο 

λαιμό, κάνοντας τον να ουρλιάξει απ' τον πόνο. 

Κάποια στιγμή, οι άνθρωποι, φτάνοντας στην 

πύλη, βρήκαν την ευκαιρία κι έγιναν καπνός προς 

τον αμαξωτό.  

 

Έτσι, μέσα σε πέντε μόνο λεπτά από την εισβολή 

τους, οπισθοχωρούσαν ταπεινωμένοι, μ' ένα κοπάδι 

χήνες ξοπίσω 

τους να τους γιουχάρουν και να τους τσιμπούν. 

Όλοι οι άντρες είχαν φύγει, εκτός από έναν. Στο 

πίσω μέρος της αυλής, ο Γροθιάς προσπαθούσε με 

το πόδι του να γυρίσει το σταβλίτη που είχε πέσει 

μπρούμυτα στη λάσπη. Το αγόρι, όμως, δε σάλευε. 

 

«Πέθανε» είπε θλιμμένος ο Γροθιάς. «Δεν ήθελα 

να συμβεί. Ξέχασα πως φορούσα σιδερένια πέταλα. 

Ποιος θα πιστέψει ότι δεν το 'κανα επίτηδες;» 

 

«Δε χρειάζονται οι συναισθηματισμοί, σύντροφε!» 

φώναξε ο Χιονής, που οι πληγές του 

αιμορραγούσαν ακόμα.  

обнаружились три лошади, три коровы и 

остальные свиньи — они устроили засаду в 

коровнике и отрезали людям путь к 

отступлению.  

 

Вот тут-то Обвал и подал сигнал к атаке. Сам 

он взял на себя Джонса. Джонс увидел, что 

Обвал мчится прямо на него, вскинул ружье и 

нажал курок.  

Заряд дроби угодил Обвалу в спину, оставив на 

ней кровавые борозды, и убил наповал одну 

овцу.  

 

Но Обвал не дрогнул и всей своей 

шестипудовой тушей двинул Джонса по ногам. 

Джонс отлетел на навозную кучу и выронил 

ружье.  

 

Но сильнее всех перепугал людей Боец: встав 

на дыбы — ну жеребец жеребцом, — он бил 

здоровенными подкованными копытами.  

 

Первый же из его ударов угодил конюху из 

Плутней по голове, и тот замертво свалился в 

грязь. Люди побросали дубинки и кинулись в 

бегство. Животные, воспользовавшись 

растерянностью людей, дружно гоняли их 

кругами по двору. Поднимали на рога, лягали, 

кусали, топтали. Не было животного на ферме, 

которое не постаралось бы посильно отплатить 

за все обиды.  

 

 

 

Даже кошка и та спрыгнула с крыши на плечи 

скотнику и запустила ему когти в шею, да так, 

что он заорал благим матом. Едва путь к 

воротам открылся, люди бросились к большаку 

— они не чаяли унести ноги. 

 

 

И пяти минут не прошло, как они вторглись на 

Скотный Двор, и вот уже им пришлось с 

позором отступить, а за ними, злобно шипя, 

гналась по пятам стая гусей. 

Удрать удалось всем нападающим, кроме 

одного. На задах Боец копытом поддевал 

лежавшего ничком в грязи конюха, стараясь его 

перевернуть. 

 

— Он умер, — горевал Боец, — а ведь я не 

хотел его убить. Совсем запамятовал, что меня 

подковали. А теперь никто не поверит, что это я 

нечаянно. 

— Отставить сантименты, товарищ! — 

прикрикнул на него Обвал, обливаясь кровью.  
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«Ο πόλεμος είναι πόλεμος. Ο μόνος καλός 

άνθρωπος είναι ο νεκρός άνθρωπος». 

«Δε θέλω να αφαιρώ τη ζωή κανενός. Ούτε καν 

του ανθρώπου» επανέλαβε ο Γροθιάς, και τα μάτια 

του γέμισαν δάκρυα. 

 

«Πού είναι η Θελξίππη;» απόρησε κάποιος. 

Η Θελξίππη, πράγματι, έλειπε. Για μια στιγμή, 

ανησύχησαν. Φοβήθηκαν μην τυχόν οι άνθρωποι 

της είχαν κάνει κανένα κακό ή την είχαν πάρει μαζί 

τους.  

Τελικά, τη βρήκαν να κρύβεται στο στάβλο με το 

κεφάλι της χωμένο στο σανό. Το 'χε βάλει στα 

πόδια μόλις άκουσε τον πυροβολισμό.  

 

Γυρίζοντας πίσω στην αυλή αυτοί που έψαχναν να 

τη βρουν, ανακάλυψαν πως ο σταβλίτης, που ήταν 

απλώς αναίσθητος, είχε συνέλθει και την είχε 

κοπανήσει. 

 

Τα ζώα είχαν συγκεντρωθεί και με ξέφρενο 

ενθουσιασμό διηγούνταν τα κατορθώματά τους στη 

μάχη. 

 

Έστησαν αμέσως και μια πρόχειρη γιορτή για τα 

επινίκια. Ύψωσαν τη σημαία και τραγούδησαν 

κάμποσες φορές τα Ζώα της Αγγλίας. Κήδεψαν με 

τιμές το πρόβατο που είχε σκοτωθεί και φύτεψαν 

στο μνήμα του μια μπουρμπουτζελιά. Πριν γίνει η 

ταφή, ο Χιονής έβγαλε ένα σύντομο λόγο, δίνοντας 

έμφαση στην ανάγκη να είναι κάθε ζώο έτοιμο να 

δώσει τη ζωή του για τη Φάρμα των Ζώων, αν ποτέ 

χρειαστεί. 

 

Τα ζώα πήραν ομόφωνα την απόφαση να 

καθιερώσουν ένα στρατιωτικό παράσημο, του 

«Ήρωα Πρώτης Τάξης», που το απένειμαν 

αυτοστιγμεί στον Χιονή και τον Γροθιά.  

 

Ήταν ένα χάλκινο μετάλλιο (στην πραγματικότητα, 

ήταν κάτι μπρούντζινα στολίδια των αλόγων που 

είχαν βρεθεί στο δωμάτιο με τα χάμουρα), που θα 

το φορούσαν τις Κυριακές και τις γιορτές.  

 

Καθιέρωσαν επίσης και το παράσημο του «Ήρωα 

Δεύτερης Τάξης», το οποίο απενεμήθη μετά 

θάνατον στο πρόβατο που είχε πέσει ηρωικά. 

Συζήτησαν πολύ για το όνομα που θα έδιναν στη 

μάχη, και κατέληξαν να την ονομάσουν «Μάχη της 

Στρούγκας», μιας και η ενέδρα είχε στηθεί κοντά 

στο μέρος αυτό.  

 

Κάποια στιγμή βρήκαν και την καραμπίνα του 

Τζόουνς στη λάσπη. Ήξεραν όλοι πως στο σπίτι 

υπήρχε μεγάλη προμήθεια από φυσίγγια.  

 

Αποφάσισαν να στήσουν την καραμπίνα στη βάση 

— Война есть война. Хороший человек — это 

мертвый человек. 

— Я не хочу никого убивать, пусть даже и 

людей, — твердил Боец, и в глазах его стояли 

слезы. 

 

— А где же Молли? — послышался вопрос. 

Молли и впрямь исчезла. Поднялся переполох: 

ведь люди могли ее поранить, а то и увести с 

собой.  

 

В конце концов ее обнаружили: она пряталась в 

деннике, зарыв голову в ясли с сеном. Едва 

раздался выстрел, она сбежала с поля боя.  

 

Пока искали Молли, конюх — оказалось, он 

всего-навсего лишился чувств — опамятовался 

и смылся. 

 

 

Животные снова сошлись и вне себя от 

возбуждения повествовали о своих подвигах, 

норовя перекричать друг друга.  

 

Решили, не откладывая дела в долгий ящик, 

экспромтом отпраздновать победу. Подняли 

флаг, несколько раз подряд спели «Твари 

Англии», с почестями похоронили павшую в 

бою овцу и посадили на ее могиле куст 

боярышника. Над могилой Обвал произнес 

речь, в которой подчеркнул, что они все, как 

один, должны быть готовы, если потребуется, 

отдать жизнь за Скотный Двор. 

 

Единогласно решили учредить награду за 

боевые заслуги — Герой Скотного Двора I 

степени — ее прямо на месте присвоили Обвалу 

и Бойцу.  

 

Награжденным предписывалось по воскресным 

и праздничным дням носить медную медаль (на 

них пошли бляхи со шлей, которые нашлись в 

сбруйнице).  

 

Учредили также звание Героя Скотного Двора 

II степени — его посмертно присвоили овце. 

Долго спорили о том, как назвать этот бой. В 

результате решили именовать его Бой под 

коровником — ведь именно из коровника 

сидевшие в засаде ударили по врагу.  

 

 

Извлекли из грязи ружье мистера Джонса — на 

ферме, как было известно, имелись к нему 

патроны.  

 

Приняли решение установить у подножья 
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του ιστού της σημαίας και να ρίχνουν δυο 

τουφεκιές το χρόνο. Τη μία στις 12 κάθε Οκτώβρη, 

στην επέτειο της Μάχης της Στρούγκας, και την 

άλλη στη γιορτή του Αϊ-Γιαννιού, 

στην επέτειο της Επανάστασης. 

 

5 
Μπαίνοντας ο χειμώνας, η Θελξίππη γινόταν 

ολοένα και πιο ενοχλητική. Καθυστερούσε πάντα 

στη δουλειά το πρωί και δικαιολογιόταν λέγοντας 

πως την είχε πάρει ο ύπνος. Παραπονιόταν και για 

κάτι μυστήριους πόνους που, ωστόσο, δεν της 

είχαν κόψει καθόλου την όρεξη.  

 

Έβρισκε όποιο πρόσχημα μπορούσε για ν' 

αποφύγει τη δουλειά και να πάει στη στέρνα, όπου 

θαύμαζε την αντανάκλαση της στο νερό.  

 

Κυκλοφορούσαν όμως και φήμες για κάτι πολύ πιο 

σοβαρό. Μια μέρα που η Θελξίππη σεργιάνιζε 

κεφάτη στην αυλή, τινάζοντας φιλάρεσκα την ουρά 

της και μασουλώντας σανό, την πλησίασε η 

Τριφύλλω. 

 

«Θελξίππη» της είπε, «έχω κάτι πολύ σοβαρό να 

σου πω. Το πρωί σε είδα να κοιτάς πάνω απ' το 

φράχτη που χωρίζει τη Φάρμα των Ζώων απ' το 

Αλεπόδασος.  

 

Είδα κι έναν απ' τους άντρες του Πίλκινγκτον να 

στέκεται στην άλλη μεριά του φράχτη. Και παρόλο 

που ήμουν πολύ μακριά, είμαι σχεδόν σίγουρη πως 

σου μιλούσε και τον άφηνες να σου χαϊδεύει τη 

μουσούδα. Τι σημαίνουν όλ' αυτά, Θελξίππη;» 

 

 

«Δεν είναι αλήθεια! Δε με χάιδεψε κανείς! Δεν 

ήμουν εγώ!» ξεφώνισε η Θελξίππη, κι άρχισε να 

σκάβει νευρικά με το πόδι της το χώμα. 

 

«Θελξίππη! Κοίτα με στα μάτια. Δίνεις το λόγο της 

τιμής σου ότι δε σου χάιδευε εκείνος ο άνθρωπος 

τη μουσούδα;» 

 

«Δεν είναι αλήθεια!» επανέλαβε η Θελξίππη, χωρίς 

να κοιτάζει την Τριφύλλω στα μάτια, κι αμέσως το 

'σκασε καλπάζοντας προς το χωράφι. 

 

Μια σκέψη πέρασε απ' το μυαλό της Τριφύλλως. 

Χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν, πήγε στο στάβλο 

της Θελξίππης κι ανακάτεψε το άχυρο με το πόδι 

της.  

 

Βρήκε κρυμμένο από κάτω ένα σωρό κομματάκια 

ζάχαρη και πολλές πολύχρωμες κορδέλες. 

 

Τρεις μέρες αργότερα, η Θελξίππη εξαφανίστηκε. 

флагштока вместо пушки ружье, и дважды в год 

отмечать залпом годовщину Боя под 

коровником — 12 октября и годовщину 

восстания — в канун Иванова дня. 

 

 

Глава V 
К зиме с Молли совсем не стало сладу. Что ни 

утро она опаздывала на работу, в оправдание 

говорила, что проспала, жаловалась на 

таинственные недомогания, хотя ела по-

прежнему с отменным аппетитом.  

 

 

Она выискивала всевозможные предлоги, чтобы 

бросить работу, удирала к пруду и часами 

стояла там, преглупо глазея на свое отражение в 

воде.  

Но, если верить молве, имелись у нее проступки 

и посерьезнее. И однажды, когда Молли 

беззаботно прогуливалась по двору, помахивая 

длинным хвостом и жуя клок сена. Кашка 

отвела ее в сторону. 

 

— Молли, — сказала она. — Я должна серьезно 

поговорить с тобой. Утром я видела, как ты 

через изгородь заглядывала в Плутни.  

 

 

По ту сторону изгороди стоял конюх мистера 

Калмингтона. Так вот, хотя я и была от вас 

далеко, глаза меня не обманули: я видела, что 

он говорит с тобой, треплет тебя по храпу, а ты 

ничуть этому не противишься. Молли, что это 

значит? 

 

— И вовсе он не трепал! И не стояла я там! 

Ничего этого не было! — выкрикнула Молли и 

стала выделывать курбеты и рыть копытами 

землю. 

— Молли! Погляди мне в глаза! Поклянись, что 

конюх не трепал тебя по храпу! 

 

 

— Ничего это не было! — повторила Молли, но 

глаза отвела и давай ходу в поле. 

 

 

И тут-то Кашку осенила мысль. Никому ничего 

не говоря, она пошла в Моллин денник и 

переворошила солому.  

 

 

Под соломой обнаружилась кучка кускового 

сахара и несколько пучков разноцветных лент. 

 

А три дня спустя Молли пропала. Неделя шла 
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Για μερικές εβδομάδες δεν ήξερε κανείς πού είχε 

χαθεί, ώσπου τα περιστέρια την είδαν στην άλλη 

άκρη του Ουίλινγκτον. Την είχαν ζέψει σε ένα 

κομψό αμαξάκι βαμμένο κόκκινο και μαύρο, που 

ήταν σταματημένο έξω από ένα καπηλειό.  

 

Ένας χοντρός άντρας με κόκκινο πρόσωπο, καρό 

βράκα και γκέτες, που έδειχνε να είναι ο κάπελας, 

της χάιδευε τη μουσούδα και τη φίλευε ζάχαρη.  

 

 

Ήταν φρεσκοπλυμένη και της είχαν δέσει 

μια κατακόκκινη κορδέλα στο τσουλούφι της. Τα 

περιστέρια ανέφεραν πως έδειχνε πολύ 

ευχαριστημένη. 

 

Κανένα από τα ζώα δεν ανέφερε τη Θελξίππη 

ξανά. 

 

Τον Γενάρη έπεσε χειμώνας βαρύς. Το χώμα ήταν 

σκληρό σαν σίδερο και καμιά δουλειά δεν 

μπορούσε να γίνει στα χωράφια. Τα ζώα 

συγκεντρώνονταν συχνά στη μεγάλη σιταποθήκη, 

και τα γουρούνια σχεδίαζαν τις δουλειές της 

άνοιξης.  

 

Είχε γίνει αποδεκτό ότι τα γουρούνια, που ήταν 

αναμφισβήτητα τα πιο έξυπνα ζώα, θα 

αποφάσιζαν για όλα τα θέματα της διαχείρισης στη 

φάρμα, αν και οι αποφάσεις τους έπρεπε να 

επιδοκιμαστούν από την πλειοψηφία.  

 

Η διευθέτηση αυτή θα έφερνε αποτέλεσμα, αν δεν 

υπήρχαν οι προστριβές ανάμεσα στον Χιονή και 

τον Ναπολέοντα.  

 

Αυτοί οι δυο διαφωνούσαν σε κάθε ευκαιρία που 

έβρισκαν. Αν ο ένας πρότεινε να σπείρουν 

περισσότερο κριθάρι, ήταν σίγουρο πως ο άλλος θα 

απαιτούσε να σπείρουν περισσότερη βρώμη, κι αν 

ο ένας έκρινε πως εκείνο το χωράφι ήταν 

κατάλληλο για λάχανα, ο άλλος θα ισχυριζόταν 

πως το χωράφι ήταν καλό μόνο για ραπανάκια.  

 

Ο καθένας είχε τους δικούς του οπαδούς κι έτσι 

ξεσπούσαν σφοδρές διαμάχες. Στις Συγκεντρώσεις, 

ο Χιονής έπαιρνε συνήθως την πλειοψηφία με το 

μέρος του χάρη στην ευγλωττία του, αλλά ο 

Ναπολέων ήταν καλύτερος στην ψηφοθηρία.  

 

Τη μεγαλύτερη επιτυχία την είχε με τα πρόβατα. 

Τελευταία, τα πρόβατα είχαν αποκτήσει τη 

συνήθεια να βελάζουν το ρητό «Τα τετράποδα 

καλά, τα δίποδα κακά» ακόμη και σε στιγμές που 

δεν έπρεπε, κι έτσι, συχνά διέκοπταν τις 

Συγκεντρώσεις.  

 

за неделей, но никто так и не знал, где она, 

потом голуби донесли, что ее видели на другой 

стороне Уиллингдона. Она стояла у пивной, 

запряженная в изящные красно-черные дрожки.  

 

 

Красномордый толстяк в клетчатых бриджах и 

гамашах, по всей вероятности хозяин пивной, 

трепал ее по храпу и кормил сахаром.  

 

 

Грива ее была свежепострижена, челку 

украшала алая лента. Если верить голубям, она 

явно наслаждалась жизнью.  

 

 

С тех пор никто и никогда не произносил имени 

Молли. 

 

В январе залютовали морозы. Земля стала 

твердая как камень, работы в поле пришлось 

прекратить. Собрания перенесли в большой 

амбар, свиньи же всецело отдались планировке 

весенних работ.  

 

 

Все согласились, что кому, как не свиньям, раз 

они явно всех умнее, и направлять работу 

фермы, но решения их будут утверждаться 

лишь в том случае, если за них проголосует 

большинство.  

 

Задумано было дельно, да вот беда — между 

Обвалом и Наполеоном вечно шли споры.  

 

 

Они расходились во всем, был бы повод. Если 

один предлагал сеять больше ячменя, другой 

соответственно требовал сеять больше овса, 

если же один говорил, что на этом поле хорошо 

бы посадить капусту, другой утверждал, что 

оно годится исключительно под свеклу.  

 

 

У каждого были свои сторонники, и между 

ними то и дело завязывались ожесточенные 

дискуссии. Обвал, пламенный оратор, увлекал 

за собой чуть не всех слушателей на собраниях, 

но только на собраниях, а так-то куда лучше 

обеспечивал себе поддержку Наполеон. 

Особенно охотно шли за Наполеоном овцы. 

Последнее время они повадились блеять 

«Четыре ноги хорошо, две — плохо!» к месту и 

не к месту и своим блеяньем постоянно 

прерывали собрания.  
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Είχε παρατηρηθεί πως διάλεγαν ν' αρχίσουν «Τα 

τετράποδα καλά, τα δίποδα κακά» στα πιο κρίσιμα 

σημεία της ομιλίας του Χιονή. Ο Χιονής είχε 

εμβριθώς μελετήσει μερικά παλιά τεύχη του 

περιοδικού Κτηματίας και Κτηνοτρόφος, που τα 

είχε ανακαλύψει στο σπίτι, κι είχε κάνει ένα 

σωρό σχέδια για καινοτομίες και βελτιώσεις. Ήταν 

άριστα καταρτισμένος, μιλούσε για αρδευτικά έργα 

και συντήρηση λιπασμάτων, και είχε επεξεργαστεί 

ένα πολυσύνθετο σχέδιο, ώστε τα ζώα να 

απιθώνουν την κοπριά τους κατευθείαν στα 

χωράφια, σε διαφορετική μεριά κάθε μέρα, για να 

γλιτώνουν τον κόπο της μεταφοράς. 

 

 

Ο Ναπολέων δεν είχε τίποτε να προτείνει, δήλωνε 

μόνο, πολύ ήρεμα, ότι το σχέδιο του Χιονή δε θα 

ήταν καθόλου αποτελεσματικό και ότι χάνουν το 

χρόνο τους. 

 

Καμιά από τις διαμάχες τους δεν υπήρξε τόσο 

σκληρή, όσο εκείνη που ξέσπασε για έναν 

ανεμόμυλο. 

 

Στο μεγάλο βοσκοτόπι, όχι πολύ μακριά από τις 

εγκαταστάσεις της φάρμας, βρισκόταν ένας 

λοφίσκος που ήταν το πιο ψηλό της σημείο.  

 

Έχοντας μελετήσει το έδαφος, ο Χιονής 

αποφάνθηκε πως ήταν το κατάλληλο μέρος για 

έναν ανεμόμυλο, ο οποίος θα έθετε σε λειτουργία 

μια γεννήτρια που θα εφοδίαζε τη φάρμα με 

ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι, θα κατάφερναν να 

φωτίζουν τους στάβλους, να έχουν ζέστη το 

χειμώνα, κι ακόμη, θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν ένα ηλεκτρικό πριόνι, μια 

αλωνιστική μηχανή και μια ηλεκτρική μηχανή 

αρμέγματος.  

 

Τα ζώα αγνοούσαν παντελώς την ύπαρξη τέτοιων 

πραγμάτων (η φάρμα ήταν παλιάς εποχής και 

διέθετε τις πιο πρωτόγονες μηχανές) και άκουγαν 

τον Χιονή με γουρλωμένα τα μάτια, όσο εκείνος 

τους περιέγραφε τις καταπληκτικές μηχανές που θα 

έκαναν όλες τις δουλειές, ενώ τα ίδια θα έβοσκαν 

ανέμελα στα λιβάδια ή θα μορφώνονταν 

διαβάζοντας και συζητώντας. 

 

 

Μέσα σε λίγες βδομάδες, τα σχέδια του Χιονή για 

τον ανεμόμυλο είχαν ολοκληρωθεί Οι τεχνικές 

λεπτομέρειες προέρχονταν από τρία βιβλία που 

ανήκαν στον Τζόουνς: Χίλιες χρήσιμες συμβουλές 

για το σπίτι, Ο καθένας μπορεί να γίνει χτίστης, και 

Ο ηλεκτρισμός για αρχαρίους.  

 

Ο Χιονής έστησε το γραφείο του στην αποθηκούλα 

Было замечено, что они почти всегда 

приурочивали свое «Четыре ноги хорошо, две 

— плохо!» к решающим местам речей Обвала. 

Обвал прочел от корки до корки комплект 

«Земледельца и скотовода», обнаруженный им 

в хозяйском доме, и был переполнен до краев 

планами всевозможных новшеств и 

усовершенствований. Он со знанием дела 

рассуждал о дренаже, силосе, фосфорных 

удобрениях и разработал хитроумный проект, 

который предписывал животным оставлять 

навоз только на поле, причем каждый раз на 

другом месте, что обеспечивало большую 

экономию труда по перевозке удобрений.  

 

Наполеон же, напротив, никаких проектов не 

выдвигал, зато преспокойно утверждал, что из 

проектов Обвала ничего не выйдет, и, похоже, 

выжидал время.  

 

Но самая жестокая из всех стычек вышла у них 

из-за ветряной мельницы. 

 

 

На выгоне, тянувшемся вдоль служб, вздымался 

взгорок — выше его не было места на ферме.  

 

 

Обозрев окрестности. Обвал заявил, что взгорок 

буквально создан для ветряной мельницы, а на 

мельнице они поставят генератор, и он будет 

снабжать ферму током. Тогда они проведут в 

стойла свет, смогут отапливать их зимой, не 

говоря уж о том, что ток позволит завести 

дисковую пилу, соломорезку, свеклорезку и 

машинную дойку.  

 

 

 

Животные ни о чем подобном и слыхом не 

слыхивали (ферма была из самых отсталых, и 

если там и имелись машины, то крайне 

допотопные),  поэтому они, развесив уши, 

внимали Обвалу, а тот развернул перед ними 

заманчивую картину: машины делают за них 

всю работу, они же пасутся в свое 

удовольствие, а то и повышают свой уровень 

чтением и беседами. 

 

Недели через две-три Обвал полностью 

разработал проект ветряной мельницы. В 

основу технической части легли три источника: 

«Тысяча полезных советов по дому», «Каждый 

сам себе каменщик» и «Что надо знать 

начинающему электрику», позаимствованные в 

библиотеке мистера Джонса. 

 Под свой кабинет Обвал приспособил сарай, 
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με τις εκκολαπτικές μηχανές, η οποία είχε ξύλινο 

πάτωμα, κατάλληλο για να σχεδιάζει. Κλεινόταν 

εκεί μέσα με τις ώρες και ξεχνούσε να βγει.  

 

Έβαζε μια πέτρα για να κρατάει τα βιβλία του 

ανοιχτά, και σφηνώνοντας μια κιμωλία στην οπλή 

του, πήγαινε πέρα δώθε ζωγραφίζοντας κύκλους 

και γραμμές και βγάζοντας κραυγούλες 

ενθουσιασμού.  

 

Με τον καιρό, τα σχέδια πήραν τη μορφή ενός 

πολύπλοκου συστήματος στροφάλων και 

γραναζιών, και κάλυπταν πάνω από το μισό 

πάτωμα. Τα άλλα ζώα τα έβρισκαν όλα αυτά 

τελείως ακατανόητα, αλλά σίγουρα ιδιαίτερα 

εντυπωσιακά, και περνούσαν τουλάχιστον μια 

φορά τη μέρα για να τα δουν. 

 

 Ώς και οι κότες και οι πάπιες πήγαιναν, 

βάζοντας τα δυνατά τους να μην πατήσουν τα 

σημάδια που είχε κάνει με την κιμωλία.  

 

Μόνο ο Ναπολέων δεν εμφανιζόταν -είχε ταχθεί 

κατά του σχεδίου εξαρχής. 

 

Κάποια μέρα όμως, εμφανίστηκε αναπάντεχα για 

να εξετάσει τα σχέδια. Έκανε βαριεστημένος έναν 

κύκλο γύρω τους, πλησίασε και τα εξέτασε 

λεπτομερώς, τα ρουθούνισε μια δυο φορές, και 

στάθηκε παράμερα παρατηρώντας τα με την άκρη 

του ματιού του. Ξαφνικά, σήκωσε το πόδι του, 

κατούρησε πάνω στα σχέδια και αποχώρησε χωρίς 

να πει κουβέντα. 

 

Όλη η φάρμα είχε χωριστεί στα δύο εξαιτίας του 

ανεμόμυλου. Ο Χιονής δεν είχε αρνηθεί ούτε 

στιγμή πως θα 'ταν δύσκολο εγχείρημα. Έπρεπε να 

μεταφέρουν πέτρες για να χτίσουν τους τοίχους.  

Στη συνέχεια, έπρεπε να φτιάξουν τα πανιά και να 

ψάξουν για γεννήτριες και καλώδια. (Ο Χιονής δεν 

έλεγε κουβέντα για το πώς θα τα προμηθεύονταν 

όλα αυτά.)  

 

Ισχυριζόταν, πάντως, πως σ' ένα χρόνο το έργο θα 

είχε τελειώσει, και πως μετά θα γλίτωναν τόσες 

ώρες δουλειάς, που τα ζώα δε θα χρειαζόταν να 

δουλεύουν, παρά μόνο τρεις μέρες τη βδομάδα.  

 

 

Ο Ναπολέων, απ' την άλλη, υποστήριζε ότι η 

ανάγκη της στιγμής απαιτούσε ν' αυξηθεί η 

παραγωγή των τροφίμων, και ότι ξοδεύοντας το 

χρόνο τους για τον ανεμόμυλο, θα πέθαιναν σε λίγο 

από την πείνα. 

 

 Τα ζώα χωρίστηκαν σε δύο παρατάξεις. Η μια 

είχε το σύνθημα «Ψηφίστε τον Χιονή για λιγότερη 

где раньше размещался инкубатор, — там был 

ровный деревянный пол, как нельзя лучше 

подходящий для черчения. Обвал часами 

пропадал р нем. 

Придавив книгу на нужной странное камнем, 

зажав в ножке мелок, он сновал взад-вперед по 

сараю, проводил черту за чертой и повизгивал 

от восторга.  

 

 

Мало-помалу чертеж — сложное переплетение 

коленчатых валов и зубчатых колес — 

распространился чуть не на половину сарая; на 

животных, пусть они в нем ничего не понимали, 

он производил сильнейшее впечатление. Не 

было такого животного, которое хоть раз в 

неделю не пришло бы посмотреть на чертеж 

Обвала.  

Даже куры и утки и те приходили, правда, 

старались держаться подальше от меловых 

линий.  

 

Один Наполеон не выказывал никакого 

интереса к мельнице. Он с самого начала заявил 

себя ее противником.  

Тем не менее и он в один прекрасный день 

явился посмотреть на чертеж. Тяжело ступая, 

обошел сарай, разглядел чертеж в мельчайших 

подробностях, нюхнул его там-сям, а потом 

задрал ногу, пустил на чертеж струю и, не 

сказав ни слова, покинул сарай. 

 

 

 

Из-за строительства ветряной мельницы на 

ферме произошел раскол. Обвал не скрывал, 

что строительство ветряной мельницы 

потребует от них отдачи всех сил. Придется 

добывать камень, возводить стены, сооружать 

крылья, а там понадобятся и генератор, и 

провода. (Как он рассчитывает их раздобыть, 

Обвал не уточнял.)  

 

И тем не менее, заверял он животных, они 

построят мельницу за год. Ну а потом, 

утверждал он, мельница даст такую экономию 

труда, что они смогут работать всего три дня в 

неделю. 

 

 Наполеон же, напротив, провозгласил, что на 

сегодня первоочередная задача — увеличить 

производство кормов, строительство же 

ветряной мельницы лишь отвлечет их и обречет 

на голодную смерть.  

 

Животные разбились на два лагеря; один 

выдвинул лозунг «Голосуйте за Обвала и три 
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δουλειά», και η άλλη, «Ψηφίστε τον Ναπολέοντα 

για γεμάτο παχνί»  

 

Ο Βενιαμίν ήταν ο μόνος που δεν πήρε το μέρος 

κανενός. Δεν πίστευε ούτε ότι το φαγητό θα ήταν 

μπόλικο, ούτε ότι θα δούλευαν λιγότερο με τον 

ανεμόμυλο. 

 

Με ανεμόμυλο ή χωρίς, έλεγε, η ζωή θα 

εξακολουθούσε να κυλά όπως πάντα, δηλαδή, 

δύσκολα. 

Πέρα από τις διενέξεις σχετικά με τον ανεμόμυλο, 

υπήρχε και το ζήτημα της άμυνας της φάρμας. Όλα 

τα ζώα πίστευαν πως οι άνθρωποι, μόλο που είχαν 

νικηθεί στη Μάχη της Στρούγκας, θα επιχειρούσαν, 

πιο αποφασιστικά αυτή τη φορά, να 

ανακαταλάβουν τη φάρμα και να φέρουν πίσω τον 

Τζόουνς.  

 

Είχαν κάθε λόγο να το κάνουν, γιατί τα νέα της 

ήττας τους είχαν μαθευτεί σε όλη την ύπαιθρο, και 

τα ζώα των γειτονικών κτημάτων είχαν γίνει 

ατίθασα όσο ποτέ.  

 

Ως συνήθως, ο Χιονής κι ο Ναπολέων 

διαφωνούσαν. Ο Ναπολέων ήταν της γνώμης πως 

τα ζώα έπρεπε να προμηθευτούν όπλα και να 

εξασκηθούν στη χρήση τους. Ο Χιονής επέμενε 

πως έπρεπε να στείλουν κι άλλα περιστέρια στα 

διπλανά κτήματα, για να ξεσηκώσουν σ' 

επανάσταση και τα άλλα ζώα.  

 

Ο ένας έλεγε πως αν δεν ήταν σε θέση να 

αμυνθούν, ήταν καταδικασμένοι στην υποταγή, κι 

ο άλλος έλεγε πως αν η επανάσταση ξεσπούσε 

παντού, δε θα υπήρχε ανάγκη να αμυνθούν.  

 

Τα ζώα άκουσαν πρώτα τον Ναπολέοντα, μετά τον 

Χιονή, αλλά δεν μπορούσαν να κρίνουν ποιος είχε 

δίκιο. Στην ουσία, έδειχναν να συμφωνούν μ' 

αυτόν που μιλούσε κάθε φορά. 

 

Έφτασε επιτέλους η μέρα που τα σχέδια του Χιονή 

ολοκληρώθηκαν. Στη Συγκέντρωση της επόμενης 

Κυριακής, η απόφαση για το αν θα ξεκινούσαν την 

κατασκευή του μύλου ή όχι, τέθηκε σε ψηφοφορία. 

'Οταν μαζεύτηκαν όλα τα ζώα στη μεγάλη 

σιταποθήκη, ο Χιονής σηκώθηκε, και παρόλο που 

τον διέκοπταν συχνά τα βελάσματα των προβάτων, 

ανέπτυξε τα επιχειρήματα του υπέρ της 

κατασκευής.  

 

Στη συνέχεια, σηκώθηκε ο Ναπολέων να 

απαντήσει. Είπε ήρεμα πως ο ανεμόμυλος ήταν 

μια ανοησία, κι αφού συμβούλεψε τα ζώα να μη 

δώσουν την ψήφο τους, κάθισε αμέσως κάτω. 

Μίλησε λιγότερο από τριάντα δευτερόλεπτα και 

дня работы в неделю», другой — «Голосуйте за 

Наполеона и полную кормушку».  

 

Только Вениамин не примкнул ни к одному 

лагерю. Он не верил ни в грядущее изобилие, 

ни в экономию труда, которую якобы даст 

ветряная мельница.  

 

С мельницей или без мельницы, говорил он, 

они как жили, так и будут жить, иначе говоря, 

плохо. 

Разногласия возникали не только из-за 

строительства ветряной мельницы, в вопросе 

обороны фермы тоже не было единства. Все 

понимали, что, хотя люди потерпели поражение 

в Бою под коровником, они предпримут еще 

одну, на этот раз более решительную попытку 

отвоевать ферму и восстановить власть мистера 

Джонса.  

Тем более что весть о поражении людей обошла 

округу и животные на соседних фермах вовсе 

отбились от рук. 

 

 

 Обвал и Наполеон и тут полностью разошлись. 

Наполеон требовал добыть огнестрельное 

оружие и наладить боевую подготовку. Обвал 

— рассылать побольше голубей и поднимать на 

восстание скотину соседних ферм.  

 

 

 

Надо крепить оборону… иначе нас сомнут, 

утверждал один; надо поднять на восстание 

скотину всех ферм — и тогда никакая оборона 

не понадобится, утверждал другой.  

 

Животные слушали сначала Обвала, потом 

Наполеона и никак не могли решить, кто же из 

них прав; вообще-то, какой бы оратор перед 

ними ни выступил, они поддерживали его 

единодушно. 

Но вот настал день, и Обвал завершил свой 

проект. В следующее же воскресенье поставили 

на голосование вопрос — приступать или не 

приступать к строительству ветряной 

мельницы. Когда животные собрались. Обвал 

взял слово и, хотя овцы то и дело прерывали его 

блеяньем, подробно обосновал, почему он 

ратует за строительство ветряной мельницы.  

 

 

Затем слово для ответа взял Наполеон. Он 

преспокойно заявил, что ветряная мельница — 

сущая чушь и что он не советует за нее 

голосовать; говорил он полминуты, не больше, 

и, похоже, нисколько не интересовался тем, как 
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αδιαφόρησε πλήρως για τις αντιδράσεις που 

προκάλεσε. Εκείνη τη στιγμή, ο Χιονής πετάχτηκε 

πάνω, και βάζοντας μια φωνή στα πρόβατα που 

είχαν αρχίσει πάλι το βέλασμα, ξεσπάθωσε 

ξανά υπέρ του ανεμόμυλου.  

 

Ώς τότε, τα ζώα ήταν μοιρασμένα ίσα και στις δύο 

παρατάξεις, αλλά τώρα τα παρέσυρε η ευγλωττία 

του Χιονή.  

 

 

Τους περιέγραψε με λαμπερά χρώματα την εικόνα 

που θα παρουσίαζε η Φάρμα των Ζώων όταν τα 

ζώα θα 'χαν τινάξει από πάνω τους το βάρος της 

δουλειάς. 

 

 Ο ηλεκτρισμός, έλεγε, μπορούσε να βάλει σε 

λειτουργία θεριστικές μηχανές, άροτρα, σβάρνες, 

κυλίνδρους και δρεπάνια, κι ακόμη, θα προμήθευε 

κάθε στάβλο με φως, θέρμανση, 

ζεστό και κρύο νερό.  

 

Τελειώνοντας την ομιλία του, δεν υπήρχε καμιά 

αμφιβολία για το πού θα πήγαινε η ψήφος 

όλων.  

 

Κι εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο Ναπολέων 

σηκώθηκε, και ρίχνοντας μια λοξή ματιά στον 

Χιονή, έβγαλε ένα εκκωφαντικό γρούξιμο που 

όμοιο του δεν είχε ξανακουστεί. 

 

Αμέσως ακούστηκαν τρομερά γαβγίσματα απ' έξω 

και εννιά γιγάντια σκυλιά με μπρούντζινα κολάρα 

μπήκαν στην αποθήκη. Όρμησαν κατευθείαν στον 

Χιονή, ο οποίος μόλις και μετά βίας πρόλαβε να 

πηδήξει για να γλιτώσει απ'τα σαγόνια τους.  

Πετάχτηκε έξω και τα σκυλιά τον πήραν το κατόπι.  

 

Παραλυμένα απ' την έκπληξη και το φόβο, τα ζώα 

μαζεύτηκαν στην πόρτα να δουν το κυνηγητό.  

 

Ο Χιονής έτρεχε στο βοσκοτόπι που έβγαζε στον 

αμαξωτό. Έτρεχε όπως μόνο ένα γουρούνι 

μπορεί να τρέξει, αλλά τα σκυλιά τον είχαν σχεδόν 

φτάσει.  

 

Ξαφνικά, γλίστρησε και φάνηκε πως θα τον 

πιάνανε. Σηκώθηκε όμως πάλι κι άρχισε να τρέχει 

πιο γρήγορα από πριν, ενώ τα σκυλιά ολοένα και 

τον πλησίαζαν. Ένα μάλιστα, παραλίγο να του 

δαγκώσει την ουρά, αλλά αυτός την κούνησε την 

τελευταία στιγμή και τη γλίτωσε.  

 

Έδωσε τότε ένα γρήγορο σάλτο, χώθηκε σε μια 

τρύπα του φράχτη κι έγινε άφαντος. 

 

Βουβά και ταραγμένα τα ζώα γύρισαν στην 

подействуют его слова на слушателей. Следом 

вскочил Обвал и, громовым голосом 

перекрывая овец, которые тут же принялись 

блеять, произнес пламенную речь в защиту 

ветряной мельницы.  

 

До сих пор у Обвала и Наполеона было 

примерно поровну сторонников, но Обвал 

своим ораторским искусством увлек за собой 

всех.  

 

Он в самых радужных красках расписал, каким 

станет Скотный Двор, когда скотина сбросит с 

себя бремя непосильного труда. Воображение 

его разыгралось — он пошел куда дальше 

жалких соломо- и репорезок.  

Электричество, сказал он, приведет в действие 

молотилки, плуги, бороны, косилки, жатки, 

сноповязалки, более того, электричество даст 

возможность провести в каждое стойло свет, 

горячую, холодную воду и отопление.  

 

Обвал еще не кончил свою речь, а исход 

голосования был уже совершенно ясен.  

 

 

Но тут Наполеон встал, многозначительно 

глянул на Обвала искоса и испустил 

пронзительный визг — никто и никогда не 

слышал от него такого. 

 

В ответ послышался устрашающий лай, и 

девять здоровенных псов в ошейниках с 

медным набором ворвались в амбар. Они 

прямиком рванули к Обвалу, и хорошо еще, тот 

схватился с места, иначе не сносить бы ему 

головы. В минуту Обвал был за дверью, псы 

пустились за ним. 

Ошеломленные, перепуганные животные молча 

вывалились из сарая — следить за погоней.  

 

Обвал мчал через длинный выгон к большаку. 

Он бежал со всех ног, никто, кроме свиней, не 

умел так бегать, и все равно псы догоняли его.  

 

 

Вдруг он поскользнулся — казалось, псы сейчас 

схватят его. Ан нет, он вскочил, еще наддал, но 

вот опять расстояние между ним и псами стало 

сокращаться. Еще чуть-чуть — и, не вильни 

Обвал вовремя хвостом, один из псов вцепился 

бы в него.  

 

Но Обвал опять наддал, оторвался от псов, 

юркнул в дыру в изгороди и был таков. 

 

Притихшие, запуганные животные поплелись 
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αποθήκη. Ήρθαν αμέσως και τα σκυλιά με 

μεγάλους πήδους. 

 

Στην αρχή, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί από 

πού είχαν εμφανιστεί αυτά τα πλάσματα, αλλά 

σύντομα το μυστήριο λύθηκε: ήταν τα κουταβάκια 

που είχε αρπάξει ο Ναπολέων απ' τις μανάδες τους 

και τα 'χε αναθρέψει μοναχός του.  

 

Αν και δεν είχαν συμπληρώσει την ανάπτυξή τους, 

ήταν πελώρια σκυλιά, και άγρια σαν τους λύκους. 

Ήταν πάντα κοντά στον Ναπολέοντα, κι όλοι 

πρόσεξαν πως του κουνούσαν την ουρά με τον 

ίδιο τρόπο που την κουνούσαν κάποτε τα άλλα 

σκυλιά στον κύριο Τζόουνς. 

 

Ο Ναπολέων, με τα σκυλιά να τον ακολουθούν, 

ανέβηκε στην εξέδρα, εκεί που άλλοτε είχε σταθεί 

ο Στρατηγός και είχε βγάλει το λόγο του.  

 

Ανακοίνωσε πως οι Συγκεντρώσεις της Κυριακής 

καταργούνταν. Δεν ήταν απαραίτητες, είπε, κι ήταν 

σπατάλη χρόνου.  

 

Στο μέλλον, όλα τα θέματα που αφορούσαν τις 

δουλειές στη φάρμα, θα τα αναλάμβανε μια ειδική 

επιτροπή γουρουνιών υπό την προεδρία του.  

 

Θα οργάνωναν ιδιαίτερες συναντήσεις μεταξύ 

τους, και στη συνέχεια, θα ανακοίνωναν 

τις αποφάσεις τους στους υπολοίπους.  

 

Τα ζώα θα συγκεντρώνονταν κάθε Κυριακή για την 

έπαρση της σημαίας, θα τραγουδούσαν τα Ζώα της 

Αγγλίας και θα λάβαιναν εντολές για τις δουλειές 

της βδομάδας. Οι περαιτέρω συζητήσεις ήταν 

απαγορευμένες. 

 

Τα ζώα, τρομοκρατημένα απ' τη σκηνή της 

εκδίωξης του Χιονή, θορυβήθηκαν πολύ 

ακούγοντας τις δηλώσεις αυτές, κι ορισμένα θα 

είχαν διαμαρτυρηθεί αν μπορούσαν να βρουν τα 

κατάλληλα επιχειρήματα.  

 

Ώς και ο Γροθιάς τα είχε χαμένα. Έριξε τ' αυτιά 

του πίσω, τίναξε το τσουλούφι του και 

προσπάθησε να συμμαζέψει το μυαλό του. Δε 

βρήκε όμως τίποτε να πει. Μερικά ζώα στάθηκαν 

πιο θαρραλέα.  

 

Τέσσερα γουρουνόπουλα στην πρώτη σειρά 

πετάχτηκαν όρθια, κι αφήνοντας διαπεραστικά 

γρουξίματα αποδοκιμασίας, άρχισαν να μιλούν όλα 

μαζί.  

 

Ξαφνικά, τα σκυλιά του Ναπολέοντα άρχισαν να 

μουγκρίζουν τόσο απειλητικά, που τα γουρούνια 

обратно в сарай. Псы чуть не сразу вернулись.  

 

 

Поначалу все недоумевали, откуда они взялись, 

но загадка быстро разрешилась: это были те 

самые щенки, которых Наполеон отнял у Розы и 

Ромашки и держал на сеновале.  

 

 

Они уже вымахали в здоровенных псов, 

свирепых, что твои волки, а ведь им предстояло 

еще расти. Они ни на шаг не отходили от 

Наполеона. Было замечено, что они 

пресмыкаются перед ним, точь-в-точь как в 

прежние дни перед мистером Джонсом 

пресмыкались его псы. 

Потом Наполеон в сопровождении псов 

взобрался на помост, с которого некогда 

произнес свою речь Главарь.  

 

Наполеон объявил, что отныне воскресные 

собрания отменяются. Они исчерпали себя, 

сказал Наполеон, и превратились в пустую 

трату времени.  

В дальнейшем все вопросы, касающиеся работы 

фермы, будут переданы в ведение комитета, 

куда войдут только свиньи, а возглавит его он 

лично.  

Заседания комитета будут закрытыми, о 

принятых решениях животных будут ставить в 

известность.  

 

Поутру в воскресенье животные по-прежнему 

будут сходиться — отдавать честь флагу, петь 

«Твари Англии» и получать наряды на неделю, 

но дискуссии прекращаются отныне и навсегда. 

 

 

Как ни потрясло животных изгнание Обвала, 

отмена дискуссий удручила их до крайности. 

Кое-кто наверняка бы запротестовал, найдись у 

него доводы.  

 

 

Даже Боец был озадачен. Он приложил уши, 

потряхивал челкой, но мысли у него 

разбегались, и, как ни тужился, он не мог 

придумать, что бы тут сказать. Зато среди самих 

свиней обнаружились такие, у которых нашлось 

что возразить.  

Четверо подсвинков в первом ряду возмущенно 

заверещали, разом вскочили и заговорили 

хором.  

 

 

Но псы, окружавшие Наполеона, грозно 

зарычали, и подсвинки прикусили языки и сели. 
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βουβάθηκαν και ξανακάθισαν στις θέσεις 

τους. Τότε τα πρόβατα ξέσπασαν σε κάτι φοβερά 

βελάσματα: «Τα τετράποδα καλά, τα δίποδα κακά» 

-που κράτησαν πάνω από ένα τέταρτο κι έβαλαν 

τέλος και στην παραμικρή απόπειρα συζήτησης. 

 

Στη συνέχεια, στάλθηκε ο Γρυλής να κάνει ένα 

γύρο στη φάρμα για να εξηγήσει τη νέα κατάσταση 

στα άλλα ζώα. 

 

 

«Σύντροφοι» είπε, «πιστεύω ότι ο καθένας σας 

εκτιμά τη θυσία που έκανε ο σύντροφος 

Ναπολέων, αναλαμβάνοντας κι άλλες 

υποχρεώσεις.  

 

Μη φαντάζεστε, σύντροφοι, πως η ηγεσία είναι 

διασκέδαση! Αντιθέτως, είναι βαριά και μεγάλη 

ευθύνη. Κανείς δεν πιστεύει πιο πολύ από τον 

Ναπολέοντα ότι όλα τα ζώα είναι ίσα. Θα ήταν 

πανευτυχής αν μπορούσε να σας αφήσει να 

παίρνετε μόνοι σας τις αποφάσεις. Θα υπήρχε, 

ωστόσο, ο κίνδυνος να πάρετε στραβές αποφάσεις, 

και τότε τι θα γινόταν, σύντροφοι;  

 

Φανταστείτε να είχατε πάρει την απόφαση να 

υποστηρίξετε τον Χιονή με τις τρελαμάρες του για 

τον ανεμόμυλο, τον Χιονή που, τώρα, όλοι 

ξέρουμε πως δεν ήταν παρά ένας κοινός 

εγκληματίας». 

 

«Πολέμησε γενναία στη Μάχη της Στρούγκας» 

πετάχτηκε κάποιος. 

«Η γενναιότητα δε φτάνει» απάντησε ο Γρυλής. 

«Χωρίς υποταγή και υπακοή δε γίνεται τίποτα.  

 

Όσο για τη Μάχη της Στρούγκας, πιστεύω πως θα 

'ρθει η στιγμή που θα δούμε ότι η συμμετοχή του 

Χιονή σ' αυτήν υμνήθηκε περισσότερο απ' όσο 

άξιζε. Πειθαρχία, σύντροφοι, σιδερένια πειθαρχία!  

 

Αυτό είναι το σύνθημα της σήμερον. Μία κίνηση 

λάθος, κι οι εχθροί μάς χτύπησαν την πόρτα. Δε 

φαντάζομαι, σύντροφοι, να θέλετε να γυρίσει ο 

Τζόουνς!» 

 

Άλλη μια φορά, το επιχείρημα αυτό τους 

αποστόμωσε. Ασφαλώς και δεν ήθελαν να γυρίσει 

ο Τζόουνς. Κι αν οι συζητήσεις τα πρωινά της 

Κυριακής γίνονταν αφορμή για να γυρίσει, 

καλύτερα να σταματούσαν. 

 

Ο Γροθιάς, που είχε ξανασκεφτεί τα πράγματα στο 

μεταξύ, εξέφρασε το κοινό αίσθημα λέγοντας: 

«Αφού το λέει ο σύντροφος Ναπολέων, έτσι θα 

είναι». Κι από τότε υιοθέτησε το ρητό: «Ο 

Ναπολέων έχει πάντα δίκιο», χωρίς να ξεχάσει το 

Овцы сразу же грянули: «Четыре ноги хорошо, 

две — плохо!» — и блеяли так чуть не четверть 

часа — какие уж тут дискуссии! 

 

 

 

После чего Стукач получил задание обойти 

ферму и объяснить животным новые порядки. 

 

 

 

— Товарищи, — сказал он, — я надеюсь, вы все 

понимаете, какую жертву приносит товарищ 

Наполеон, взвалив на себя еще и руководство 

фермой.  

 

Уж не думаете ли вы, товарищи, что руководить 

легко? Напротив, это серьезный, тяжкий труд. 

Нет и не может быть более стойкого 

приверженца равенства всех животных, чем 

товарищ Наполеон. Он был бы просто счастлив 

не принимать решений единолично, а доверить 

это вам. Но кто поручится, что вы не примете 

неверное решение?  

 

Вдруг вы решили бы пойти за Обвалом с его 

вилами по воде писанными ветряными 

мельницами, тем самым Обвалом, который 

разоблачил себя как вредитель? 

 

 

— Он храбро дрался в Бою под коровником, — 

раздался голос. 

— Одной храбрости мало, — сказал Стукач, — 

преданность и беспрекословное повиновение — 

вот что важно.  

Что же касается Боя под коровником, я верю — 

недалек тот час, когда выяснится, что роль 

Обвала в Бою под коровником сильно раздута. 

Дисциплина, товарищи, железная дисциплина!  

 

Вот наш девиз на сегодняшний день. Один 

неверный шаг — и враг нападет на нас. Уж не 

хотите ли вы, товарищи, чтобы возвратился 

Джонс? 

 

И опять он нашел безошибочный довод. 

Конечно же они не хотели, чтобы Джонс 

возвратился, и, если воскресные дискуссии 

могут способствовать возвращению Джонса, 

они прекратят дискуссии.  

 

Боец — он успел собраться с мыслями — 

выразил общее мнение: 

— Раз так говорит товарищ Наполеон, значит, 

так оно и есть. Товарищ Наполеон никогда не 

ошибается. И отныне к прежнему своему девизу 
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δικό του: «Θα δουλέψω ακόμη πιο σκληρά». 

 

Ο καιρός είχε καλυτερέψει κι άρχισε το 

ανοιξιάτικο όργωμα. Η αποθηκούλα όπου ο Χιονής 

είχε κάνει τα σχέδιά του για τον ανεμόμυλο είχε 

σφαλιστεί, κι όλοι υπέθεταν πως τα σχέδια θα είχαν 

σβηστεί απ' το πάτωμα. 

 

Κάθε Κυριακή πρωί, στις δέκα, τα ζώα 

συγκεντρώνονταν στη μεγάλη σιταποθήκη για να 

λάβουν τις εντολές της βδομάδας.  

Το κρανίο του γερο-Στρατηγού ξεθάφτηκε από το 

περιβόλι και στήθηκε πάνω σ' ένα κούτσουρο, στη 

βάση του ιστού της σημαίας, δίπλα στην 

καραμπίνα. Μετά την έπαρση της σημαίας, τα ζώα 

ήταν υποχρεωμένα, πριν μπουν στη σιταποθήκη, 

να περνούν μπροστά από το κρανίο και να 

αποτίουν φόρο τιμής. 

 

Τώρα πια, δεν κάθονταν όλα μαζί όπως συνέβαινε 

στο παρελθόν. Ο Ναπολέων με τον Γρυλή κι ένα 

ακόμη γουρούνι, που το έλεγαν Κούτσικο και είχε 

το εξαιρετικό χάρισμα να γράφει τραγούδια και 

στίχους, κάθονταν μπροστά στην εξέδρα, έχοντας 

γύρω τους τα εννιά σκυλιά να σχηματίζουν 

ημικύκλιο και τα άλλα γουρούνια πίσω τους. Τα 

υπόλοιπα ζώα κάθονταν αντίκρυ τους, στο κέντρο 

της σιταποθήκης.  

 

Ο Ναπολέων διάβαζε τις εντολές της βδομάδας μ' 

ένα τραχύ στρατιωτικό ύφος, ύστερα 

τραγουδούσαν μόνο μια φορά τα 

Ζώα της Αγγλίας και σκορπίζονταν. 

 

Την τρίτη Κυριακή μετά την εκδίωξη του Χιονή, 

τα ζώα αιφνιδιάστηκαν όταν άκουσαν τον 

Ναπολέοντα να τους αναγγέλλει ότι τελικά ο 

ανεμόμυλος θα χτιζόταν. 

 

Δεν έδωσε εξηγήσεις για την αλλαγή της απόφασης 

του, κι απλώς τα προειδοποίησε πως το πρόσθετο 

έργο σήμαινε πολύ σκληρή δουλειά. Ίσως να 

χρειαζόταν να μειωθούν κι οι μερίδες του φαγητού.  

 

Τα σχέδια, πάντως, είχαν όλα ετοιμαστεί, ως την 

παραμικρή λεπτομέρεια -τρεις ολόκληρες 

βδομάδες τα επεξεργαζόταν μια ειδική επιτροπή 

γουρουνιών. Το χτίσιμο του ανεμόμυλου, 

μαζί με κάποιες βελτιώσεις, θα τους έπαιρνε δύο 

χρόνια. 

 

 

Εκείνο το απόγευμα, ο Γρυλής εξήγησε ιδιαιτέρως 

στα άλλα ζώα πως, κατά βάθος, ο Ναπολέων δεν 

ήταν ποτέ αντίθετος με την κατασκευή του 

ανεμόμυλου. 

 

«Я буду работать еще упорнее» прибавил девиз 

«Товарищ Наполеон всегда прав». 

Холода наконец отступили — пора было 

начинать весеннюю пахоту. Сарай, где Обвал 

чертил ветряную мельницу, заперли, а чертежи, 

по всей вероятности, стерли.  

 

 

По воскресеньям животные сходились к десяти 

утра в большой амбар за нарядами на неделю.  

 

Череп старого Главаря, отполированный 

временем, вырыли и установили в саду на пне у 

подножья флагштока рядом с ружьем. После 

поднятия флага животным, прежде чем 

проследовать в амбар, надлежало пройти 

церемониальным маршем мимо черепа.  

 

 

Теперь они больше не садились скопом, как 

прежде. Наполеон со Стукачом и еще один 

хряк, по имени Последыш, наделенный 

поразительным даром слагать песни и стихи, 

усаживались на помосте, за ними полукругом 

помещались девять собак, позади них — прочие 

свиньи. Остальные животные располагались 

напротив, но не на помосте, а прямо на полу.  

 

Наполеон круто, по-солдатски распределял 

наряды на неделю, и, пропев один раз «Твари 

Англии», животные расходились. 

 

 

 

На третье воскресенье после изгнания Обвала 

Наполеон заявил, что ветряная мельница все же 

будет построена, чем несколько озадачил 

животных.  

 

Почему он изменил свое решение, Наполеон не 

объяснил, лишь предупредил, что выполнение 

этой дополнительной задачи потребует от них 

поистине небывалых усилий и не исключено, 

что их пайки придется урезать.  

Проект строительства ветряной мельницы, как 

оказалось, был уже разработан до мельчайших 

деталей. Последние три недели над ним 

работал особый комитет, куда вошли 

исключительно свиньи. Предполагалось, что 

строительство ветряной мельницы, ну и еще 

кое-каких служб, займет два года. 

 

Вечером Стукач провел с каждым 

индивидуальную работу, разъяснил, что на 

самом деле Наполеон вовсе не возражал против 

строительства ветряной мельницы.  
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Απεναντίας, πρόσθεσε, ο Ναπολέων ήταν αυτός 

που είχε πρωτοσυλλάβει την ιδέα, και το σχέδιο 

που είχε κάνει ο Χιονής στο πάτωμα, το είχε 

βουτήξει απ' το προσωπικό αρχείο του 

Ναπολέοντα.  

 

Στην πραγματικότητα, ο ανεμόμυλος ήταν 

δημιούργημα του Ναπολέοντα. 

 

Τότε, γιατί, ρώτησε κάποιος, είχε τέτοια αρνητική 

στάση απέναντι στο ζήτημα;  

Ο Γρυλής πήρε ύφος πονηρό. Αυτό, απάντησε, 

ήταν κόλπο του συντρόφου Ναπολέοντα. 

 

Προσποιήθηκε πως ήταν εναντίον του σχεδίου, 

για να ξεφορτωθεί τον Χιονή που ήταν επικίνδυνος 

χαρακτήρας κι ασκούσε κακή επιρροή. Και τώρα 

που ο Χιονής δεν ήταν μες στα πόδια τους, το 

σχέδιο μπορούσε θα υλοποιηθεί χωρίς την 

παρέμβαση του. 

 

Αυτό, συνέχισε ο Γρυλής, ονομάζεται τακτική. Και 

βάλθηκε να λέει συνέχεια: «Τακτική, σύντροφοι, 

τακτική!», χοροπηδώντας και κουνώντας την ουρά 

του, μ' ένα χαρωπό γελάκι.  

 

 

Τα ζώα δε φάνηκε να πιάνουν το νόημα της λέξης, 

αλλά τα λόγια του Γρυλή ήταν τόσο πειστικά, και 

τα μουγκρητά των σκύλων που τον συνόδευαν 

τόσο απειλητικά, που δέχτηκαν την εξήγησή του 

χωρίς άλλες ερωτήσεις. 

 

6 

 

Όλη εκείνη τη χρονιά τα ζώα δούλεψαν σαν 

σκλάβοι. Ήταν όμως ευτυχισμένα με τη δουλειά 

τους. Δε βαρυγκωμούσαν για τις θυσίες που 

έκαναν, γιατί ήξεραν καλά πως ό,τι έκαναν, ήταν 

για το καλό τους και προς όφελος των ζώων που θα 

γεννιόνταν αργότερα, και όχι για τους κλέφτες κι 

ακαμάτηδες ανθρώπους. 

 

Όλη εκείνη την άνοιξη και το καλοκαίρι δούλευαν 

εξήντα ώρες τη βδομάδα, και τον Αύγουστο, ο 

Ναπολέων τους ανακοίνωσε πως τους περίμενε 

δουλειά και τα απογεύματα της Κυριακής.  

 

Η επιπλέον εργασία ήταν εθελοντική, αλλά όποιο 

ζώο δεν έδινε το παρών, θα έπαιρνε μισή μερίδα 

φαγητό. Παρ' όλα τα μέτρα, η δουλειά έμενε πάντα 

πίσω.  

 

Η σοδειά ήταν μικρότερη από του περασμένου 

χρόνου, και δυο χωράφια που έπρεπε να τα 

σπείρουν νωρίς το καλοκαίρι έμειναν άσπαρτα, 

γιατί το όργωμα δεν είχε γίνει στην ώρα του. 

Напротив, он с самого начала ратовал за нее, и 

проект, который они видели на полу сарая, 

выкраден Обвалом у Наполеона.  

 

 

 

Ветряная мельница, в сущности, детище 

Наполеона.  

 

Почему же тогда, раздался голос, Наполеон так 

резко выступил против нее?  

Тут Стукач скорчил лукавую мину. В этом, 

объяснил он, и проявилась мудрость товарища 

Наполеона.  

Он умышленно выказал себя противником 

строительства ветряной мельницы, чтобы при 

помощи этого хитрого хода убрать с дороги 

Обвала, матерого врага, который мог увлечь их 

по неверному пути.  

 

 

Теперь же, когда Обвал обезврежен, они 

наконец-то приступят к строительству ветряной 

мельницы. Вот что такое тактика, сказал 

Стукач. Тактика, товарищи, тактика, хихикал 

он, вертясь вокруг них вьюном и крутя 

хвостиком.  

Животные не поняли, что это значит, но Стукач 

говорил так напористо, а трое случившихся тут 

псов рычали так злобно, что они не стали 

углубляться и удовлетворились его 

объяснениями. 

 

Глава VI 

 

Всю зиму животные работали как каторжные. 

Но труд был для них счастьем: они не жалели 

сил, шли на любые жертвы — их вдохновляло, 

что они работают ради себя, ради грядущих 

поколений, а не ради людей, этих бездельников 

и эксплуататоров. 

 

 

Весну и лето они работали по десять часов в 

день, а в августе Наполеон объявил, что отныне 

им придется работать и по воскресеньям после 

обеда.  

 

Явка на воскресники, разумеется, строго 

добровольная, но тем, кто не явится, паек 

урежут наполовину. Несмотря на это, они 

сделали далеко не все, что запланировали.  

 

Урожай собрали не такой богатый, как в 

прошлом году, и два поля, которые 

предполагалось засеять свеклой и брюквой, 

пустовали, потому что их вовремя не распахали.  
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Εύκολα μπορούσε να προβλέψει κανείς πως ο 

επόμενος χειμώνας θα 'ταν σκληρός. 

 

Ο ανεμόμυλος παρουσίασε απρόσμενες δυσκολίες. 

Στη φάρμα υπήρχε ένα καλό λατομείο 

ασβεστόλιθου και σ' ένα παράσπιτο είχε βρεθεί 

μπόλικη άμμος και τσιμέντο. Έτσι, είχαν όλα τα 

υλικά για να χτίσουν. 

 

 

Το πρόβλημα που τους παίδεψε στην αρχή, ήταν το 

Σπάσιμο της πέτρας στο μέγεθος που έπρεπε. Δεν 

είχαν άλλη λύση, απ' το να χρησιμοποιήσουν 

αξίνες και λοστούς, εργαλεία που κανένα ζώο δεν 

μπορούσε να τα χειριστεί, αφού ήταν αδύνατον να 

στηριχτεί στα πισινά του πόδια.  

 

Έπρεπε να περάσουν βδομάδες μάταιου 

κόπου, ώσπου να του 'ρθει κάποιου η φαεινή ιδέα 

να εκμεταλλευτούν τη δύναμη της βαρύτητας. Σ' 

όλο το λατομείο βρίσκονταν παντού τεράστιες 

κοτρόνες, που ήταν αδύνατον να χρησιμοποιηθούν.  

Τις έδεσαν, λοιπόν, με σκοινί, και όλα τα ζώα μαζί, 

αγελάδες, άλογα, πρόβατα, και κάθε ζώο που 

μπορούσε να κρατήσει σκοινί -ακόμη και τα 

γουρούνια βοηθούσαν στις κρίσιμες στιγμές- τις 

τραβούσαν με απεγνωσμένη προσπάθεια ως την 

κορυφή του λατομείου, απ' όπου τις άφηναν 

να γκρεμιστούν κάτω και να γίνουν κομμάτια.  

 

Η μεταφορά των σπασμένων κομματιών ήταν 

σχετικά εύκολη. 

 

Τα άλογα μετέφεραν τις πέτρες με κάρα, και τα 

πρόβατα τις έσερναν κομμάτι κομμάτι. Η 

Μπεεμπέεκα κι ο Βενιαμίν ζεύτηκαν ένα παλιό 

καροτσάκι και βοηθούσαν κι αυτοί.  

 

Στο τέλος του καλοκαιριού, είχαν μαζέψει 

αρκετές πέτρες, και το χτίσιμο άρχισε κάτω από 

την επιτήρηση των γουρουνιών. 

 

Ήταν όμως αργό κι επίπονο έργο. Συχνά, τους 

έπαιρνε μια ολόκληρη μέρα εξαντλητικής 

προσπάθειας για να σύρουν μια κοτρόνα στην 

κορυφή του λατομείου, και πολλές φορές η πέτρα 

έπεφτε χωρίς να σπάσει. 

 

Χωρίς τον Γροθιά δε θα κατάφερναν τίποτα. Όλα 

τα άλλα ζώα μαζί δεν είχαν τη δική του δύναμη. 

Κάθε φορά που η κοτρόνα άρχιζε να κατρακυλάει 

και τα ζώα τσίριζαν έντρομα μην τύχει και τα 

παρασύρει μαζί της, ευτυχώς ήταν πάντα εκεί ο  

Γροθιάς για να συγκρατήσει με τη δύναμη του το 

σκοινί και να σταματήσει την πέτρα. 

 

 

Уже сейчас было ясно, что зима предстоит 

трудная. 

 

При строительстве ветряной мельницы они 

столкнулись с совершенно неожиданными 

сложностями. На ферме имелся известняковый 

карьер, и не маленький. В одном из сараев 

обнаружили изрядный запас песка и цемента, 

так что все стройматериалы были в их 

распоряжении.  

Но возникла одна задача, которая поначалу 

поставила их в тупик: надо было разбить камни 

на куски потребного размера. Без лома и кирки 

тут не обойтись, а с ними животным не 

управиться: ведь никто из них не может стоять 

на задних ногах.  

 

Не одна неделя прошла, прежде чем нашли 

выход, а именно, использовать силу тяжести. 

На дне карьера лежали громадные, 

непригодные для строительства валуны; 

обвязав валун веревкой, животные миром — 

коровы, лошади, овцы, буквально все, кто мог 

держать веревку, а когда валун грозил 

сорваться, даже свиньи — пядь за пядью, 

натужно, медленно втаскивали его вверх по 

откосу, затем сбрасывали на дно, и он 

разлетался на куски.  

 

 

Доставить разбитый камень не составляло 

особого труда.  

 

Лошади возили его телегами, овцы волокли 

камень за камнем, Мона и Вениамин на пару 

впрягались в обшарпанную повозку, чтобы 

внести посильный вклад в общее дело.  

 

К концу лета камня заготовили достаточно и 

под руководством свиней приступили к 

строительству. 

 

Но строительство двигалось медленно, 

негладко. Нередко они бились чуть не целый 

день, а втаскивали наверх один-единственный 

валун, причем случалось и так, что сброшенный 

валун не разбивался.  

 

Им бы нипочем не справиться без Бойца: ведь 

силой он равнялся чуть не всем животным, 

вместе взятым. Если валун полз вниз, увлекая 

животных за собой. Боец налегал на веревку и 

удерживал его на месте.  

 

 

 



real-greece.ru 
 
Όταν τον έβλεπαν να βάζει τα δυνατά του ν' ανέβει 

την πλαγιά βαριανασαίνοντας, με τις οπλές του 

καρφωμένες στο χώμα και τα κορμί του 

βουτηγμένο στον ιδρώτα, τα ζώα στέκονταν και 

τον κοιτούσαν με θαυμασμό.  

 

Η Τριφύλλω μερικές φορές τον προειδοποιούσε 

να προσέχει και να μη ζορίζεται τόσο πολύ, 

αλλά ο Γροθιάς ποτέ δεν την άκουγε.  

 

 

Τα δυο συνθήματα, «Θα δουλέψω ακόμη πιο 

σκληρά» και «Ο Ναπολέων έχει πάντα δίκιο», ήταν 

γι' αυτόν η λύση σε όλα τα προβλήματα.  

 

Είχε κανονίσει να τον ξυπνάει το κοκόρι 

κάθε πρωί τρία τέταρτα νωρίτερα αντί μισή ώρα.  

 

Στις ελεύθερες ώρες του, που δεν ήταν πια και 

τόσο πολλές, πήγαινε μόνος του στο λατομείο, 

μάζευε ένα φόρτωμα σπασμένες πέτρες και τις 

έσερνε ως τον ανεμόμυλο αβοήθητος. 

 

Τα ζώα έβγαλαν καλά το καλοκαίρι παρ' όλη την 

ταλαιπωρία της δουλειάς. Μπορεί να μην είχαν 

περισσότερο φαγητό απ' όσο είχαν τον καιρό του 

Τζόουνς, δεν είχαν όμως και λιγότερο.  

 

Εξάλλου, το πλεονέκτημα να τρέφουν μονάχα τον 

εαυτό τους κι όχι άλλους πέντε ανεπρόκοπους 

ανθρώπους, μπορούσε ν' αντισταθμίσει 

πολλά κακά. Κι από πολλές απόψεις, ο τρόπος με 

τον οποίο γίνονταν τώρα οι δουλειές ήταν λιγότερο 

κουραστικός και πιο αποδοτικός.  

 

Μερικές δουλειές, όπως το ξεχορτάριασμα, 

γίνονταν μ' έναν τρόπο ακατόρθωτο για το 

ανθρώπινο χέρι. Κι επιπλέον, αφού κανένα ζώο 

δεν έκλεβε πια, δεν είχαν κανένα λόγο να χωρίζουν 

τα βοσκοτόπια από την καλλιεργημένη γη με 

φράχτες, κι έτσι γλίτωναν τον κόπο για τη 

συντήρηση τους.  

 

Το καλοκαίρι πέρασε κι άρχισαν να γίνονται 

αισθητές διάφορες απρόβλεπτες ελλείψεις. 

Χρειάζονταν παραφινέλαιο, καρφιά, τριχιές, 

μπισκότα για σκύλους, και σίδερο για πέταλα 

αλόγων, πράγματα, δηλαδή που δεν, μπορούσε να 

παραγάγει η φάρμα.  

 

Αργότερα, χρειάστηκαν σπόρους και τεχνητά 

λιπάσματα, διάφορα εργαλεία και μηχανές για τον 

ανεμόμυλο. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί 

από πού θα τα 'βρισκαν όλα αυτά. 

 

Μια Κυριακή πρωί, τα ζώα μαζεύτηκαν να πάρουν 

εντολές, κι ο Ναπολέων τους ανακοίνωσε πως 

Когда он шаг за шагом поднимался по откосу, 

надрывно храпя, упираясь копытами, с белыми 

от мыла боками, животные с обожанием 

глядели на него.  

 

 

Кашка порой просила его беречь себя, не 

надрываться, но Боец и слушать ничего не 

хотел.  

 

 

Он считал, что с помощью двух лозунгов: «Я 

буду работать еще упорнее» и «Товарищ 

Наполеон всегда прав» — одолеет все 

трудности. И попросил петушка будить его 

поутру не на полчаса, а на три четверти часа 

раньше. 

 

 Едва у него выдавалась такая редкая теперь 

свободная минута, он по своему почину 

спускался в каменоломню, нагружал телегу 

обломками валунов и самосильно втаскивал их 

на стройплощадку. 

И все же, пусть животные и работали до 

изнеможения, лето они прожили неплохо. 

Кормили их хоть и не лучше, чем при Джонсе, 

но и не хуже.  

 

Зато в их положении имелось одно 

преимущество: теперь они кормили лишь себя, 

тогда как прежде на их шее сидело пять 

человек, притом прожорливых, — 

преимущество немаловажное, оно искупало 

многое.  

 

Вдобавок кое-какие работы животные 

выполняли и ловчее, и сноровистее: поля, к 

примеру, они пропалывали так дотошно, как 

людям и не снилось. К тому же прекратились 

потравы, а значит, отпала надобность 

отгораживать выгоны от пашен и, 

следовательно, чинить изгороди и ворота. 

 

 Тем не менее этим летом — и чем дальше, тем 

чаще — не хватало то одного, то другого. 

Недоставало керосина, гвоздей, веревок, галет 

для собак, железа для подков, Скотный же Двор 

ничего подобного не производил и произвести 

не мог.  

 

А там ведь потребуются еще и семена, и 

минеральные удобрения, не говоря уж о 

лопатах, кирках и тому подобном, и, наконец, 

оборудование для мельницы. Каким путем все 

это раздобыть, они не представляли. 

И однажды в воскресенье, когда животные 

пришли поутру за недельными нарядами, 



real-greece.ru 
 
αποφάσισε να εφαρμόσει καινούρια τακτική. Από 

δω και μπρος, η Φάρμα των Ζώων θ' άρχιζε τις 

εμπορικές συναλλαγές με τις γειτονικές φάρμες. 

Όχι βέβαια για κανέναν εμπορικό σκοπό, αλλά 

απλώς για ν' αποκτήσουν κάποια υλικά που τα 

χρειάζονταν επειγόντως.  

 

Προείχαν οι ανάγκες του ανεμόμυλου, είπε. Είχε 

αρχίσει λοιπόν τις διαπραγματεύσεις για να 

πουλήσει ορισμένη ποσότητα σανού κι ένα μέρος 

της φετινής σοδειάς του σιταριού, κι αργότερα, αν 

τους έλειπαν περισσότερα χρήματα, θα πουλούσαν 

και αυγά, που είχαν πάντα ζήτηση στο 

Ουίλινγκτον.  

 

Οι κότες, πρόσθεσε ο Ναπολέων, έπρεπε να 

δεχτούν με χαρά αυτή τη θυσία ως μια 

προσωπική τους συμβολή στο χτίσιμο του μύλου. 

 

Τα ζώα αισθάνθηκαν πάλι μιαν αόριστη ανησυχία. 

Μήπως στην πρώτη τους θριαμβευτική 

Συγκέντρωση μετά το διώξιμο του Τζόουνς δεν 

είχαν πάρει την απόφαση να μην έχουν ποτέ 

δοσοληψίες με τους ανθρώπους, να μην 

καταπιαστούν ποτέ με το εμπόριο και να μην 

πιάσουν ποτέ χρήματα στα χέρια τους; Όλα τα ζώα 

τις θυμόνταν αυτές τις αποφάσεις, ή τουλάχιστον, 

νόμιζαν πως τις θυμόνταν.  

 

Τα τέσσερα γουρουνόπουλα που είχαν 

διαμαρτυρηθεί όταν ο Ναπολέων κατάργησε τις 

Συγκεντρώσεις, ύψωσαν δειλά τη φωνή τους, αλλά 

το φοβερό μουγκρητό που έμπηξαν οι σκύλοι τα 

'κανε να λουφάξουν αμέσως. Στη συνέχεια, τα 

πρόβατα ξέσπασαν, καταπώς το συνήθιζαν: «Τα 

τετράποδα καλά, τα δίποδα κακά» -και η στιγμιαία 

αμηχανία πέρασε.  

 

Τελικά, ο Ναπολέων σήκωσε το πόδι του για να 

επιβάλει ησυχία και ανήγγειλε πως είχε 

τακτοποιήσει ήδη το ζήτημα. 

 

Έτσι, δεν ήταν ανάγκη να έρθουν τα ζώα σε 

επαφή με τους ανθρώπους, κάτι που θα τους ήταν 

πολύ δυσάρεστο. Σκόπευε να επωμισθεί ο ίδιος όλο 

αυτό το βάρος. 

 

 Κάποιος κύριος Ουάιμπερ, δικηγόρος από το 

Ουίλινγκτον, είχε δεχτεί να μεσολαβήσει ανάμεσα 

στη Φάρμα των Ζώων και τον έξω κόσμο, και κάθε 

Δευτέρα πρωί, θα επισκεπτόταν τη φάρμα για να 

παίρνει οδηγίες.  

 

Ο Ναπολέων έκλεισε το λόγο του με τη 

συνηθισμένη κραυγή «Ζήτω η Φάρμα των Ζώων!», 

κι αφού τραγούδησαν τα Ζώα της Αγγλίας, 

διαλύθηκαν. 

Наполеон объявил, что взял курс на новую 

политику. Отныне Скотный Двор начинает 

торговать с соседними фермами, но отнюдь не 

ради прибыли, а с целью получить товары, без 

которых им в настоящий момент никак не 

обойтись.  

 

Задача строительства ветряной мельницы для 

нас превыше всего, сказал Наполеон. Вот 

почему он ведет переговоры о продаже стога 

сена, а также части урожая пшеницы текущего 

года, ну а там, если снова возникнет нужда в 

деньгах, они покроют ее за счет продажи яиц — 

в Уиллингдоне на них всегда спрос.  

 

Куры, сказал Наполеон, должны радоваться, что 

могут принести жертву: она позволит им внести 

личный вклад в строительство ветряной 

мельницы. 

И снова животным стало несколько не по себе. 

Не иметь отношений с людьми, не заниматься 

торговлей, не пользоваться деньгами: разве 

после победы над Джонсом не были — среди 

прочих — приняты и такие решения? Что такие 

решения принимали, всем помнилось, во 

всяком случае, помнилось что-то вроде этого.  

 

 

 

Четыре подсвинка, те самые, которые 

возмутились, когда Наполеон отменил 

собрания, попытались было возразить, но 

собаки грозно зарычали, и они вмиг стихли. 

Овцы тут же грянули свое неизменное «Четыре 

ноги хорошо, две — плохо», и замешательство 

быстро сгладилось. 

 

 

 Тогда Наполеон вскинул вверх ножку, требуя 

тишины, и объявил, что он уже обо всем 

договорился.  

 

Никому из них не придется вступать в 

сношения с людьми, что, безусловно, было бы 

крайне нежелательно.  

 

 

Эту ношу он целиком и полностью взвалит на 

себя. Некий мистер Сопли, ходатай, живущий в 

Уиллингдоне, согласился служить посредником 

между Скотным Двором и соседними фермами 

— каждый понедельник поутру он будет 

приходить за указаниями.  

В конце речи Наполеон, как всегда, 

провозгласил: «Да здравствует Скотный Двор!», 

потом животные исполнили «Твари Англии» и 

разошлись. 



real-greece.ru 
 
 

Ύστερα ο Γρυλής έκανε ένα γύρο στη φάρμα και 

καθησύχασε τα ζώα. Τα διαβεβαίωσε πως δεν είχε 

παρ-θεί ποτέ απόφαση, ούτε καν είχε προταθεί κάτι 

τέτοιο, να μην ασχοληθούν με το εμπόριο και να 

μην πιάσουν χρήματα στα χέρια τους. 

 

 Ήταν αποκύημα φαντασίας, πιθανότατα μια από 

τις ψευτιές που διέδιδε ο Χιονής. 

 

 

Μερικά ζώα έμειναν με την αμφιβολία, αλλά ο 

Γρυλής τα ρώτησε με πονηριά: «Είστε βέβαιοι, 

σύντροφοι, πως δεν το 'δατε στον ύπνο σας; Είδατε 

πουθενά γραμμένη καμιά τέτοια απόφαση;»  

 

 

Κι εφόσον, βέβαια, ήταν αλήθεια ότι δεν υπήρχε 

κάτι τέτοιο γραμμένο πουθενά, τα ζώα έμειναν με 

την εντύπωση πως είχαν κάνει λάθος. 

 

Κάθε Δευτέρα, όπως είχαν συμφωνήσει, ο κύριος 

Ουάιμπερ πήγαινε στη φάρμα. Ήταν ένας πονηρός 

ανθρωπάκος με φαβορίτες, ένας δικηγοράκος 

χωρίς πολλή δουλειά, αλλά αρκετά ξύπνιος, ώστε 

να καταλάβει νωρίτερα από κάθε άλλον ότι η 

Φάρμα των Ζώων θα χρειαζόταν έναν μεσάζοντα, 

κι ότι οι υποθέσεις της άξιζαν τον κόπο.  

 

Τα ζώα παρακολουθούσαν τα πήγαιν' έλα του με 

κάποιο φόβο και τον απέφευγαν όσο πιο πολύ 

μπορούσαν. 

 

 Πάντως, η εικόνα του Ναπολέοντα να στέκεται 

στα τέσσερα και να δίνει εντολές στον 

Ουάιμπερ, που στεκόταν στα δυο του πόδια, τα 

έκανε να νιώθουν περήφανα και τα συμφιλίωνε εν 

μέρει με την καινούρια κατάσταση.  

 

Οι σχέσεις τους με την ανθρώπινη ράτσα δεν ήταν 

όπως παλιά. Οι άνθρωποι δε μισούσαν λιγότερο τη 

Φάρμα των Ζώων τώρα που ευημερούσε. Για να 

πούμε την αλήθεια, τη μισούσαν περισσότερο 

από ποτέ.  

 

Όλοι ήταν σίγουροι πως η φάρμα αργά ή γρήγορα 

θα χρεοκοπούσε, και πάνω απ' όλα, πως η 

υπόθεση του ανεμόμυλου θα κατέληγε σε 

αποτυχία. 

 

Μαζεύονταν στα καπηλειά και προσπαθούσαν να 

αποδείξουν ο ένας στον άλλον με χαρτί και με 

μολύβι πως ο ανεμόμυλος ή θα γκρεμιζόταν, ή δε 

θα λειτουργούσε ποτέ, ακόμη κι αν έμενε όρθιος.  

 

Ωστόσο, χωρίς να το θέλουν, έτρεφαν κάποια 

εκτίμηση για την αποτελεσματικότητα με την 

 

Позже Стукач обошел встревоженную скотину 

и навел порядок в умах. Никаких решений, 

запрещавших торговать и пользоваться 

деньгами, заверял он, никогда не только не 

принимали, но даже не ставили на голосование.  

 

Все это чистейшей воды выдумки, и, если 

проследить, кто их распускает, не исключено, 

что нити протянутся к Обвалу.  

 

Кое-кого из животных доводы Стукача все же 

не вполне убедили, но на них он прикрикнул: 

«Да вы что, товарищи, вам небось эти решения 

примерещились! У вас что, есть документы, их 

подтверждающие?  

 

Эти решения, они что, где-нибудь записаны?» И 

поскольку такие решения нигде не были 

записаны, животные поверили, что и впрямь 

ошиблись. 

По понедельникам, согласно уговору, мистер 

Сопли наведывался на Скотный Двор. У этого 

продувного низкорослого субъекта с баками, 

кое-как пробавлявшегося посредничеством, 

хватило смекалки раньше других сообразить, 

что Скотному Двору не обойтись без ходатая и 

что тут можно огрести нешуточные 

комиссионные.  

Животные его боялись и старались по 

возможности избегать.  

 

 

Тем не менее, вид стоящего на четвереньках 

Наполеона, который давал указания стоящему 

на двух ногах Сопли, преисполнял их чувством 

законной гордости и пусть не до конца, но 

примирял с новыми порядками.  

 

Надо сказать, что отношения их с людским 

родом в последнее время переменились. Теперь, 

когда Скотный Двор процветал, люди 

ненавидели его не только не меньше, но еще 

пуще прежнего.  

 

Все они без исключения свято верили, что 

Скотный Двор рано или поздно разорится, а уж 

строительство ветряной мельницы тем паче 

никогда не будет закончено.  

 

Они сходились в пивных, чертили какие-то 

графики, убеждая друг друга, что ветряная 

мельница непременно рухнет, а если и не 

рухнет, то, во всяком случае, не будет работать.  

 

И тем не менее животные уж очень ловко 

управлялись с хозяйством, а потому люди 
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οποία τα ζώα διεκπεραίωναν τις υποθέσεις τους.  

 

Μια απόδειξη ήταν πως είχαν αρχίσει να 

αναφέρονται στη Φάρμα των Ζώων με το κανονικό 

της όνομα, και είχαν πάψει να την αποκαλούν 

Φάρμα των Αφεντάδων.  

 

Επίσης, δεν υποστήριζαν πια τον Τζόουνς, που, 

έχοντας εγκαταλείψει κάθε ελπίδα να πάρει 

πίσω τη φάρμα του, είχε πάει να ζήσει σ' άλλο 

μέρος της χώρας.  

Εκτός από τη μεσολάβηση του Ουάιμπερ, άλλη 

επαφή της Φάρμας των Ζώων με τον έξω κόσμο 

δεν υπήρχε. Κυκλοφορούσαν όμως φήμες πως ο 

Ναπολέων επρόκειτο να κλείσει εμπορική 

συμφωνία με τον κύριο Πίλκινγκτον του 

Αλεπόδασους, ή με τον κύριο Φρέντερικ του 

Μοσχολίβαδου, αλλά με κανέναν τρόπο, απ' ό,τι 

ακουγόταν, και με τους δυο ταυτόχρονα. 

 

Εκείνη την περίοδο, τα γουρούνια μετακόμισαν 

ξαφνικά στο σπίτι κι εγκαταστάθηκαν εκεί για τα 

καλά.  

 

Τα ζώα φάνηκε πάλι να θυμούνται ότι απ' την αρχή 

είχε παρθεί απόφαση να μη γίνει κάτι τέτοιο, αλλά 

πάλι ο Γρυλής κατάφερε να τα πείσει πως κάτι 

λάθος είχαν καταλάβει. Ήταν απολύτως αναγκαίο, 

τους είπε, τα γουρούνια, που ήταν τα μεγάλα 

μυαλά της φάρμας, να έχουν ένα ήσυχο μέρος να 

εργάζονται.  

 

Επιπλέον, ταίριαζε περισσότερο στην αξιοπρέπεια 

του Αρχηγού –τελευταία είχε αρχίσει να 

προσφωνεί τον Ναπολέοντα «Αρχηγό»- να ζει σε 

σπίτι κι όχι σε χοιροστάσιο. 

 

Μερικά ζώα τσαντίστηκαν ακόμη περισσότερο 

όταν έμαθαν πως τα γουρούνια όχι μόνο έτρωγαν 

στην κουζίνα και διασκέδαζαν στο σαλόνι, αλλά 

έριχναν και τους ύπνους τους στα κρεβάτια. 

 

 Ο Γροθιάς προσπέρασε το όλο θέμα με το γνωστό 

του «Ο Ναπολέων έχει πάντα δίκιο!» Η Τριφύλλω 

όμως, που θυμόταν πολύ καλά τη ρητή 

απαγόρευση για τα κρεβάτια, πήγε κατά τη μεριά 

της σιταποθήκης και προσπάθησε να 

κουτσοδιαβάσει τις Εφτά Εντολές που ήταν 

γραμμένες εκεί.  

 

Βλέποντας πως δεν κατάφερνε να διαβάσει ούτε 

μια λέξη ολόκληρη, φώναξε την Μπεεμπέεκα. 

«Μπεεμπέεκα» της είπε, «διάβασε μου την 

Τέταρτη Εντολή. Δεν είναι αυτή που λέει πως δεν 

πρέπει να κοιμόμαστε ποτέ σε κρεβάτια;» 

 

Η Μπεεμπέεκα άρχισε να συλλαβίζει με κάποια 

волей-неволей испытывали к ним уважение.  

 

И вот доказательство: люди перестали 

называть Скотный Двор Господским Двором, а 

ведь прежде делали вид, что нового названия не 

существует.  

 

Перестали они также поддерживать Джонса, и 

тот понял, что Скотный Двор ему не вернуть, и 

подался в другие края.  

 

До сих пор Скотный Двор сносился с 

человеческим окружением исключительно 

через Сопли, однако ходили упорные слухи, что 

Наполеон предполагает заключить торговое 

соглашение то ли с мистером Калмингтоном из 

Плутней, то ли с мистером Питером из Склок, 

но, как было замечено, никогда с тем и другим 

одновременно. 

 

Примерно в эту пору неожиданно для всех 

свиньи перебрались в хозяйский дом.  

 

 

И снова животные припомнили, что вроде бы 

было решение, запрещавшее животным жить в 

хозяйском доме. И вновь Стукачу удалось 

убедить их, что они ошибаются. Свиньи, сказал 

он, думают за вас, поэтому им необходимо 

создать условия для работы.  

 

 

А вождя (последнее время он стал называть 

Наполеона вождем) положение просто 

обязывает жить в доме, а не в свинарнике.  

 

 

Тем не менее, когда животные прослышали, что 

свиньи не только едят в кухне и отдыхают в 

гостиной, но и спят на кроватях, кое-кто из них 

встревожился.  

 

Боец и на это сказал лишь: «Товарищ Наполеон 

всегда прав», зато Кашка, которая вроде бы 

припомнила, что было принято решение, 

запрещающее спать на кроватях, отправилась к 

торцу амбара и долго таращилась на семь 

заповедей.  

 

 

Однако составить из отдельных букв слова не 

сумела и сходила за Моной. 

— Мона, — попросила она, — прочти-ка мне 

четвертую заповедь. Она ведь запрещает спать в 

кроватях, разве нет? 

 

Мона с трудом разобрала по складам: 
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δυσκολία. 

 

«Εδώ λέει: "Κανένα ζώο δε θα κοιμάται σε κρεβάτι 

με σεντόνια"». 

Περιέργως, η Τριφύλλω δε θυμόταν η Τέταρτη 

Εντολή να ανέφερε ποτέ σεντόνια. Αφού όμως 

ήταν γραμμένο στον τοίχο, έτσι θα έπρεπε να είναι.  

 

 

Κι ο Γρυλής, που έτυχε να περνάει με δυο τρεις 

σκύλους από κει, έβαλε το όλο ζήτημα στη σωστή 

του βάση. 

«Σύντροφοι» τους είπε, «ακούσατε πως εμείς τα 

γουρούνια κοιμόμαστε στα κρεβάτια του σπιτιού. 

Και γιατί όχι, άλλωστε; Δεν πιστεύω να 

σκεφτήκατε πως υπάρχει κανένας νόμος που 

απαγορεύει τα κρεβάτια.  

Κρεβάτι δεν είναι παρά ένα μέρος για να κοιμάται 

κανείς. Ένας σωρός από άχυρα στο στάβλο, 

κρεβάτι είναι κι αυτός.  

 

Η απαγόρευση αφορούσε τα σεντόνια, που είναι 

ανθρώπινη επινόηση. Εμείς βγάλαμε τα σεντόνια 

απ' τα κρεβάτια και κοιμόμαστε με κουβέρτες.  

 

 

Είν' αλήθεια πως τα κρεβάτια είναι αναπαυτικά, 

αλλά –σας διαβεβαιώνω, σύντροφοι- όχι και τόσο 

αναπαυτικά, όσο μάς αξίζει για το πνευματικό έργο 

που παράγουμε. 

 

Δε θα θέλατε να μας στερήσετε την ανάπαυση, 

σύντροφοι, έτσι δεν είναι; Δεν πιστεύω να θέλετε 

να κουραζόμαστε τόσο, ώστε να μην μπορούμε να 

φέρουμε εις πέρας τα καθήκοντα μας, κι ούτε 

βέβαια μπορώ να πιστέψω ότι θέλετε να 

ξαναγυρίσει ο Τζόουνς». 

 

Τα ζώα τον διαβεβαίωσαν για το αντίθετο, και δεν 

ξανάγινε λόγος για τον ύπνο των γουρουνιών στα 

κρεβάτια. 

 

Κι όταν σε λίγες μέρες βγήκε ανακοίνωση που 

έλεγε πως τα γουρούνια θα ξυπνούν μια ώρα 

αργότερα κάθε πρωί, δεν ακούστηκε η παραμικρή 

διαμαρτυρία. 

 

Μπήκε το φθινόπωρο, και τα ζώα ήταν κατάκοπα 

αλλά ευτυχισμένα. Η χρονιά που πέρασε ήταν 

δύσκολη. Έχοντας πουλήσει μια ποσότητα από τα 

σιτηρά και το σανό, οι προμήθειες για το χειμώνα 

δεν ήταν αρκετές, αλλά ο ανεμόμυλος τους 

αποζημίωνε για όλα. 

 

Ήταν σχεδόν μισοχτισμένος. Μετά τη συγκομιδή, ο 

καιρός εξακολούθησε να είναι καλός και τα ζώα 

δούλεψαν ακόμη πιο σκληρά, πιστεύοντας πως 

 

 

— «Животное да не спит в кровати под 

простынями», так там написано, — доложила 

она наконец. 

И вот что любопытно: Кашка не помнила, 

чтобы в четвертой заповеди говорилось о 

простынях, но раз так написано на стене, 

выходит, что говорилось.  

Стукач — а он очень кстати случился тут, и не 

один, а с парой-тройкой псов — представил 

дело в верном свете: 

— Я так понимаю, товарищи, вы уже знаете, 

что мы, свиньи, стали спать в кроватях? А 

почему бы, спрашивается, и нет? Уж не 

считаете ли вы, что принималось решение, 

запрещающее спать в кроватях? Что такое 

кровать — всего-навсего место для спанья. И 

строго говоря, какая разница, где спать — на 

кровати или в стойле, на охапке соломы?  

 

На самом деле запрещалось спать на 

простынях, потому что их изобрели люди. Мы 

сняли с хозяйских кроватей простыни и 

заменили их одеялами. 

 

Кровати, кстати сказать, очень удобные. Но не 

слишком удобные, а в самую меру, именно 

такие, скажу я вам, товарищи, и требуются нам 

при том, какой ответственной работой мы 

занимаемся.  

Неужели вы хотите лишить нас отдыха, 

товарищи? Неужели вы хотите, чтобы мы 

валились с ног от усталости? Уж не хотите ли 

вы, товарищи, чтобы возвратился Джонс? 

 

 

 

Животные заверили его, что ничего подобного 

у них и в мыслях не было, и разговоры о 

кроватях заглохли.  

 

И когда несколько дней спустя свиньи 

объявили, что будут вставать на час позже 

других, никто и не пикнул. 

 

 

К осени животные подошли усталые, но 

довольные. Этот год дался им нелегко, часть 

сена и зерна пришлось продать, кормов на зиму 

было запасено негусто, зато ветряная мельница 

вознаграждала их за все.  

 

 

Строительство близилось к завершению. 

Урожай убрали, стояли ясные, погожие дни, 

животные трудились с небывалым подъемом — 
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άξιζε τον κόπο να πηγαινοέρχονται φορτωμένα με 

πέτρες, προκειμένου να υψωθούν οι τοίχοι λίγο 

παραπάνω.  

 

Ο Γροθιάς μάλιστα, έβγαινε τις νύχτες με δική του 

θέληση κι εργαζόταν κάνα δυο ώρες στο φως του 

φεγγαριού.  

 

Στις ελεύθερες ώρες τους, τα ζώα γυρόφερναν το 

μισοχτισμένο μύλο, θαυμάζοντας τους γερούς και 

τεράστιους τοίχους του, και καμάρωναν που είχαν 

καταφέρει να χτίσουν κάτι τόσο εντυπωσιακό.  

 

Μόνο ο γερο-Βενιαμίν δεν εννοούσε να δείξει τον 

ενθουσιασμό του για τονανεμόμυλο, κι 

εξακολουθούσε να πετάει κάθε τόσο την 

αινιγματική του φράση πως τα γαϊδούρια ζούνε 

πολλά χρόνια. 

 

Ο Νοέμβρης έφτασε με σφοδρούς νοτιοδυτικούς 

ανέμους. Το χτίσιμο έπρεπε να σταματήσει, γιατί 

με την πολλή υγρασία ήταν δύσκολο το ανακάτεμα 

του τσιμέντου. 

 

Μια νύχτα, ξέσπασε ένα ανεμοβρόχι, τόσο άγριο, 

που τα σπιτάκια της φάρμας σείστηκαν συθέμελα 

και μερικά κεραμίδια ξεκόλλησαν απ' τη στέγη της 

σιταποθήκης. 

 

Οι κότες ξύπνησαν κακαρίζοντας τρομαγμένες, 

γιατί όλες τους είχαν ταυτόχρονα ονειρευτεί πως 

άκουσαν να πέφτει πυροβολισμός.  

 

Το πρωί, όταν τα ζώα βγήκαν απ' τους στάβλους, 

βρήκαν τον ιστό της σημαίας πεσμένο και μια 

φτελιά στην άκρη του περιβολιού ολότελα 

ξεριζωμένη.  

 

Ξαφνικά, μια κραυγή απελπισίας βγήκε απ' το 

στόμα όλων. Το θέαμα που αντίκρισαν ήταν 

φοβερό: ο ανεμόμυλος είχε σωριαστεί σε ερείπια. 

Όρμησαν όλα μαζί προς τα εκεί.  

 

Ο Ναπολέων έτρεξε μπροστά απ' όλους. Δεν ήταν 

όνειρο. Σωριασμένος κειτόταν ο καρπός του 

μόχθου τους. Τα λιθάρια που με τόσο κόπο τα 

είχαν σπάσει και τα είχαν μεταφέρει, ήταν 

σκορπισμένα ολόγυρα. Ανίκανα στην αρχή να 

βγάλουν μιλιά, στέκονταν και κοιτούσαν με θλίψη 

το σωρό των ερειπίων.  

 

 

Ο Ναπολέων βημάτιζε πάνω κάτω σιωπηλός, 

ρουθουνίζοντας πού και πού το χώμα. Η ουρά του 

είχε τεντωθεί και την κούναγε δεξιά κι αριστερά, 

σημάδι πνευματικής υπερέντασης. 

 

они были готовы таскать камни от зари до 

темна, лишь бы стены ветряной мельницы стали 

хоть на полметра выше.  

 

Боец, тот даже ночью, урывая час-другой от 

сна, в одиночку таскал камень — благо перед 

осенним равноденствием было полнолуние.  

 

В редкие теперь минуты досуга животные 

гуляли вокруг недостроенной мельницы. 

Восхищались прочными ровными стенами, 

дивились сами себе: вот ведь какое 

величественное здание построили.  

Лишь старый Вениамин не разделял общего 

восторга, как водится, помалкивал и лишь 

изредка загадочно намекал: поживем, мол, 

увидим, ослиный век, он долгий. 

 

 

Наступил ноябрь. С юга-запада налетели 

буйные ветры. Строительство пришлось 

прекратить: из-за сырости цемент не застывал.  

 

 

В довершение всего однажды ночью поднялась 

такая сильная буря, что стены сараев 

сотрясались, а с амбарной крыши кое-где 

сорвало черепицу.  

 

Куры проснулись, в ужасе раскудахтались: им 

всем разом приснилось, что неподалеку 

пальнули из ружья.  

 

Когда поутру животные высыпали наружу, 

флагшток валялся на земле, а вяз в конце сада 

выдернуло с корнем, как редиску.  

 

 

Но это было еще не все, и в отчаянии животные 

заголосили. Страшное зрелище открылось их 

глазам. Ветряная мельница лежала в руинах. 

Все, как один, они бросились к ней.  

 

Наполеон, хотя обычно он считал ниже своего 

достоинства бегать, во весь опор мчался 

впереди. Да, ветряная мельница, в которую они 

вложили столько труда, была разрушена до 

основания, а камень, разбитый и привезенный 

ценой таких усилий, разметан. Онемев, 

животные подавленно смотрели на груды 

камней. 

 

Наполеон молча расхаживал взад-вперед, 

изредка тыкался в землю пятачком — 

принюхивался. Хвост его раскрутился, он резко 

поводил им из стороны в сторону, что означало 

напряженную работу мысли. 
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«Σύντροφοι» ρώτησε ήσυχα, «ξέρετε ποιος 

ευθύνεται για όλ' αυτά; Ξέρετε ποιος είναι ο εχθρός 

που ήρθε μουλωχτά τη νύχτα και γκρέμισε τον 

ανεμόμυλο μας; Ο ΧΙΟΝΗΣ!» έγρουξε με φωνή 

σαν βροντή.  

 

«Ο Χιονής το έκανε! Από καθαρή μοχθηρία, με 

σκοπό να χαλάσει τα σχέδια μας και να πάρει 

εκδίκηση για την ατιμωτική εκδίωξή του, ο 

προδότης αυτός γλίστρησε στο σκοτάδι της νύχτας 

και κατέστρεψε το μόχθο ενός χρόνου.  

 

 

 

Σύντροφοι, αυτή τη στιγμή απαγγέλλω τη 

θανατική καταδίκη του Χιονή. Το παράσημο 

"Ήρωας Δεύτερης Τάξης" και τέσσερα κιλά μήλα 

σ' όποιο ζώο τον παραδώσει στη δικαιοσύνη. Και 

οχτώ κιλά σ' όποιον τον συλλάβει ζωντανό». 

 

 

Τα ζώα ταράχτηκαν αφάνταστα όταν άκουσαν πως 

ο Χιονής ήταν ο αυτουργός μιας τέτοιας 

εγκληματικής πράξης. Έσυραν μια κραυγή 

αγανάκτησης και βάλθηκαν να σκέφτονται με 

ποιον τρόπο θα τον έπιαναν αν τύχαινε 

να γυρίσει πίσω. 

 

Σχεδόν αμέσως, ανακάλυψαν πατημασιές 

γουρουνιου στο χορτάρι, σε μικρή απόσταση 

απ' το λοφίσκο. Τις ακολούθησαν, ώσπου 

ανακάλυψαν πως έφταναν σε μια τρύπα στο 

φράχτη.  

 

Ο Ναπολέων ρουθούνισε τα ίχνη επιμελώς και 

αποφάνθηκε πως ήταν του Χιονή. Πρόσθεσε πως, 

κατά τη γνώμη του, ο Χιονής είχε τρυπώσει από τη 

Φάρμα του Αλεπόδασους. 

 

«Ας μην καθυστερούμε, σύντροφοι!» φώναξε ο 

Ναπολέων. 

«Μας περιμένει δουλειά. Από σήμερα κιόλας, 

αρχίζουμε το χτίσιμο του μύλου και θα δουλεύουμε 

όλο το χειμώνα, με βροχή ή με λιακάδα. Θα 

δώσουμε ένα μάθημα σ' αυτό τον ελεεινό προδότη 

πως δεν μπορεί να μας νικήσει τόσο εύκολα.  

 

Να θυμάστε, σύντροφοι, τα σχέδια μας δεν πρέπει 

ν' αλλάξουν με κανέναν τρόπο. Θα τα 

πραγματοποιήσουμε μέχρι τέλους.  

 

Εμπρός, σύντροφοι! Ζήτω ο ανεμόμυλος! Ζήτω η 

Φάρμα των Ζώων!» 

 

7 

Ο χειμώνας έπεσε βαρύς. Μετά την ανεμοθύελλα 

 

Внезапно он остановился как вкопанный: 

видимо, выработал наконец решение. 

— Товарищи, — не повышая голоса, сказал он, 

— знаете ли вы, кто в этом виноват? Знаете ли 

вы, кто этот вредитель, который подкрался 

ночью и разрушил нашу мельницу?  

ОБВАЛ! — загремел он. — Обвал — вот кто ее 

разрушил! Кипя бешеной злобой, он задался 

предательской целью отбросить нас назад и 

отомстить за свое позорное изгнание; 

прокравшись под покровом темноты, этот 

предатель уничтожил плоды наших чуть не 

годовых трудов.  

 

Товарищи, я не сходя с места приговариваю 

Обвала к смерти (смертная казнь). Тот, кто 

приведет приговор в исполнение, будет 

награжден медалью «Герой Скотного Двора» II 

степени и ведром яблок. Тот, кто захватит его 

живым, получит два ведра яблок. 

 

Когда животные узнали о злодеяниях Обвала, 

их возмущению не было предела. Даже от него 

они не ожидали такой низости. Вне себя от 

гнева они, перекрикивая друг друга, изыскивали 

способы изловить Обвала, на случай если ему 

вздумается вернуться.  

 

И чуть не сразу на выгоне, неподалеку от 

взгорка, обнаружились следы свиных копыт. 

Цепочка следов тянулась метров десять, не 

больше, — следы, казалось, ведут к дыре в 

изгороди.  

 

Наполеон принюхался к ним и объявил, что это 

следы Обвала. Не иначе как Обвал, 

предположил Наполеон, скрывается в Плутнях. 

 

 

— Промедление смерти подобно! — сказал 

Наполеон, когда следы были изучены.  

— За работу, товарищи! Без проволочек, 

сегодня же мы примемся восстанавливать 

ветряную мельницу, будем строить всю зиму, 

невзирая на любые преграды. Пусть этот 

жалкий предатель знает, что ему нас не 

остановить!  

Помните, товарищи, ничто не помешает нам 

осуществить наши планы! Они будут 

выполнены день в день.  

 

Вперед, товарищи! Да здравствует ветряная 

мельница!  Да здравствует Скотный Двор! 

 

Глава VII 

Зима выдалась суровая. Бури сменились 
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άρχισε το χιονόνερο και το χιόνι, και στο τέλος 

ήρθε και μια βαριά παγωνιά που κράτησε όλο τον 

Φλεβάρη.  

 

Τα ζώα έβαλαν τα δυνατά τους να ξαναχτίσουν τον 

ανεμόμυλο, ξέροντας καλά πως ο έξω κόσμος 

παρακολουθούσε κάθε τους κίνηση, και πως οι 

ζηλόφθονοι άνθρωποι θα χαίρονταν και θα 

θριαμβολογούσαν αν ο μύλος δεν τέλειωνε στην 

ώρα του. 

 

Φουρκισμένοι, καμώνονταν ότι δεν πίστευαν πως ο 

Χιονής είχε καταστρέψει τον ανεμόμυλο. Έλεγαν 

ότι γκρεμίστηκε, επειδή οι τοίχοι ήταν πολύ λεπτοί.  

 

Τα ζώα όμως ήξεραν πως δεν έφταιγε αυτό. Παρ' 

όλα αυτά, αποφάσισαν να φτιάξουν τους τοίχους 

πιο χοντρούς απ' τους προηγούμενους, πράγμα που 

σήμαινε πως έπρεπε να μαζέψουν περισσότερες 

πέτρες.  

 

Για κάμποσο καιρό, το λατομείο ήταν μες στο χιόνι 

και δε γινόταν τίποτα. Προχώρησαν κάπως το έργο 

μόλις ο καιρός το γύρισε σ' ένα ξερό κρύο, μα η 

δουλειά ήταν πολύ σκληρή και τα ζώα δεν είχαν το 

κέφι που είχαν πριν. 

 

Ήταν ξεπαγιασμένα και πεινασμένα. Μόνο ο 

Γροθιάς και η Τριφύλλω δεν είχαν χάσει το 

κουράγιο τους. Ο Γρυλής έβγαζε εξαίσιους λόγους 

για το μεγαλείο της εργασίας και για τη χαρά που 

πηγάζει απ' αυτήν, αλλά τα ζώα εμψυχώνονταν 

περισσότερο από τη δύναμη του Γροθιά και από το 

απαράλειπτο σύνθημα του «Θα δουλέψω 

ακόμη πιο σκληρά». 

 

Τον Γενάρη η τροφή λιγόστεψε. Η μερίδα του 

καλαμποκιού μειώθηκε δραματικά και 

ανακοινώθηκε πως θα μοίραζαν αντ' αυτού μια 

μερίδα πατάτες επιπλέον. 

 

Ανακάλυψαν όμως ότι το μεγαλύτερο μέρος της 

σοδειάς της πατάτας είχε παγώσει, γιατί δεν τις 

είχαν σκεπάσει καλά. Οι πατάτες είχαν γίνει 

μαλακές και είχαν πρασινίσει -ελάχιστες 

μπορούσαν πια να φαγωθούν. 

 

Υπήρξαν μέρες που τα ζώα τρέφονταν μόνο με 

ανεμίδια και παντζάρια. Η λιμοκτονία βρισκόταν 

προ των πυλών. 

 

Ήταν ζωτικής σημασίας η ανάγκη να κρύψουν την 

κατάσταση από τον έξω κόσμο. Ενθαρρυμένοι οι 

άνθρωποι απ' το γκρέμισμα του ανεμόμυλου είχαν 

αρχίσει να επινοούν καινούρια ψέματα για τη 

Φάρμα των Ζώων.  

 

слякотью, снегом, затем грянули морозы, вот 

уж и февраль на исходе, а они все еще не 

отступили.  

 

Животные не щадя сил трудились над 

восстановлением ветряной мельницы: ведь 

человеческое окружение не спускало с них глаз, 

и, если они не построят ветряную мельницу к 

намеченному сроку, легко себе представить, 

какое ликование поднимется в стане 

злопыхателей-людей. 

В пику животным люди притворялись, будто не 

верят, что ветряную мельницу разрушил Обвал; 

они утверждали, что нельзя было делать такие 

тонкие стены.  

Но животные знали, что не в этом суть. На 

всякий случай все же решили сделать стены не 

в сорок сантиметров, а в метр толщиной, ну а 

для этого, естественно, потребуется куда 

больше камня.  

 

Карьер долго стоял под снегом, и начать работы 

было невозможно. Затем пошли сухие 

морозные дни, и дело продвинулось, но 

работать было так тяжело, что они даже пали 

духом.  

 

Их постоянно мучил холод, а нередко и голод. 

Лишь Боец и Кашка не теряли бодрости. Стукач 

красноречиво доказывал, что труд у них на 

ферме — дело чести и доблести. Но животных 

вдохновляли не его речи, а пример не знающего 

усталости Бойца с его неизменным «Я буду 

работать еще упорнее!». 

 

 

В январе стало не хватать кормов, выдачу зерна 

сильно урезали и скотине объявили, что взамен 

зерна выдадут побольше картошки. И тут 

обнаружилось, что почти весь урожай картошки 

замерз в буртах — их не прикрыли на зиму. 

Чуть не вся картошка почернела, потекла.  

 

 

 

 

 

Животным случалось по целым дням не есть 

ничего, кроме мякины и кормовой свеклы. Над 

фермой нависла угроза голода. 

 

Никак нельзя было допустить, чтобы этот факт 

стал достоянием человеческого окружения. 

Раззадоренные неудачей с ветряной мельницей, 

люди стали с новой силой клеветать на 

Скотный Двор.  
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Για πολλοστή φορά κυκλοφόρησε η φήμη ότι τα 

ζώα πέθαιναν από την πείνα και τις αρρώστιες, κι 

ότι τσακώνονταν αδιάκοπα μεταξύ τους. Έλεγαν, 

μάλιστα, πως είχαν καταφύγει στον κανιβαλισμό 

και σκότωναν τα παιδιά τους. Ο Ναπολέων ήξερε 

πολύ καλά τι θα επακολουθούσε αν γινόταν 

γνωστή η πραγματική τους κατάσταση, κι 

αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον κύριο 

Ουάιμπερ για να αντιστρέψει τις εντυπώσεις.  

 

 

Ώς τότε, τα ζώα είχαν ελάχιστη ή καμιά επαφή με 

τις βδομαδιάτικες επισκέψεις του κυρίου 

Ουάιμπερ. Τώρα λοιπόν, μερικά ζώα, κυρίως 

πρόβατα, πήραν εντολή, κάθε φορά που περνούσε 

ο κύριος Ουάιμπερ, να σχολιάζουν δήθεν τυχαία 

ότι οι μερίδες είχαν αυξηθεί.  

 

Επιπλέον, ο Ναπολέων διέταξε να γεμίσουν ώς 

πάνω τα άδεια παχνιά με άμμο, και να σκορπίσουν 

πάνω στην άμμο ό,τι δημητριακά τους είχαν 

απομείνει. Με κάποιο πρόσχήμα οδηγούσαν τον 

κύριο Ουάιμπερ στην αποθήκη και τον 

διευκόλυναν να ρίχνει μια ματιά στα παχνιά. 

 

Τον ξεγέλαγαν, κι αυτός διέδιδε στον έξω κόσμο 

πως δεν υπήρχε έλλειψη αγαθών στη Φάρμα των 

Ζώων. 

 

Προς το τέλος του Γενάρη, έγινε φανερό ότι 

υπήρχε ανάγκη να προμηθευτούν από κάπου 

μερικά σιτηρά. 

 

Εκείνο τον καιρό, ο Ναπολέων σπάνια έκανε 

δημόσιες εμφανίσεις. Περνούσε τις ώρες του στο 

σπίτι, που το φρουρούσαν αγριεμένα σκυλιά σε 

κάθε πόρτα.  

 

Όταν εμφανιζόταν, το έκανε με τελετουργικό 

τρόπο, με τη συνοδεία έξι σκυλιών να τον 

περιτριγυρίζουν και ν' αλυχτούν σ' όποιον έκανε να 

τον πλησιάσει.  

 

 

 

Τώρα πια, πήγαινε σπάνια στις κυριακάτικες 

συναντήσεις κι έδινε τις εντολές μέσω κάποιου 

άλλου γουρουνιού, συνήθως του Γρυλή. 

 

Μια Κυριακή πρωί, ο Γρυλής ανακοίνωσε ότι οι 

κότες, που ήταν ο καιρός τους να γεννήσουν πάλι, 

έπρεπε να παραδώσουν τα αυγά τους. 

 

Ο Ναπολέων είχε υπογράψει, μέσω του κυρίου 

Ουάιμπερ, ένα συμβόλαιο, βάσει του οποίου 

έπρεπε να παραδίδει τετρακόσια αυγά τη βδομάδα.  

 

Они опять вытащили на свет божий старые 

выдумки, будто животные подыхают от голода 

и болезней, будто у них вечные междоусобицы 

и они докатились до пожирания себе подобных 

и детоубийства. Наполеон понимал: если люди 

проведают, как у них плохо с кормами, еще 

неизвестно, к чему это приведет. И решил 

противодействовать, использовав для этого 

мистера Сопли.  

 

 

До сих пор во время еженедельных визитов 

мистера Сопли на Скотный Двор животные 

держались от него на почтительном расстоянии, 

теперь же кое-кому из доверенных животных, 

по преимуществу овцам, велели, как бы 

невзначай приблизившись к мистеру Сопли, 

обронить, что пайки, мол, сильно увеличились. 

Мало того, Наполеон распорядился наполнить 

почти пустые сусеки в житнице до краев 

песком, а сверху присыпать песок остатками 

зерна и муки. Под удобным предлогом мистера 

Сопли провели по житнице так, чтобы он мог 

невзначай бросить взгляд на сусеки.  

 

Он проглотил наживку и доложил людям, что 

на Скотном Дворе с кормами полный порядок. 

 

 

И все равно на исходе января стало ясно, что 

хочешь не хочешь, а зерно придется где-то 

добывать.  

 

Наполеон теперь редко выходил, он засел в 

хозяйском доме — там его и с парадного и с 

черного хода охраняли устрашающего вида 

псы.  

 

Редкие его выходы обставлялись в высшей 

степени торжественно: за ним неизменно 

следовала свита из шестерых псов, которые 

окружали его плотным кольцом и грозно 

рычали на каждого, кто осмеливался к нему 

приблизиться.  

 

Он и воскресные-то собрания перестал 

посещать, а наряды перепоручал распределять 

кому-нибудь из свиней, чаще всего Стукачу. 

 

И вот однажды на воскресном собрании Стукач 

объявил, что курам — а они только-только 

снова начали нестись — придется сдать яйца.  

 

Мистер Сопли предложил Наполеону 

заключить договор на поставку четырехсот яиц 

в неделю.  
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Το αντίτιμο των αυγών θα τους εξασφάλιζε 

αρκετό σιτάρι και κριθάλευρο για να τα βολέψουν 

ως το καλοκαίρι - οι συνθήκες θα ήταν τότε 

ευνοϊκότερες. 

 

Μόλις το άκουσαν οι κότες, έβγαλαν μια κραυγή 

απελπισίας. Τις είχαν προειδοποιήσει ότι μπορεί να 

χρειαζόταν να κάνουν αυτήν τη θυσία, αλλά δεν το 

είχαν πιστέψει. 

 

 

Ήταν έτοιμες για το ανοιξιάτικο κλώσημα και 

διαμαρτυρήθηκαν, λέγοντας πως αν έδιναν τώρα τα 

αυγά τους, θα ήταν καθαρή δολοφονία.  

 

Πρώτη φορά μετά την ανατροπή του Τζόουνς 

σημειώθηκε κάτι που θύμιζε ανταρσία. Με τρεις 

μαύρες πουλάδες ράτσας Μινόρκα επικεφαλής, οι 

κότες έκαναν ένα αποφασιστικό βήμα για να 

σαμποτάρουν την απόφαση του Ναπολέοντα. 

 

Η μέθοδος που ακολούθησαν ήταν να γεννούν τ' 

αυγά τους στα δοκάρια, κι από εκεί να τα αφήνουν 

να πέφτουν και να σκάνε στο έδαφος.  

 

Ο Ναπολέων έδρασε με γρηγοράδα και 

σκληρότητα. Έκοψε τη σίτιση τους κι έβγαλε 

διαταγή να τιμωρείται με θάνατο όποιο ζώο έδινε 

στις κότες έστω κι ένα σπειρί καλαμπόκι.  

 

Για την εκτέλεση αυτών των διαταγών φρόντισαν 

οι σκύλοι. Οι κότες αντιστάθηκαν πέντε μέρες, 

έπειτα συνθηκολόγησαν και γύρισαν πίσω στις 

φωλιές τους.  

 

Στο διάστημα αυτό πέθαναν εννιά. Τα κουφάρια 

τους τα έθαψαν στο περιβόλι και διαδόθηκε πως 

πέθαναν από κοκκιδίωση. 

 

Ο Ουάιμπερ δεν έμαθε τίποτα γι' αυτή την ιστορία, 

και τ' αυγά παραδίδονταν κανονικά στον μπακάλη, 

που πήγαινε μια φορά τη βδομάδα στη φάρμα για 

να τα παραλάβει. 

 

Όλο ετούτο το διάστημα, ο Χιονής δεν είχε 

εμφανιστεί πουθενά. Κυκλοφορούσε η φήμη πως 

κρυβόταν σε μια από τις γειτονικές φάρμες, στο 

Αλεπόδασος ή στο Μοσχολίβαδο.  

 

Οι σχέσεις του Ναπολέοντα με τους γείτονες 

είχαν βελτιωθεί σημαντικά. Στην αυλή υπήρχε 

εδώ και δέκα χρόνια ένας σωρός ξύλα, από τότε 

που είχαν κόψει ένα δάσος με οξιές. Τα ξύλα είχαν 

στεγνώσει καλά κι ο Ουάιμπερ συμβούλεψε τον 

Ναπολέοντα να τα πουλήσει.  

 

Τόσο ο κύριος Πίλκινγκτον όσο και ο κύριος 

Деньги, вырученные за яйца, пойдут на покупку 

зерна и муки, так они продержатся до лета, а 

там уж жить станет легче. 

 

 

Куры подняли дикий крик. Их, правда, 

предупреждали, что от них может 

потребоваться такая жертва, но они не верили, 

что до этого дойдет.  

 

 

Они уже готовились высиживать цыплят; как-

никак скоро весна, и, если у них заберут сейчас 

яйца, заявили они, это равносильно убийству.  

 

Впервые с тех пор, как прогнали Джонса, на 

Скотном Дворе случилось восстание не 

восстание, но что-то вроде. Под 

предводительством трех молоденьких черных 

минорок куры решительно воспротивились 

приказам Наполеона.  

И как — взобравшись на балки, откладывали 

там яйца, и те, естественно, падали и 

разбивались вдребезги.  

 

Наполеон подавил сопротивление молниеносно 

и беспощадно. Он распорядился лишить кур 

пайка и приказал казнить каждого, кто посмеет 

передать хоть одно зерно курице.  

 

Псы следили, чтобы приказ Наполеона не 

нарушался. Куры продержались пять дней, 

потом сдались и стали класть яйца где 

положено.  

 

Девять кур сдохли. Их схоронили в саду и 

объявили, что они умерли от кокцидиоза.  

 

 

Мистер Сопли ничего об этих событиях не 

узнал, ну а яйца доставлялись своевременно — 

и бакалейщик раз в неделю присылал за ними 

фургон. 

 

Обвал меж тем не показывался. Поговаривали, 

что он прячется на соседней ферме, не то в 

Плутнях, не то в Склоках.  

 

 

Отношения Наполеона с соседями слегка 

улучшились. Дело в том, что на Скотном Дворе 

обнаружился штабель леса — его сложили 

здесь лет десять назад, когда расчищали 

буковую рощицу. Лес хорошо вылежался, и 

Сопли посоветовал Наполеону продать его.  

 

Оба, и мистер Калмингтон, и мистер Питер, 
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Φρέντερικ έδειξαν μεγάλη προθυμία να τα 

αγοράσουν. 

 

Ο Ναπολέων δυσκολευόταν ν' αποφασίσει 

ανάμεσα στους δύο. Παρατηρήθηκε κιόλας πως 

κάθε φορά που έφτανε να συμφωνήσει με τον 

Φρέντερικ, διαδιδόταν ότι ο Χιονής κρυβόταν στο 

Αλεπόδασος, κι όταν πάλι έκλινε υπέρ του 

Πίλκινγκτον, φαινόταν βέβαιο πως ο Χιονής 

βρισκόταν στο Μοσχολίβαδο. 

 

Ξαφνικά, στις αρχές της άνοιξης, κάτι 

συγκλονιστικό ήρθε στο φως. Ο Χιονής σύχναζε τα 

βράδια στη φάρμα! Τα ζώα ταράχτηκαν τόσο, που 

δεν μπορούσαν να κλείσουν μάτι.  

 

Κάθε νύχτα, ψιθυρίστηκε, γλιστρούσε στο σκοτάδι 

κι έκανε βρομοδουλειές. Έκλεβε τα σιτηρά, 

αναποδογύριζε τις καρδάρες, έσπαζε τ' αυγά, 

τσαλαπατούσε τα φυτώρια και ροκάνιζε τους 

φλοιούς των οπωροφόρων δέντρων.  

 

Είχε γίνει πια συνήθεια, όταν πήγαινε κάτι στραβά, 

να το φορτώνουν στον Χιονή. Όταν έσπαζε κανένα 

τζάμι ή βούλωνε κανένα λούκι, ήταν σίγουρο πως 

κάποιος θα έλεγε ότι το 'κανε τη νύχτα ο Χιονής.  

Κι όταν χάθηκε το κλειδί της αποθήκης, όλη η 

φάρμα ήταν πεισμένη πως το 'χε πετάξει 

στο πηγάδι ο Χιονής.  

 

Και περιέργως, εξακολούθησαν να το πιστεύουν 

ακόμη κι όταν βρήκαν το κλειδί ξεχασμένο κάτω 

από ένα σακί. Οι αγελάδες έλεγαν πως ο Χιονής 

έμπαινε κρυφά στους στάβλους και τις άρμεγε 

στον ύπνο τους. Και για τους αρουραίους, που 

ήταν μεγάλος μπελάς όλο το χειμώνα, 

κυκλοφορούσε πως είχαν γίνει σύμμαχοι με τον 

Χιονή. 

 

Ο Ναπολέων έδωσε διαταγή να γίνουν 

εξονυχιστικές ανακρίσεις γύρω από τις κινήσεις 

του Χιονή. Ξεκίνησε με τη συνοδεία των σκύλων 

του για να ελέγξει τις εγκαταστάσεις της φάρμας, 

ενώ τα άλλα ζώα ακολουθούσαν από απόσταση.  

 

Ο Ναπολέων σταματούσε κάθε τόσο και 

ρουθούνιζε το χώμα για ν' ανακαλύψει τίποτε 

χνάρια του Χιονή, γιατί, όπως έλεγε, μπορούσε να 

τα καταλάβει από τη μυρωδιά.  

 

Έχωνε τη μουσούδα του σε κάθε γωνιά, στον 

αχερώνα, στο βουστάσιο, στα κοτέτσια, στο 

λαχανόκηπο, κι έβρισκε ίχνη παντού.  

 

Ρουθούνιζε βαθιά κι έβγαζε τρομερές στριγκλιές: 

«Ο Χιονής! Κι από εδώ πέρασε! Το καταλαβαίνω 

απ' τη μυρωδιά!», και στη λέξη «Χιονής» τα 

зарились на бревна.  

 

 

Наполеон колебался, не знал, кого предпочесть. 

Было замечено: когда Наполеон намеревался 

заключить соглашение с мистером Питером, 

объявлялось, что Обвал прячется в Плутнях, 

если же Наполеон склонялся к союзу с 

Калмингтоном, говорилось, что Обвал 

скрывается в Склоках. 

 

Ранней весной, как гром среди ясного неба, 

ферму потрясла весть. Оказывается, Обвал по 

ночам тайно проникал на ферму. Животные 

взбудоражились, по ночам ворочались без сна в 

стойлах.  

Рассказывали, что каждую ночь Обвал 

прокрадывается под покровом темноты и 

занимается вредительством. Крадет зерно, 

переворачивает подойники, давит яйца, топчет 

посевы, грызет кору на деревьях в саду.  

 

Какие бы неполадки ни случались на ферме, в 

них неизменно винили Обвала. Разбивалось ли 

окно, засорялась ли труба — обязательно кто-

нибудь заявлял, что тут не обошлось без 

Обвала: не иначе как он приходил ночью, и, 

когда пропал ключ от житницы, все были 

убеждены, что Обвал бросил его в колодец.  

 

И вот что любопытно: позже ключ отыскался 

под мешком муки, но животные по-прежнему 

приписывали пропажу Обвалу. Коровы дружно 

жаловались, что Обвал пробирается в коровник 

и доит их во сне. И про крыс, от которых этой 

зимой не стало житья, тоже говорили, что они в 

сговоре с Обвалом. 

 

 

Наполеон постановил досконально 

расследовать деятельность Обвала. В 

сопровождении эскорта псов он обошел и 

тщательно осмотрел все службы, за ними чуть 

поодаль следовали остальные животные.  

 

Каждые несколько шагов Наполеон 

останавливался, приникал к земле, искал следы 

Обвала — Наполеон говорил, что чует их 

нюхом.  

 

Наполеон обнюхал во всех углах амбар, 

коровник, курятник, огород и чуть не везде 

находил следы Обвала.  

 

Он прикладывал пятачок к земле, раз-другой-

третий глубоко втягивал воздух и леденящим 

кровь голосом возвещал: «Обвал! Он был здесь! 
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σκυλιά άφηναν αιμοχαρή γρυλίσματα δείχνοντας 

τα πλαϊνά τους δόντια. 

 

Τα ζώα έτρεμαν από το φόβο τους. Τους φαινόταν 

πως ο Χιονής ήταν μια αόρατη δύναμη, που 

διαπερνούσε τον αέρα γύρω τους και απειλούσε με 

κάθε είδους κίνδυνο.  

 

Το απόγευμα, ο Γρυλής τα συγκέντρωσε 

όλα, και με ανήσυχη έκφραση στο πρόσωπο του 

ανακοίνωσε πως είχε σπουδαία νέα να τους πει. 

«Σύντροφοι!» φώναξε κάνοντας νευρικά 

πηδηματάκια, «ανακαλύφθηκε κάτι φοβερό.  

 

Ο Χιονής πουλήθηκε στον Φρέντερικ του 

Μοσχολίβαδου, ο οποίος σχεδιάζει να μας επιτεθεί 

και να μας πάρει τη φάρμα!  

 

Ο Χιονής θα είναι επικεφαλής της επίθεσης. Και 

υπάρχει και κάτι χειρότερο απ' αυτό. Εμείς είχαμε 

πιστέψει πως ο Χιονής είχε κάνει την επανάσταση 

από απλή ματαιοδοξία και φιλοδοξία.  

 

Κάναμε λάθος, σύντροφοι! Ξέρετε ποια ήταν 

η αληθινή αιτία; Ο Χιονής συνεργαζόταν με τον 

Τζόουνς από την αρχή. Όλο αυτό τον καιρό ήταν ο 

μυστικός πράκτορας του.  

 

Κι όλα αποδείχτηκαν από τα στοιχεία που 

άφησε φεύγοντας, και που μόλις τώρα 

ανακαλύψαμε. 

 

Κατά τη γνώμη μου, τούτο εξηγεί πολλά, 

σύντροφοι. Μήπως δεν είδαμε με τα ίδια μας τα 

μάτια την προσπάθεια του -που ευτυχώς δεν 

πέτυχε- να μας νικήσει και να μας 

καταστρέψει στη Μάχη της Στρούγκας;» 

 

Τα ζώα μαρμάρωσαν. Τούτη η ατιμία του Χιονή 

ξεπερνούσε και την καταστροφή του ανεμόμυλου. 

Χρειάστηκαν, όμως, μερικά λεπτά ώσπου να το 

χωνέψουν. 

 

Όλα θυμόντουσαν, ή νόμιζαν πως θυμόντουσαν, 

ότι στη Μάχη της Στρούγκας ο Χιονής ήταν αυτός 

που μπήκε μπροστά και τα ενθάρρυνε σε κάθε 

φάση του αγώνα, χωρίς να σταματήσει ούτε μια 

στιγμή, ούτε κι όταν τα βόλια του Τζόουνς τον 

πλήγωσαν στη ράχη.  

 

Στην αρχή, τους ήταν λίγο δύσκολο να 

αντιληφθούν πώς έδεναν όλα αυτά με την 

κατηγορία ότι ήταν με το μέρος του Τζόουνς. 

 

Ώς και ο Γροθιάς, που σπάνια έκανε ερωτήσεις, 

ήταν μπερδεμένος. Ξάπλωσε χάμω, δίπλωσε τα 

μπροστινά του πόδια, έκλεισε τα μάτια, και με 

Я чую его запах!» — и при слове «Обвал» псы 

рычали так, что кровь стыла в жилах, и скалили 

зубы. 

Животные были запуганы до предела. Их не 

оставляло ощущение, что незримый Обвал 

всесилен, что им проникнут самый воздух, что 

он грозит им неисчислимыми бедствиями.  

 

Вечером Стукач собрал животных и с убитым 

видом сказал, что должен сообщить им важное 

известие. 

— Товарищи! — кричал Стукач, возбужденно 

приплясывая. — Нами обнаружено страшное 

преступление. Обвал запродался Питеру из 

Склок, который и сейчас не оставил свои планы 

напасть на нас и захватить нашу ферму!  

 

 

Обвал будет у него проводником. Но за 

Обвалом числятся дела и похуже. Мы думали, 

что Обвала побудили затеять смуту тщеславие и 

жажда власти.  

 

Мы жестоко ошибались, товарищи. Знаете, в 

чем истинная причина? Обвал с самого начала 

вступил в сговор с Джонсом! Обвал всегда был 

тайным агентом Джонса.  

 

Доказательство тому — забытый им впопыхах 

документ, который мы только что обнаружили.  

 

 

Я считаю, товарищи, что это проливает свет на 

многие факты. Разве мы не видели, как Обвал 

добивался — к счастью, безуспешно — нашего 

разгрома в Бою под коровником? 

 

 

Животные остолбенели. Перед таким 

злодейством померкло даже разрушение 

ветряной мельницы. И все же это никак не 

укладывалось ни у одного из них в голове.  

 

Им помнилось, во всяком случае вроде бы 

помнилось, что Обвал первым бросился на 

врага в Бою под коровником, что он сплачивал 

и подбадривал их на каждом шагу и не 

отступил, даже когда Джонс всадил заряд дроби 

ему в спину.  

 

Поначалу они никак не могли взять в толк: если 

Обвал продался Джонсу, как это увязать с его 

храбрым поведением в бою?  

 

Даже Боец, а его редко посещали сомнения, и 

тот был озадачен. Он лег, подоткнул под себя 

копыта, прикрыл глаза и ценой невероятных 
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μεγάλη προσπάθεια κατόρθωσε να βάλει σε τάξη 

τις σκέψεις του. 

 

«Δεν το πιστεύω» είπε. «Ο Χιονής πάλεψε 

παλικαρίσια στη Μάχη της Στρούγκας, τον είδα. Γι' 

αυτό, εξάλλου, δεν του δώσαμε και το παράσημο 

του "Ήρωα Πρώτης Τάξης";» 

 

 

«Αυτό ήταν το λάθος μας, σύντροφε. Τώρα 

ξέρουμε πια -κι είναι γραμμένο στα μυστικά 

πειστήρια που βρήκαμε- πως ο πραγματικός του 

σκοπός ήταν να μας παρασύρει στο χαμό». 

 

«Πληγώθηκε, όμως» απάντησε ο Γροθιάς. «Τον 

είδαμε όλοι να τρέχει γεμάτος αίματα». 

 

«Αυτό ήταν μέρος της σκευωρίας!» κραύγασε ο 

Γρυλής. 

 

«Η σφαίρα του Τζόουνς μόλις που τον έγδαρε. Αν 

ξέρατε να διαβάζετε, θα σας το έδειχνα γραμμένο 

από το ίδιο του το χέρι. Η συνωμοσία ήταν τέτοια, 

ώστε την κρίσιμη στιγμή ο Χιονής να δώσει το 

σύνθημα για υποχώρηση και ν' αφήσει το πεδίο 

ελεύθερο για τον εχθρό.  

 

Και παραλίγο να το πετύχαινε -για να μην πω ότι 

θα το πετύχαινε οπωσδήποτε, αν δε μεσολαβούσε ο 

ηρωικός μας Αρχηγός, ο σύντροφος Ναπολέων.  

 

Ξεχνάτε πως τη στιγμή που ο Τζόουνς και οι 

άντρες του μπήκαν στην αυλή, ο Χιονής γύρισε 

ξαφνικά και το 'βαλε στα πόδια, και πολλά απ' τα 

ζώα τον ακολούθησαν; 

 

Δε θυμάστε, εκείνη τη στιγμή που είχε πέσει 

πανικός κι όλα έμοιαζαν χαμένα, πως ο σύντροφος 

Ναπολέων πετάχτηκε μπροστά με μια κραυγή 

"Θάνατος στην Ανθρωπότητα!" κι έμπηξε τα 

δόντια του στο πόδι του Τζόουνς; 

Είμαι βέβαιος πως αυτό το θυμάστε, σύντροφοι!» 

αναφώνησε πηδώντας πέρα δώθε ο Γρυλής. 

 

Μετά την τόσο παραστατική περιγραφή που έκανε 

ο Γρυλής, τα ζώα νόμισαν πως το θυμήθηκαν. 

Πράγματι, την κρίσιμη στιγμή της μάχης ο Χιονής 

είχε γίνει καπνός. Ο Γροθιάς, όμως, 

εξακολουθούσε να έχει αμφιβολίες. 

 

«Δεν πιστεύω ότι ο Χιονής ήταν προδότης απ' την 

αρχή» είπε στο τέλος. «Ό,τι έκανε μετά, είναι άλλο 

ζήτημα. Πιστεύω ότι στη Μάχη της Στρούγκας 

στάθηκε καλός σύντροφος». 

 

 

«Ο Αρχηγός μας, ο σύντροφος Ναπολέων» είπε ο 

усилий сформулировал наконец свои мысли. 

 

 

— Не верю, — сказал он. — Обвал храбро 

дрался в Бою под коровником. Я видел это 

своими глазами. Разве мы не присвоили ему за 

этот бой звание Героя Скотного Двора I 

степени? 

 

— Мы допустили ошибку, товарищ. Как стало 

известно из обнаруженных нами новых 

секретных документов, Обвал заманил нас в 

ловушку, чтобы обречь на гибель. 

 

— Но его ранило, — сказал Боец. — Все 

видели, что он истекал кровью. 

 

— Это было одним из условий их соглашения, 

— напирал Стукач.  

 

— Пуля Джонса только оцарапала Обвала. Я 

показал бы вам документ — если бы вы могли 

его прочесть, — где Обвал черным по белому 

пишет об этом. Они с Джонсом уговорились, 

что в решающий момент Обвал подаст сигнал к 

отступлению и оставит поле боя врагу.  

 

И ведь этот план едва не осуществился, скажу 

больше, товарищи, он наверняка бы 

осуществился, если бы не наш доблестный 

вождь товарищ Наполеон.  

Разве вы не помните: в тот самый момент, когда 

Джонс со своими работниками проникли во 

двор. Обвал обратился в бегство и многих увлек 

за собой?  

 

Разве вы не помните: когда всех охватила 

паника и поражение казалось неминуемым, 

товарищ Наполеон с криком «Смерть 

человечеству!» бросился вперед и впился 

зубами Джонсу в ногу? Уж это-то, товарищи, 

вы не можете не помнить! 

 

 

Теперь, когда Стукач так наглядно все описал, 

животным что-то такое припомнилось. Во 

всяком случае, им помнилось, что в 

решительный момент Обвал повернулся и 

бросился бежать. Бойца все же не оставляли 

сомнения. 

— Я не верю, что Обвал с самого начала 

вступил на путь предательства, — подытожил 

он свои мысли. — Потом — другое дело, потом 

он мог на него скатиться. Но я верю, что в Бою 

под коровником он сражался с нами плечом к 

плечу. 

— Наш вождь товарищ Наполеон, — раздельно 
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Γρυλής, μιλώντας αργά και σταθερά, «δήλωσε 

κατηγορηματικά -κατηγορηματικότατα, σύντροφε- 

ότι ο Χιονής ήταν από την αρχή πράκτορας του 

Τζόουνς, και μάλιστα, πολύ πριν γίνει καν σκέψη 

για Επανάσταση». 

 

«Α! Τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά!» είπε ο 

Γροθιάς. «Αφού το είπε ο σύντροφος Ναπολέων, 

έτσι πρέπει να είναι!» 

 

«Αυτό είναι το σωστό πνεύμα, σύντροφε!» 

αναφώνησε ο Γρυλής, ενώ όλοι πρόσεξαν την 

άγρια ματιά που έριξε στον Γροθιά με τα 

σπινθηροβόλα μάτια του. Γύρισε να φύγει, μα 

κοντοστάθηκε και πρόσθεσε εμφαντικά: 

 

«Προειδοποιώ όλα τα ζώα να 'χουν τα μάτια 

τους ορθάνοιχτα. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε 

πως κάποιοι πράκτορες του Χιονή καραδοκούν 

ανάμεσά μας!» 

 

Τέσσερις μέρες αργότερα, κατά το απογευματάκι, 

ο Ναπολέων πρόσταξε όλα τα ζώα να μαζευτούν 

στην αυλή. 

 

'Όταν συγκεντρώθηκαν, ο Ναπολέων βγήκε 

επίσημα απ' το σπίτι, φορώντας και τα δυο 

μετάλλια (είχε πρόσφατα απονείμει στον εαυτό του 

τα μετάλλια «Ήρωας Πρώτης Τάξης» και «Ήρωας 

Δεύτερης Τάξης»), με τα εννιά τεράστια σκυλιά 

του να χοροπηδούν ολόγυρα του και ν’αλυχτούν 

τόσο άγρια, που έκαναν τα άλλα ζώα ν' 

ανατριχιάζουν σύγκορμα απ' το φόβο τους.  

 

Ζάρωσαν όλα στη θέση τους λες κι ήξεραν πως 

κάτι τρομερό επρόκειτο να συμβεί. 

Ο Ναπολέων στάθηκε, κοίταξε το ακροατήριο του 

αγριωπά κι έβγαλε μια διαπεραστική στριγκλιά.  

 

Αμέσως, οι σκύλοι όρμησαν κι άρπαξαν τέσσερα 

γουρούνια απ' το αυτί, κι ενώ εκείνα ούρλιαζαν απ' 

τον πόνο και το φόβο, τα έσυραν στα πόδια του 

Ναπολέοντα.  

 

Τα αυτιά των γουρουνιών αιμορραγούσαν, και τα 

σκυλιά, έχοντας γευτεί αίμα, για λίγες στιγμές 

έκαναν σαν λυσσασμένα. 

 

Προς μεγάλη έκπληξη όλων, τρία απ' αυτά χί- 

μηξαν πάνω στον Γροθιά. Εκείνος, βλέποντάς τα 

να 'ρχονται, τίναξε το μπροστινό του πόδι, χτύπησε 

ένα σκυλί στον αέρα και το κάρφωσε στο χώμα. 

 

Το σκυλί κλαψούριζε να το λυπηθεί, ενώ τα άλλα 

δυο το 'σκασαν με την ουρά στα σκέλια.  

 

Ο Γροθιάς έστρεψε το βλέμμα του στον 

и веско сказал Стукач, — решительно, 

повторяю, товарищи, решительно заявил, что 

Обвал продался Джонсу с самого начала, да, да, 

еще задолго до восстания, когда мы и не 

помышляли о нем. 

 

— Тогда другое дело, — сказал Боец. — Если 

так говорит товарищ Наполеон, значит, так оно 

и есть. 

 

— Вот это правильный подход, товарищ, — 

выкрикнул Стукач, но было замечено, что его 

бегающие глазки со злобой впились в Бойца. Он 

уже собрался было уходить, но в последний 

момент задержался.  

 

— Я предупреждаю, — внушительно добавил 

он, — что вы должны быть бдительными. Есть 

основания полагать, что агенты Обвала и сейчас 

рыщут среди нас! 

 

А спустя четыре дня ближе к вечеру Наполеон 

велел животным собраться во дворе.  

 

 

Когда все сошлись, Наполеон при медалях 

(недавно он присвоил себе звание Героя 

Скотного Двора I степени и Героя Скотного 

Двора II степени), в сопровождении девяти 

здоровенных псов, которые вились вокруг него 

и рычали так, что у животных бегали по коже 

мурашки, вышел из хозяйского дома. Животные 

примолкли, сжались — будто предчувствуя, что 

надвигается нечто страшное. 

Наполеон грозно обозрел собравшихся и 

пронзительно взвизгнул.  

 

 

 

Псы метнулись вперед, схватили четырех 

подсвинков за уши и, верещащих от боли и 

страха, приволокли к ногам Наполеона.  

 

 

У подсвинков из порванных ушей капала кровь, 

от запаха крови псы словно взбесились.  

 

 

Трое из них бросились на Бойца, чем привели 

животных в полное недоумение. Но Боец не 

оплошал, он взлягнул ногой, поддел одного из 

псов на лету и здоровенным копытом 

пригвоздил к земле.  

Пес молил о пощаде, двое его товарищей, 

поджав хвосты, бежали.  

 

Боец взглядом спросил у Наполеона, что делать 
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Ναπολέοντα για να δει αν έπρεπε να το 

αποτελειώσει ή να το αφήσει να φύγει.  

 

Ο Ναπολέων, που είχε χάσει το χρώμα του, διέταξε 

κοφτά τον Γροθιά να το αφήσει. Εκείνος σήκωσε 

το πόδι του, κι ο σκύλος, γεμάτος μελανιές, 

σούρθηκε μακριά ουρλιάζοντας. 

 

Σύντομα η οχλοβοή σταμάτησε. Τα τέσσερα 

γουρούνια περίμεναν τρέμοντας, με την ενοχή 

χαραγμένη σε κάθε γραμμή της μούρης τους.  

Ο Ναπολέων τα κάλεσε να ομολογήσουν τα 

εγκλήματά τους. Ήταν τα ίδια γουρούνια 

που είχαν διαμαρτυρηθεί όταν ο Ναπολέων 

κατάργησε τις κυριακάτικες Συγκεντρώσεις.  

 

Χωρίς πίεση, ομολόγησαν ότι βρίσκονταν σε 

μυστική επαφή με τον Χιονή από τον καιρό της 

εκδίωξής του, ότι είχαν συνεργαστεί μαζί του για 

την καταστροφή του μύλου κι ότι είχαν κάνει 

συμφωνία μαζί του να παραδώσουν τη 

Φάρμα των Ζώων στον κύριο Φρέντερικ.  

 

Πρόσθεσαν πως ο Χιονής τους είχε εκμυστηρευτεί 

ότι για πολλά χρόνια υπήρξε μυστικός πράκτορας 

του Τζόουνς.  

 

Μόλις τέλειωσαν την ομολογία τους, τα σκυλιά 

χίμηξαν αμέσως πάνω τους και τους ξέσκισαν το 

λαρύγγι. Ο Ναπολέων με φοβερή φωνή ρώτησε αν 

κανένα άλλο ζώο είχε να ομολογήσει τίποτα. 

 

Οι τρεις κότες που είχαν παρακινήσει σε ανταρσία 

για το ζήτημα των αυγών, έκαναν ένα βήμα 

μπροστά και κατέθεσαν ότι ο Χιονής είχε 

εμφανιστεί στον ύπνο τους και τις προέτρεψε να 

παρακούσουν τις διαταγές του Ναπολέοντα. 

 

Σφάχτηκαν κι αυτές επιτόπου. Στη συνέχεια, 

παρουσιάστηκε μια χήνα και ομολόγησε πως 

πέρυσι, στο θερισμό, είχε κρύψει έξι στάχυα, που 

τα 'φαγε κρυφά το βράδυ.  

 

Ένα πρόβατο ομολόγησε πως είχε κατουρήσει 

στη στέρνα, παρακινούμενο, όπως είπε, από τον 

Χιονή. Δυο άλλα πρόβατα ομολόγησαν ότι είχαν 

σκοτώσει ένα γέρικο κριάρι, αφοσιωμένο οπαδό 

του Ναπολέοντα, κυνηγώντας το γύρω από μια 

φωτιά, ενώ υπέφερε από βήχα.  

 

Σφάχτηκαν όλα πάραυτα. Οι ομολογίες κι οι 

εκτελέσεις συνεχίστηκαν ώσπου ένας σωρός 

πτώματα στοιβάχτηκε μπροστά στα πόδια του 

Ναπολέοντα, και η ατμόσφαιρα έγινε βαριά απ' τη 

μυρωδιά του αίματος που ήταν άγνωστη εκεί μετά 

τη φυγή του Τζόουνς. 

 

с псом — раздавить или отпустить.  

 

 

Наполеон, заметно изменившись в лице, строго 

приказал Бойцу отпустить пса, Боец приподнял 

копыто, и помятый пес уполз, скуля. 

 

 

Вскоре суматоха улеглась. Четверо подсвинков, 

трепеща, ожидали решения своей участи, весь 

их вид выражал глубокую вину.  

Наполеон призвал их признаться в своих 

преступлениях. Это были те самые подсвинки, 

которые возмутились, когда Наполеон отменил 

воскресные собрания, — кто же еще.  

 

Они тут же признали, что после изгнания 

Обвала вступили с ним в тайные сношения, 

помогли ему разрушить ветряную мельницу и 

вошли с ним в сговор с целью отдать Скотный 

Двор в руки мистера Питера.  

 

 

Обвал, добавили они, открыл им, что издавна 

состоял на службе у Джонса.  

 

 

После чего они замолчали, псы вмиг загрызли 

всех четверых, а Наполеон наводящим ужас 

голосом спросил, есть ли среди животных 

такие, которые чувствуют за собой вину. 

 

Три курицы, зачинщицы яичного бунта, 

выступили вперед и заявили, что Обвал являлся 

им во сне и подстрекал их не подчиняться 

Наполеоновым приказам.  

 

 

Их тоже зарезали. Затем вперед вышел гусь и 

сознался, что, убирая в прошлом году урожай, 

утаил шесть колосков, а ночью их съел.  

 

 

Затем овца созналась, что помочилась в пруд, и 

сказала, что подбил ее на это опять же Обвал, а 

две другие овцы сознались, что угробили 

старого барана, особо преданного сторонника 

Наполеона; барана бил кашель, а они нарочно 

гоняли его вокруг костра.  

 

Их тоже прикончили прямо на месте. 

Признания чередовались с казнями. Вскоре у 

ног Наполеона громоздилась гора трупов, а в 

воздухе сгустился запах крови, забытый 

животными с тех самых пор, как они прогнали 

Джонса. 
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Όταν όλα τέλειωσαν, τα ζώα που είχαν απομείνει, 

εκτός απ' τα γουρούνια και τα σκυλιά, αποχώρησαν 

ομαδικά. Έτρεμαν ολόκληρα κι ήταν 

δυστυχισμένα. 

 

Δεν ήξεραν τι ήταν πιο φριχτό, η προδοσία των 

ζώων που είχαν συνωμοτήσει με τον Χιονή, ή η 

φριχτή τιμωρία που πριν από λίγο είχαν δει να τους 

επιβάλλεται. 

 

 

Και στο παρελθόν, βέβαια, είχαν δει συχνά σκηνές 

αιματοχυσίας το ίδιο φρικιαστικές, αλλά τούτη εδώ 

τους φαινόταν πολύ χειρότερη, γιατί συνέβη 

μεταξύ τους. 

 

Από τότε που ο Τζόουνς έφυγε από τη φάρμα ως 

σήμερα, κανένα ζώο δεν είχε σκοτώσει άλλο ζώο. 

Ούτε καν αρουραίος δεν είχε σκοτωθεί.  

 

Πήραν το δρόμο κατά το λοφάκι όπου στεκόταν ο 

μισοτελειωμένος ανεμόμυλος, και 

κουλουριάστηκαν όλα καταγής κοντά κοντά, 

λες κι ήθελαν να ζεσταθούν -η Τριφύλλω, η Μπεε- 

μπέεκα, ο Βενιαμίν, οι αγελάδες, τα πρόβατα κι ένα 

κοπάδι χήνες και πάπιες -όλα, εκτός απ' τη γάτα 

που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς λίγο πριν τα 

διατάξει ο Ναπολέων να συγκεντρωθούν.  

 

Για λίγη ώρα δεν ακουγόταν κιχ. Μόνο ο Γροθιάς 

ήταν όρθιος. Πηγαινοερχόταν νευρικά και 

χτυπούσε τα πλευρά του με τη μαύρη μακριά ουρά 

του κι άφηνε πού και πού κανένα απρόσμενο 

χλιμίντρισμα.  

 

Στο τέλος, είπε: «Δεν το χωράει ο νους μου. Δεν 

πίστευα ποτέ ότι θα γίνονταν τέτοια πράγματα στη 

φάρμα μας. Δικό μας πρέπει να είναι το λάθος. Η 

λύση, όπως το βλέπω εγώ, είναι να δουλέψουμε 

σκληρότερα. Από αύριο θα σηκώνομαι 

μια ώρα νωρίτερα το πρωί». 

 

Και με τον βαρύ του καλπασμό τράβηξε για το 

λατομείο. Μόλις έφτασε, μάζεψε δυο φορτώματα 

πέτρες και τα κουβάλησε στο μύλο, προτού πάει 

για ύπνο.  

 

Τα ζώα είχαν κουβαριαστεί γύρω απ' την 

Τριφύλλω, βουβά. Απ' το λοφάκι όπου ήταν 

ξαπλωμένα, χαίρονταν την υπέροχη θέα της 

εξοχής. Ατένιζαν σχεδόν ολόκληρη τη Φάρμα των 

Ζώων, το μεγάλο λιβάδι που απλωνόταν ως κάτω 

στον κεντρικό δρόμο, το χωράφι με το σανό, το 

αλσάκι, τη στέρνα, τα οργωμένα χωράφια με το 

παχύ καταπράσινο σιτάρι, τις κόκκινες στέγες των 

κτισμάτων της φάρμας και τον καπνό που ανέβαινε 

σγουρός απ' τις καμινάδες. 

Когда казни кончились, уцелевшие животные, 

за исключением свиней и собак, сбившись в 

кучу, побрели со двора. Потерянные, 

раздавленные.  

 

Они не понимали, что их больше потрясло — 

предательство товарищей, вступивших в сговор 

с Обвалом, или суровое возмездие, которое 

настигло их.  

 

 

Прежде им тоже случалось быть свидетелями 

кровопролитий, и не менее жестоких, но теперь 

свои убивали своих, а это — и тут все были 

едины — куда хуже.  

 

С тех пор как они прогнали Джонса и вплоть до 

сегодняшнего дня, не было ни одного убийства. 

Крысы и той не убили.  

 

Они взобрались на взгорок и все, как один, 

легли у недостроенной мельницы, тесно 

прижавшись друг к другу, — их знобило: 

Кашка, Мона, Вениамин, коровы, овцы, вся 

птица — гуси и куры, все, кроме кошки. Она, 

перед тем как Наполеон велел собраться, куда-

то запропастилась.  

 

 

Поначалу все молчали. Не лег один Боец. Он 

переминался с ноги на ногу, хлестал себя 

длинным черным хвостом по бокам, время от 

времени недоуменно ржал. И наконец 

подытожил свои мысли: 

 

— Ничего не понимаю. Никогда бы не поверил, 

что такое может случиться на нашей ферме. 

Наверное, мы сами виноваты. Я вижу 

единственный выход — работать еще упорнее. 

Отныне я буду вставать не на три четверти часа, 

а на час раньше. 

 

И грузно зарысил в каменоломню. А там набрал 

камня и до ночи отвез сначала одну, потом 

другую телегу к ветряной мельнице. 

 

 

Животные сбились вокруг Кашки, но 

разговаривать не разговаривали. Со взгорка им 

открылись дали. Отсюда как на ладони была 

видна чуть не вся округа: выгон, тянувшийся к 

большаку, луг, рощица, пруд, куда они ходили 

на водопой, вспаханное поле, где зеленели 

густые всходы пшеницы, красные крыши 

служб, над трубами которых курился дымок.  
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Ήταν ένα φωτεινό, ανοιξιάτικο σούρουπο. Το 

γρασίδι και τα νέα βλαστάρια στους φράχτες 

χρυσαύγιζαν στις αχτίδες του ήλιου. Ποτέ ως τώρα 

η φάρμα –που ξαφνικά συνειδητοποιούσαν ότι 

ήταν δική τους, καταδίκη τους, σπιθαμή προς 

σπιθαμή- δεν τους είχε φανεί πιο ποθητό μέρος.  

 

Η Τριφύλλω άπλωσε το βλέμμα της στη 

λοφοπλαγιά, και τα μάτια της γέμισαν δάκρυα.  

 

Αν μπορούσε να εκφράσει με λόγια τις σκέψεις 

της, θα έλεγε ότι δεν περίμεναν ποτέ να φτάσουν 

τα πράγματα εδώ που έφτασαν, όταν πριν από 

χρόνια άρχισαν τον αγώνα για ν' ανατρέψουν την 

ανθρώπινη φυλή.  

 

Αυτές οι σκηνές του τρόμου και των άγριων 

σφαγών δεν ήταν αυτό που προσδοκούσαν εκείνη 

τη νύχτα που ο γερο-Στρατηγός τους είχε 

ξεσηκώσει να επαναστατήσουν. 

 

Είχε οραματιστεί μια κοινωνία ζώων απαλλαγμένη 

απ' την πείνα και το μαστίγιο, μια κοινωνία όπου 

θα υπήρχε ισότητα μεταξύ τους και τα ζώα θα 

δούλευαν σύμφωνα με τις δυνάμεις τους, όπου ο 

δυνατός θα προστάτευε τον αδύναμο, όπως η ίδια 

είχε προστατέψει τα παπάκια εκείνη τη νύχτα που 

έβγαλε λόγο ο Στρατηγός.  

 

Αντίθετα -και χωρίς να καταλαβαίνει το γιατί- 

είχαν φτάσει στο σημείο να μην τολμά κανείς να 

πει τις σκέψεις του. Άγρια σκυλιά περιφέρονταν 

παντού και σε υποχρέωναν να βλέπεις τους 

συντρόφους σου να κομματιάζονται, έχοντας 

πρώτα ομολογήσει φρικιαστικά εγκλήματα. 

 

 Δεν της περνούσε καθόλου απ' το μυαλό η σκέψη 

για επανάσταση ή για ανυπακοή. Ήξερε πως, 

ακόμα κι έτσι, η κατάσταση ήταν καλύτερη απ' τον 

καιρό του Τζόουνς, κι αυτό που προείχε ήταν να 

εμποδίσουν την επιστροφή των ανθρώπων. 

 

 Ό,τι κι αν συνέβαινε, αυτή έπρεπε να 

παραμείνει πιστή, να δουλεύει σκληρά, να 

υπακούει στις διαταγές και να αποδέχεται το 

διαφέντεμα του Ναπολέοντα. 

 

Αλλά και πάλι, αυτά είχε ονειρευτεί, γι' αυτά είχε 

μοχθήσει, εκείνη και τα άλλα ζώα; Γι' αυτά έχτισαν 

τον ανεμόμυλο κι αναμετρήθηκαν με τα βόλια του 

Τζόουνς; 

 

Τέτοιες ήταν οι σκέψεις της, μόνο που δεν έβρισκε 

τα λόγια να τις εκφράσει. 

Τελικά, νιώθοντας πως έτσι θα μπορούσε ίσως ν' 

αντικαταστήσει τις λέξεις που δεν έβρισκε, 

 

Стоял погожий весенний вечер. Лучи 

заходящего солнца золотили траву, на живых 

изгородях проклюнулись почки. Любовь к 

своей ферме — и тут они не без удивления 

вспомнили, что это же их ферма, она же отошла 

к ним! — нахлынула на них с небывалой силой.  

 

Кашка поглядела вниз, глаза ее заволоклись 

слезами.  

 

Умей она выразить свои мысли, она бы сказала: 

разве к этому они стремились, когда много лет 

назад решили во что бы то ни стало свергнуть 

род людской?  

 

 

Разве кровавые казни виделись им в ту ночь, 

когда старый Главарь впервые призвал их к 

восстанию?  

 

 

Если ей тогда и рисовались картины будущего, 

она представляла его себе союзом скотины, где 

нет места голоду и угнетению, где все равны, 

где труд дело чести, где сильный ограждает 

слабого, как она оградила ногой отбившихся от 

матери утят в ту ночь, когда Главарь произнес 

свою речь.  

 

Но ничего этого нет, и наступило время — а 

почему, она не понимает, — когда никто не 

решается говорить в открытую, когда повсюду 

рыщут свирепые псы и когда твои товарищи 

сознаются в чудовищных преступлениях и их 

рвут на части на твоих глазах.  

 

У нее и в мыслях не было ни восстать, ни даже 

ослушаться. Она понимала, что при всем при 

том им живется не в пример лучше, чем во 

времена Джонса, и что главное сейчас — не 

допустить возвращения людей.  

 

Что бы ни случилось, она останется верной их 

делу, будет работать не щадя сил, выполнять 

все, что от нее потребуют, и идти по пути, 

намеченному Наполеоном.  

 

Все так, но разве об этом она и ее товарищи 

мечтали, разве для этого они трудились? Нет, не 

для этого они строили ветряную мельницу, не 

для этого, рискуя жизнью, шли под пули 

Джонса. 

Вот какие мысли одолевали Кашку, хоть она и 

не умела их выразить. 

В конце концов, так и не найдя слов, она, чтобы 

дать выход охватившим ее чувствам, запела 
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βάλθηκε να τραγουδάει τα Ζώα της Αγγλίας.  

 

Τα υπόλοιπα ζώα που ήταν γύρω της, πιάσανε κι 

αυτά το τραγούδι και το είπαν τρεις φορές 

συνέχεια, πολύ μελωδικά, αργά και πένθιμα -ποτέ 

δεν το 'χαν ξανατραγουδήσει έτσι. 

 

Πριν καλά καλά τελειώσουν το τραγούδι τρίτη 

φορά, εμφανίστηκε ο Γρυλής, συνοδευόμενος από 

δυο σκυλιά, και τα πλησίασε με ύφος 

περισπούδαστο.  

Ανήγγειλε, λοιπόν, ότι κατόπιν διαταγής του 

συντρόφου Ναπολέοντα τα Ζώα της Αγγλίας δεν 

επιτρεπόταν να ξανακουστούν ποτέ. Από δω κι 

εμπρός απαγορευόταν να το τραγουδούν. 

 

Τα ζώα τα 'χασαν. 

«Μα, γιατί;» απόρησε η Μπεεμπέεκα. 

 

«Δε χρειάζεται πια, συντρόφισσα» απάντησε 

ψυχρά ο Γρυλής. «Τα Ζώα της Αγγλίας ήταν το 

τραγούδι της Επανάστασης. 

 

Η Επανάσταση ολοκληρώθηκε τώρα. Η εκτέλεση 

των προδοτών σήμερα το απόγευμα ήταν η 

τελευταία φάση.  

 

Ο εχθρός, ο εσωτερικός κι ο εξωτερικός, νικήθηκε. 

Με τα Ζώα της Αγγλίας εκφράζαμε τη λαχτάρα 

μας για μια καλύτερη μελλοντική κοινωνία.  

 

Η κοινωνία αυτή δημιουργήθηκε πια. Είναι φανερό 

λοιπόν πως αυτό το τραγούδι δεν εξυπηρετεί 

κανένα σκοπό». 

 

Αν και τρομαγμένα, μερικά ζώα ίσως να είχαν 

διαμαρτυρηθεί, αλλά εκείνη τη στιγμή τα πρόβατα 

έπιασαν το γνωστό «Τα τετράποδα καλά, τα δίποδα 

κακά», που συνεχίστηκε αρκετή ώρα, βάζοντας 

έτσι τέλος στη συζήτηση. 

 

Τα Ζώα της Αγγλίας δεν ξανακούστηκαν. Στη θέση 

του, ο Κούτσικος, ο ποιητής, συνέθεσε ένα άλλο 

τραγούδι, που άρχιζε έτσι: 

 

 

των Ζώων, Φάρμα των Ζώων, 

κακό από μένα ποτέ δε θα σε βρει! 

Κι αυτό το τραγουδούσαν κάθε Κυριακή πρωί μετά 

την έπαρση της σημαίας. Για τα ζώα, όμως, ο 

σκοπός και τα λόγια των Ζώων της Αγγλίας ήταν 

πάντα ομορφότερα. 

 

8 

Λίγες μέρες αργότερα, όταν κόπασε ο τρόμος που 

είχαν σπείρει οι εκτελέσεις, κάποια ζώα 

θυμήθηκαν, ή νόμισαν πως θυμήθηκαν, ότι η Έκτη 

«Твари Англии».  

 

Животные дружно подхватили песню и пропели 

ее три раза кряду. Пели стройно, но протяжно и 

заунывно, никогда раньше они так не пели. 

 

 

Только они спели песню в третий раз, как на 

взгорок в сопровождении двух псов поднялся 

Стукач, — судя по его виду, у него было важное 

известие. Стукач объявил, что особым указом 

товарища Наполеона «Твари Англии» 

отменяются. Отныне на их исполнение наложен 

запрет. 

 

 

Животные оторопели. 

— Почему? — не удержалась от вопроса Мона. 

 

— Потому что эта песня отжила свое время, — 

многозначительно сказал Стукач. — «Твари 

Англии» звали к восстанию.  

 

Но восстание завершено. Последним его этапом 

была сегодняшняя казнь изменников.  

 

 

Мы сокрушили внутреннего и внешнего врага. 

«Твари Англии» выражали нашу мечту об 

обществе будущего, о лучшем обществе.  

 

Сейчас такое общество построено. И этой песне 

некуда нас звать. 

 

 

Как животные ни были запуганы, наверняка 

нашлись бы среди них и такие, которые 

возмутились бы, но овцы завели свое 

неизменное «Четыре ноги хорошо, две — 

плохо» и блеяли минут десять, так что какие уж 

тут дискуссии. 

И «Твари Англии» больше никогда не пели. 

Вместо них поэт Последыш сочинил другую 

песню, начиналась она так: 

 

 

Наш Скотный Двор, наш Скотный Двор, 

Твоим врагам я дам отпор. 

Ее пели каждое воскресенье после поднятия 

флага. Но животные считали, что и мотив, и 

слова ни в какое сравнение не идут с «Тварями 

Англии». 

 

ГЛАВА VIII 
А спустя несколько дней после казней, когда 

животные понемногу отошли от сковавшего их 

страха, кому-то вспомнилось, во всяком случае 
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Εντολή πρόσταζε: 

 

Κανένα ζώο δε θα σκοτώνει το άλλο. Και παρόλο 

που κανένα δεν το ανέφερε, μην τυχόν και το 

ακούσουν τα γουρούνια και τα σκυλιά, 

αισθάνονταν πως οι σφαγές που είχαν γίνει δεν 

ταίριαζαν καθόλου με την Εντολή. 

 

Η Τριφύλλω ζήτησε από τον Βενιαμίν να της 

διαβάσει την Έκτη Εντολή, κι όταν αυτός είπε, 

κατά τη συνήθειά του, πως δεν ήθελε να μπλέκει 

σε τέτοια θέματα, πήγε να βρει την Μπεεμπέεκα. 

 

Η Μπεεμπέεκα διάβασε την Εντολή: «Κανένα ζώο 

δε θα σκοτώνει το άλλο χωρίς λόγο». Φαίνεται ότι 

κατά κάποιο τρόπο οι δυο τελευταίες λέξεις είχαν 

σβηστεί απ' τη μνήμη των ζώων. 

 

Έβλεπαν τώρα πως η Εντολή δεν είχε παραβιαστεί. 

Κι έτσι, σοφά έπραξαν και σκότωσαν τους 

προδότες που είχαν συνεργαστεί με τον Χιονή. 

 

Ολόκληρη εκείνη τη χρονιά, τα ζώα δούλεψαν 

σκληρότερα απ' την προηγουμένη. Το ξαναχτίσιμο 

του ανεμόμυλου, με τοίχους δυο φορές πιο 

χοντρούς από πριν, και το τελειωμό του στον 

καθορισμένο χρόνο, κάνοντας ταυτόχρονα και τις 

συνηθισμένες δουλειές στη φάρμα, απαιτούσαν 

τεράστιο μόχθο. 

 

Υπήρχαν φορές που τους φαινόταν πως δούλευαν 

περισσότερο 

κι έτρωγαν πιο λίγο απ' ό,τι στον καιρό του 

Τζόουνς.  

 

Τα πρωινά της Κυριακής, ο Γρυλής, κρατώντας 

ένα ρολό χαρτί με το πόδι του, τους διάβαζε 

κατεβατά με αριθμούς που αποδείκνυαν ότι η 

παραγωγή για όλα τα είδη των τροφίμων είχε 

αυξηθεί κατά διακόσια, τριακόσια ή πεντακόσια 

τοις εκατό, ανάλογα με την περίσταση.  

 

Τα ζώα δεν έβρισκαν κανένα λόγο να δυσπιστούν, 

έτσι κι αλλιώς, δε θυμόνταν και πολύ καθαρά 

τις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από την 

Επανάσταση.  

 

Έρχονταν όμως και μέρες που επιθυμούσαν 

μικρότερους αριθμούς και περισσότερο φαγητό. 

 

Όλες οι διαταγές διαβιβάζονταν τώρα μέσω του 

Γρυλή ή κάποιου άλλου γουρουνιού.  

 

Ο Ναπολέων είχε κόψει τις δημόσιες εμφανίσεις κι 

έβγαινε μια φορά το δεκαπενθήμερο. Όταν 

εμφανιζόταν, δεν τον συνόδευαν μόνο τα σκυλιά, 

αλλά κι ένας μαύρος πετεινός, που προπορευόταν 

вроде бы вспомнилось, что шестая заповедь 

гласит:  

«Животное да не убьет другое животное!» Все 

чувствовали, что недавние убийства 

противоречат шестой заповеди, хоть и 

остерегались говорить об этом при свиньях и 

собаках.  

 

Кашка попросила Вениамина прочесть ей 

шестую заповедь. 

 

 

 

 Она гласила: «Животное да не убьет другое 

животное без причины». Почему-то последние 

два слова изгладились у животных из памяти.  

 

 

Зато они поняли, что шестую заповедь не 

преступили: ведь убили изменников, которые 

вошли в сговор с Обвалом, — это ли не 

причина, и вполне веская. 

Последний год они работали еще упорней, чем 

предыдущий. Восстановить ветряную 

мельницу, вдобавок со стенами вдвое толще 

прежних, закончить ее к намеченному сроку, 

учитывая, что работы по хозяйству с них тоже 

никто не снимал, стоило невероятных усилий.  

 

 

Бывали времена, когда им казалось, что они 

работают дольше, а кормят их не лучше, чем 

при Джонсе.  

 

 

Поутру в воскресенье Стукач, придерживая 

длинную полоску бумаги ножкой, зачитывал им 

столбцы цифр, доказывавшие, что производство 

всех видов кормов возросло когда на двести, 

когда на триста, а когда и на пятьсот процентов.  

 

 

Причин не доверять Стукачу они не видели, 

особенно если учесть, что успели основательно 

забыть, как им жилось до восстания.  

 

 

Хотя при всем том бывали дни, когда они 

предпочли бы, чтобы их кормили не цифрами, а 

чем-то более существенным. 

Все указания теперь передавались через 

Стукача или через кого-нибудь еще из свиней.  

 

Сам Наполеон показывался не чаще чем раз в 

полмесяца. Когда же наконец он появлялся, 

мало того что позади него тянулась псиная 

свита, но еще и впереди на манер глашатая 
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κι έπαιζε το ρόλο του σαλπιγκτή, βγάζοντας ένα 

δυνατά «κικιρίκουουου», πριν αρχίσει να μιλά ο 

Ναπολέων.  

 

Είχε ακουστεί πως και στο σπίτι ο Ναπολέων 

κατοικούσε σε χωριστά διαμερίσματα από τους 

άλλους. Γευμάτιζε μόνος, έχοντας δυο σκυλιά να 

τον υπηρετούν, κι έτρωγε πάντα σε σερβίτσια 

φαγητού «Κράουν Ντέρμπυ» που είχαν βρεθεί στο 

σκρίνιο του σαλονιού. 

 

 Ανακοινώθηκε επίσης πως θα έπεφτε άλλη μια 

τουφεκιά το χρόνο, στα γενέθλια του Ναπολέοντα, 

όπως ίσχυε και για τις άλλες δύο επετείους. 

 

Ναπολέοντα δεν τον προσφωνούσαν πια απλώς 

«Ναπολέοντα». Τον αποκαλούσαν επίσημα «Ο 

Αρχηγός μας, σύντροφος Ναπολέων», και στα 

γουρούνια άρεσε ιδιαίτερα να επινοούν τίτλους 

όπως:  

«Πατέρα Όλων των Ζώων»,  

«Τρομοκράτη της Ανθρωπότητας», 

«Προστάτη της Στάνης», κι άλλα παρόμοια.  

 

 

Ο Γρυλής μιλούσε πάντα με τα δάκρυα να τρέχουν 

ποτάμι στα μάγουλά του, για τη σοφία του 

Ναπολέοντα, για τη μεγαλοψυχία του, και για τη 

βαθιά αγάπη που έτρεφε για όλα τα ζώα, ιδιαίτερα 

για όσα ήταν δυστυχισμένα και ζούσαν ακόμη στις 

άλλες φάρμες βυθισμένα στην άγνοια και τη 

σκλαβιά. Είχε γίνει συνήθεια να αποδίδουν 

στον Ναπολέοντα κάθε καλοτυχία.  

 

Και συχνά άκουγες μια κότα να λέει στην άλλη: 

«Με την καθοδήγηση του Αρχηγού μας, του 

συντρόφου Ναπολέοντα, έκανα πέντε αυγά σε έξι 

μέρες». Ή δυο αγελάδες, απολαμβάνοντας το 

δροσερό νεράκι της λιμνούλας να αναφωνούν: «Τι 

νέκταρ πίνουμε χάρη στην ηγεσία του συντρόφου 

Ναπολέοντα!»  

 

Το γενικό αίσθημα που κυριαρχούσε στη φάρμα 

εκφράστηκε σ' ένα ποίημα με τίτλο  

Ο σύντροφος Ναπολέων που είχε γράψει ο Κού- 

τσικος κι έλεγε τα εξής: 

 

Φίλε των ορφανών! 

Πηγή της ευτυχίας! 

Άρχοντα των αγαθών! 

Πώς φλογίζεται η ψυχή μου, 

σαν αγγίζει η ματιά μου, 

το ήρεμο αρχηγικό σου βλέμμα, 

που είναι το φως τ' ουρανού, 

Σύντροφε Ναπολέων! 

 

Εσύ μας δίνεις ό,τι λαχταράμε, 

выступал черный петушок — он предварял 

Наполеоновы речи оглушительным «кукареку».  

 

 

Рассказывали, что в хозяйском доме Наполеон 

занимает отдельные покои. Ел он тоже один, за 

едой ему прислуживали двое псов, и ел он на 

фарфоровом сервизе, который при Джонсе 

вынимался из горки в гостиной лишь в 

торжественных случаях.  

 

Было также объявлено, что ружейным залпом 

помимо двух других дат будет отмечаться и 

день рождения Наполеона. 

 

Наполеона теперь называли не просто 

Наполеоном, а лишь сугубо официально — 

нашим вождем товарищем Наполеоном, и 

свиньи старались перещеголять одна другую, 

изобретая для него все новые титулы:  

Отец Животных Всего Мира, 

 Гроза Рода Человеческого, 

 Мудрый Пастырь, Лучший Друг Утят и тому 

подобные.  

 

Стукач произносил речи о Наполеоновой 

мудрости, доброте ко всем животным и 

особенно к угнетенным животным соседних 

ферм, прозябавшим в невежестве и рабстве. 

Стало привычным любое достижение, любую 

удачу приписывать Наполеону.  

 

 

 

Нередко можно было услышать, как одна 

курица говорит другой: «Под водительством 

товарища Наполеона мне удалось снести пять 

яиц за шесть дней» или как две коровы на 

водопое восхищаются: «До чего же вкусная 

сегодня вода, и все благодаря мудрому 

руководству нашего вождя товарища 

Наполеона».  

Лучше всего чувства скотины выразило 

стихотворение Последыша под названием  

«Товарищ Наполеон»; вот оно: 

 

 

Осиротелых отец! 

Радости нашей кузнец 

Хозяин помойных ведер! 

Как солнце на небосклон 

Взошел ты! Я видеть рад 

Спокойный твой, твердый взгляд, 

Не ведаешь ты преград, 

Товарищ Наполеон! 

 

Руководитель наш, 
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στομάχι γεμάτο και στρώμα καθαρό. 

Κάθε ζώο μεγάλο ή μικρό 

χαίρεται στο στάβλο ύπνο ειρηνικό, 

Σύντροφε Ναπολέων, 

εσένα προσκυνάμε. 

 

 

 

 

Αν τύχαινε ένα μικρό 

γουρούνι να γεννιόταν, 

και πριν μεγάλο να γινόταν, 

θα άρμοζε σ' εσέ ν' αφοσιωνόταν. 

Και σαν επήγαινε την πρώτη του 

γλυκιά μιλιά να πει, 

μία θα ήταν και ιστορική: 

Σύντροφε Ναπολέων! 

 

Ο Ναπολέων ενέκρινε το ποίημα κι έβαλε να το 

γράψουν στον τοίχο της μεγάλης σιταποθήκης, 

στην απέναντι άκρη του τοίχου όπου ήταν 

γραμμένες οι Εφτά Εντολές. Πάνω απ' το ποίημα 

υπήρχε ένα πορτρέτο του Ναπολέοντα σε προφίλ, 

ζωγραφισμένο από τον Γρυλή με άσπρη μπογιά. 

 

Στο μεταξύ, ο Ναπολέων είχε αναμειχθεί, μέσω του 

Ουάιμπερ, σε περίπλοκες διαπραγματεύσεις με τον 

Φρέντερικ και τον Πίλκινγκτον. Η ξυλεία παρέμενε 

απούλητη. Ο Φρέντερικ φλεγόταν να την αγοράσει, 

αλλά δεν πρόσφερε λογική τιμή.  

 

Τον ίδιο καιρό, ξαναφούντωσαν οι φήμες ότι ο 

Φρέντερικ και οι άντρες του σχεδίαζαν να 

επιτεθούν στη Φάρμα των Ζώων και να 

καταστρέψουν τον ανεμόμυλο, το χτίσιμο του 

οποίου είχε ξυπνήσει την άγρια ζήλια του.  

Πίστευαν πως ο Χιονής κρυβόταν ακόμη στη 

Φάρμα του Μοσχολίβαδου.  

 

Στα μέσα του καλοκαιριού τα ζώα θορυβήθηκαν 

πολύ. Έμαθαν πως τρεις κότες είχαν ομολογήσει 

ότι, παρακινημένες από τον Χιονή, ετοίμαζαν τη 

δολοφονία του Ναπολέοντα. Εκτελέστηκαν 

αμέσως και πάρθηκαν καινούρια μέτρα ασφαλείας 

για τον Ναπολέοντα. 

 

Τέσσερα σκυλιά φρουρούσαν το κρεβάτι του τη 

νύχτα, ένα σε κάθε γωνιά, κι ένα γουρουνάκι, που 

το 'λεγαν Ροζούλη, ορίστηκε προσωπικός 

δοκιμαστής του φαγητού του, μην τυχόν και τον 

δηλητηριάσουν. 

 

Εκείνες περίπου τις μέρες ακούστηκε πως ο 

Ναπολέων είχε κανονίσει να πουλήσει την ξυλεία 

στον κύριο Πίλκινγκτον. Είχε επίσης σκοπό να 

προχωρήσει σε τακτική συμφωνία για την 

ανταλλαγή προϊόντων μεταξύ της Φάρμας των 

Нам все, что мы любим, дашь, 

Корм — дважды набить живот, 

подстилку, чтоб слаще сон; 

Вся тварь в хлеву улеглась, 

Один ты в полночный час 

Не спишь, заботясь о нас, 

Товарищ Наполеон! 

 

 

Пускай поросенок мой 

С поллитру всего собой, 

И все же обязан он 

Отнюдь не отца, не мать, 

А лишь тебя почитать. 

И преданно пропищать: 

«Товарищ Наполеон!» 

 

 

Наполеон стихотворение одобрил и велел 

начертать его на другом торце большого 

амбара, напротив семи заповедей. Венчал 

стихотворение портрет Наполеона в профиль 

работы Стукача, выполненный белой краской. 

 

 

Тем временем при посредстве мистера Сопли 

Наполеон затеял запутанные переговоры с 

Питером и Калмингтоном. Лес все еще не был 

продан. Из двоих сильнее зарился на штабель 

Питер, но при этом настоящей цены не давал.  

 

И опять пошли слухи, что Питер со своими 

работниками готовится напасть на Скотный 

Двор, разрушить ветряную мельницу, которая 

вызывала у него бешеную зависть. Передавали, 

что Обвал по-прежнему скрывается в Склоках.  

 

 

 

В разгар лета стало известно: три курицы 

добровольно признались, что Обвал подбил их 

устроить заговор с целью убить Наполеона, — 

животных это сообщение очень встревожило. 

Кур тут же казнили и приняли дополнительные 

меры, обеспечивающие безопасность 

Наполеона.  

Теперь его кровать по ночам охраняли четыре 

пса, по псу на каждый угол, а поросенку по 

имени Буркало поручили, чтобы Наполеона не 

отравили, отведывать его еду. 

 

 

Приблизительно в эту же пору стало известно, 

что Наполеон договорился продать лес мистеру 

Калмингтону, а также учредить постоянный 

обмен некоторыми товарами между Скотным 

Двором и Плутнями.  
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Ζώων και του Αλεπόδασους.  

 

Οι σχέσεις του Ναπολέοντα με τον Πίλκινγκτον, 

παρόλο που υπήρχε πάντα η μεσολάβηση του 

Ουάιμπερ, ήταν τώρα σχεδόν φιλικές.  

 

 

Τα ζώα δεν είχαν καμιά εμπιστοσύνη στον 

Πίλκινγκτον, αφού ήταν άνθρωπος, αλλά 

οπωσδήποτε τον προτιμούσαν από τον Φρέντερικ, 

τον οποίο φοβόντουσαν και μισούσαν.  

Καθώς έφευγε το καλοκαίρι, και ο ανεμόμυλος 

κόντευε να τελειώσει, οι ψίθυροι για επικείμενη 

επίθεση φούντωναν. Ο Φρέντερικ, έλεγαν, σκόπευε 

να τους επιτεθεί με είκοσι οπλισμένους άντρες, και 

είχε ήδη δωροδοκήσει τους δικαστές και την 

αστυνομία, ώστε αν κατάφερνε να βάλει στο 

χέρι τους τίτλους ιδιοκτησίας της Φάρμας των 

Ζώων, να μην έχει μαζί τους μπλεξίματα.  

 

 

Εκτός των άλλων, είχαν διαρρεύσει φριχτές 

ιστορίες γύρω από τη σκληρότητα του Φρέντερικ 

απέναντι στα ζώα του. Είχε μαστιγώσει μέχρι 

θανάτου ένα γέρικο άλογο, είχε πεθάνει στην πείνα 

τις αγελάδες, είχε θανατώσει ένα σκυλί ρίχνοντας 

το στο καμίνι, και διασκέδαζε βάζοντας τα κοκόρια 

του να χτυπιούνται μεταξύ τους με ξυριστικές 

λεπίδες δεμένες στα πόδια τους. 

 

Τα ζώα τα άκουγαν όλα αυτά κι ένιωθαν το αίμα 

τους να βράζει από λύσσα και οργή. Μερικές 

φορές, ζητούσαν να τους επιτρέψουν να επιτεθούν 

όλα μαζί στο Μοσχολίβαδο, να πάρουν στο 

κυνήγι τους ανθρώπους και ν' απελευθερώσουν 

τους συντρόφους τους που βασανίζονταν.  

 

Ο Γρυλής όμως τα συμβούλεψε ν' αποφύγουν τις 

παράτολμες πράξεις και να έχουν εμπιστοσύνη στη 

στρατηγική του συντρόφου Ναπολέοντα. 

 

Παρ' όλα αυτά, τα συναισθήματα μίσους εναντίον 

του Φρέντερικ δυνάμωναν. Μια Κυριακή πρωί, ο 

Ναπολέων εμφανίστηκε στη σιταποθήκη κι 

εξήγησε ότι σε καμιά περίπτωση δεν είχε σκεφτεί 

να πουλήσει την ξυλεία στον Φρέντερικ. 

Θεωρούσε ιδιαίτερα αναξιοπρεπές να έχει 

δοσοληψίες με τέτοιου είδους καθάρματα. 

 

Απαγόρευσε στα περιστέρια, που εξακολουθούσαν 

να διαδίδουν τα νέα της Επανάστασης, να 

ξαναπατήσουν το πόδι τους στο Αλεπόδασος, και 

έδωσε διαταγή ν' αλλάξουν το σύνθημα «Θάνατος 

στην Ανθρωπότητα» με το «Θάνατος στον 

Φρέντερικ».  

 

Στο τέλος του καλοκαιριού, ήρθε στο φως κι άλλη 

 

 

Отношения между Наполеоном и 

Калмингтоном, хоть они и велись 

исключительно через Сопли, стали чуть ли не 

дружественными.  

 

У животных Калмингтон, как и люди вообще, 

доверия не вызывал, но они предпочитали его 

Питеру, которого ненавидели и боялись. Чем 

ближе было к завершению строительство 

ветряной мельницы, а его предполагали 

закончить к осени, тем упорнее становились 

слухи о том, что Питер готовит вероломное 

нападение. Поговаривали, будто Питер 

собирается послать на Скотный Двор двадцать 

работников, вооруженных ружьями, что он 

подкупил власти и полицию, и если он 

прикарманит купчую крепость на Скотный 

Двор, они пальцем не пошевельнут.  

 

Мало того, по сведениям, просочившимся из 

Склок, Питер зверски измывался над своей 

скотиной. Он забил насмерть старую клячу, 

морил голодом коров, кинул в топку пса, а по 

вечерам стравливал петухов, и не просто 

стравливал, а еще привязывал им к шпорам 

обломки бритвенных лезвий — так он 

развлекался.  

 

У животных кипела кровь, когда они слышали, 

как терзают их товарищей, и они рвались — 

пусть только им разрешат — пойти в поход на 

Склоки, выгнать оттуда людей и дать 

тамошним животным волю.  

 

 

Но Стукач советовал набраться терпения и 

положиться на прозорливость товарища 

Наполеона. 

 

Тем не менее во всех клокотал гнев на Питера. 

И однажды в воскресенье Наполеон пришел в 

амбар и объяснил скотине, что никогда не 

собирался продавать лес Питеру: иметь дело с 

подобным мерзавцем значило бы уронить себя.  

 

 

 

Голубям, которых по-прежнему рассылали 

призывать животных соседних ферм к 

восстанию, велели облетать Плутни стороной, а 

лозунг «Смерть человечеству!» заменить на 

лозунг «Смерть Питеру!».  

 

 

На исходе лета было раскрыто еще одно 



real-greece.ru 
 
ραδιουργία του Χιονή. Το στάρι είχε γεμίσει 

ζιζάνια, κι αποκαλύφθηκε ότι σε μια από τις 

νυχτερινές του επισκέψεις ο Χιονής είχε 

ανακατέψει τους σπόρους του σταριού με σπόρους 

από αγριόχορτα.  

 

Ένας χήνος που ήταν συνεργός στην εγκληματική 

αυτή πράξη, ομολόγησε την ενοχή του στον Γρυλή, 

κι αμέσως μετά, αυτοκτόνησε καταπίνοντας 

δηλητηριώδη μούρα.  

 

Τα ζώα έμαθαν επίσης πως ο Χιονης δεν τιμήθηκε 

ποτέ με το μετάλλιο του «Ήρωα Πρώτης Τάξης», 

κι ας πίστευαν έτσι μέχρι τώρα. Ήταν ένα 

παραμύθι που είχε μόνος του επινοήσει ο Χιονής 

μετά τη Μάχη της Στρούγκας.  

 

Όχι μόνο δεν παρασημοφορήθηκε, αλλά τον 

επέπληξαν κιόλας για τη δειλία που είχε δείξει.  

 

Άλλη μια φορά, τα ζώα βρέθηκαν σε σύγχυση, 

αλλά ο Γρυλής φρόντισε να τα πείσει πως η μνήμη 

τους είχε αρκετά κενά. 

 

 

Το φθινόπωρο, ύστερα από εξαντλητική 

προσπάθεια, γιατί έπρεπε να γίνει και ο θερισμός, 

κατάφεραν να τελειώσουν και τον ανεμόμυλο. Δεν 

είχαν προλάβει να βάλουν τα μηχανήματα, γιατί ο 

Ουάιμπερ διαπραγματευόταν ακόμα την αγορά 

τους. Το χτίσιμο, πάντως, είχε ολοκληρωθεί. 

 

 Σε πείσμα όλων των δυσκολιών, της απειρίας 

τους, των πρωτόγονων εργαλείων που διέθεταν, 

των κακοτυχιών και της προδοσίας του Χιονή, το 

έργο τελείωσε την ημέρα ακριβώς που έπρεπε!  

 

Αποκαμωμένα, αλλά γεμάτα περηφάνια, τα ζώα 

έκοβαν βόλτες γύρω από το αριστούργημα τους, 

που τώρα τους έμοιζε πολύ πιο όμορφο από την 

προηγούμενη φορά.  

 

Επιπλέον, οι τοίχοι ήταν δυο φορές πιο χοντροί. 

Ούτε εκρηκτικά δε θα τους γκρέμιζαν αυτή τη 

φορά. Κι όσο αναλογίζονταν τους κόπους που είχε 

κοστίσει και τις δυσκολίες που είχαν υπερνικήσει, 

αλλά και τη μεγάλη αλλαγή που θα ερχόταν στη 

ζωή τους όταν θ' άρχιζαν να γυρίζουν τα φτερά και 

να λειτουργούν οι μηχανές, η κούραση χανόταν και 

χοροπηδούσαν γύρω απ' το μύλο βγάζοντας 

κραυγές θριάμβου.  

 

 

Ο ίδιος ο Ναπολέων με την κουστωδία των σκύλων 

και του πετεινού κατάφτασε να επιθεωρήσει το 

τελειωμένο έργο. Έδωσε τα συγχαρητήρια 

του στα ζώα για το επίτευγμα τους και ανακοίνωσε 

злодеяние Обвала. Пшеница густо заросла 

сорняками — и что же вышло на поверку: 

оказывается, Обвал, проникавший по ночам на 

ферму, подмешал к семенам пшеницы семена 

сорняков.  

 

Молодой гусак, посвященный в этот заговор, 

пришел с повинной к Стукачу и тут же 

покончил жизнь самоубийством, наглотавшись 

ягод красавки.  

 

Животных также уведомили, что Обвал никогда 

— и откуда только они это взяли? — не получал 

Героя Скотного Двора I степени. Это всего-

навсего легенда, которую распространил вскоре 

после Боя под коровником сам Обвал.  

 

Его не только не наградили, а еще и сурово 

наказали за проявленную в бою трусость. 

 

И опять же нашлись животные, которых это 

сообщение привело в некоторое 

замешательство. Но Стукач быстро внушил им, 

что их просто-напросто подводит память. 

 

Осенью ценой невероятного, непосильного 

труда — ведь почти в то же время проходила 

уборка урожая — строительство ветряной 

мельницы закончили. Предстояло еще 

установить оборудование, и Сопли уже вел 

переговоры о его покупке, но само 

строительство завершили.  

Невзирая на все трудности, несмотря на 

отсутствие опыта и техники, на преследующие 

их неудачи, на вредительство Обвала, они 

закончили работу в намеченный срок — день в 

день!  

Усталые, но гордые животные ходили вокруг 

мельницы, и она казалась им еще более 

прекрасной, чем тогда, когда они возвели ее 

впервые.  

 

Не говоря уж о том, что стены мельницы на 

этот раз были вдвое толще. Теперь без 

взрывчатки их не разрушить! И когда они 

думали, сколько трудов положили, причем не 

падали духом, хоть и было от чего, а также о 

том, как изменится их жизнь, когда замашут 

крылья мельницы и заработает генератор, так 

вот, когда они думали обо всем этом, они 

забывали об усталости и с ликующими криками 

пускались в пляс вокруг ветряной мельницы.  

 

Даже Наполеон и тот в сопровождении псов и 

Стукача явился осмотреть мельницу, лично 

поздравил скотину с успешным завершением 

строительства и объявил, что мельнице будет 
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ότι ο ανεμόμυλος θα βαφτιζόταν Μύλος του 

Ναπολέοντα. 

 

Δυο μέρες αργότερα, κάλεσαν όλα τα ζώα σε 

έκτακτη συγκέντρωση στη σιταποθήκη. 

Κοκάλωσαν από την έκπληξη όταν τους 

ανακοίνωσε ο Ναπολέων ότι είχε πουλήσει την 

ξυλεία στον Φρέντερικ. Τα κάρα του Φρέντερικ θα 

έρχονταν την επόμενη μέρα και θ' άρχιζαν 

τη μεταφορά. 

 

 Όλο τούτο τον καιρό που ο Ναπολέων έκανε το 

φίλο στον Πίλκινγκτον, ταυτόχρονα έκλεινε 

κρυφές συμφωνίες και με τον Φρέντερικ. 

 

Κόπηκε κάθε σχέση με το Αλεπόδασος και 

στάλθηκαν υβριστικά μηνύματα στον Πίλκινγκτον.  

 

Τα περιστέρια πήραν εντολή να αποφεύγουν το 

Μοσχολίβαδο και ν' αλλάξουν το μήνυμα τους από 

«Θάνατος στον Φρέντερικ» σε «Θάνατος στον 

Πίλκινγκτον».  

 

Την ίδια στιγμή, ο Ναπολέων διαβεβαίωνε τα ζώα 

πως οι διαδόσεις για την υποτιθέμενη επίθεση 

εναντίον της φάρμας ήταν ολωσδιόλου ανακριβείς, 

και πως οι φήμες για τη σκληρότητα του Φρέντερικ 

απέναντι στα ζώα του είχαν μεγάλη δόση 

υπερβολής. Όλα τούτα ήταν προφανώς παραμύθια 

του Χιονή και των πρακτόρων του.  

 

Κι αποδείχτηκε υστέρα απ' όλα αυτά πως ο Χιονής 

όχι μόνο δεν κρυβόταν στο Μοσχολίβαδο, αλλά 

δεν είχε καν πατήσει το πόδι του εκεί. Αντίθετα, 

όπως ακούστηκε, περνούσε ζωή χαρισάμενη στο 

Αλεποδάσος κι ήταν οικότροφος του Πίλκινγκτον 

εδώ και χρόνια. 

 

Τα γουρούνια ήταν εκστασιασμένα από την 

καπατσοσύνη του Ναπολέοντα. Με το να 

παριστάνει το φίλο στον Πίλκινγκτον, είχε 

αναγκάσει τον Φρέντερικ ν' ανεβάσει την τιμή 

κατά δώδεκα λίρες.  

 

Αλλά η ευφυΐα του Ναπολέοντα, όπως είπε ο 

Γρυλής, αποδείχτηκε από το γεγονός ότι δεν 

εμπιστεύτηκε κανέναν, ούτε καν τον Φρέντερικ.  

 

Ο Φρέντερικ ήθελε να πληρώσει την ξυλεία 

με κάτι που το έλεγαν επιταγή, και δεν ήταν τίποτε 

άλλο παρά ένα κομμάτι χαρτί, που είχε γραμμένη 

πάνω του την υπόσχεση πληρωμής. 

 

Ο Ναπολέων όμως ήταν εξυπνότερος 

και απαίτησε να πληρωθεί με αληθινά πεντόλιρα 

που έπρεπε να εισπραχθούν πριν γίνει η μεταφορά. 

 

присвоено его имя. 

 

 

А спустя два дня животных созвали в амбар на 

внеочередное собрание. Они не поверили своим 

ушам, когда Наполеон объявил, что продал лес 

Питеру. Завтра Питер пришлет фургоны и 

начнет перевозить лес.  

 

 

 

Оказывается, пока Наполеон для виду дружил с 

Калмингтоном, он вел тайные переговоры с 

Питером. 

 

Отношения с Плутнями были прерваны, 

Калмингтону послали оскорбительную ноту.  

 

Голубям запретили садиться в Склоках, лозунг 

«Смерть Питеру!» отменили и велели 

провозглашать «Смерть Калмингтону!». 

 

 

Далее Наполеон заверил животных, что слухи о 

готовящемся нападении на Скотный Двор не 

имеют под собой почвы и что Питер далеко не 

так жестоко обращается со своей скотиной, как 

о том рассказывают. Эти слухи скорее всего 

распускает Обвал и его подручные.  

 

 

Выяснилось, что Обвал не только никогда не 

прятался в Склоках, но и вообще там не был; он 

живет, и как говорят припеваючи, в Плутнях: 

ведь он давным-давно продался Калмингтону. 

 

 

 

Свиньи восхваляли до небес Наполеонову 

мудрость. Заведя для виду дружбу с 

Калмингтоном, он вынудил Питера дать за лес 

на двенадцать фунтов больше.  

 

 

Но непревзойденная прозорливость Наполеона, 

сказал Стукач, проявилась в том, что он не 

доверяет никому, даже Питеру.  

 

Питер хотел заплатить за лес чеком, ну а чек 

ведь всего лишь бумажка, пусть на ней и стоит 

обязательство заплатить.  

 

 

Но Наполеона не провести, он потребовал, 

чтобы Питер заплатил не каким-то чеком, а 

купюрами по пять фунтов и не после того, как 

бревна увезут, а до.  
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Ο Φρέντερικ είχε ήδη προπληρώσει, και το ποσό 

ήταν αρκετό για ν' αγοραστούν τα μηχανήματα του 

μύλου. 

Στο μεταξύ, τα ξύλα μεταφέρονταν με εξαιρετική 

ταχύτητα. Έπειτα, σε μια δεύτερη έκτακτη 

συγκέντρωση, κάλεσαν τα ζώα να δουν από κοντά 

τα χρήματα του Φρέντερικ.  

 

Χαμογελώντας αυτάρεσκα και φορώντας 

και τα δυο του παράσημα, ο Ναπολέων τα περίμενε 

ξαπλωμένος σ' ένα αχυρένιο στρώμα στην εξέδρα, 

με τα λεφτά δίπλα του στοιβαγμένα με τάξη σ' ένα 

προσελάνινο πιάτο που είχαν βρει στην κουζίνα 

του σπιτιού. 

Τα ζώα περνούσαν στη σειρά και κοιτούσαν το 

χρήμα με γουρλωμένα μάτια. Ο Γροθιάς έχωσε τη 

μουσούδα του να μυρίσει τα χαρτονομίσματα και 

τα λεπτά αυτά χαρτάκια πετάρισαν και θρόισαν 

κάτω απ' την ανάσα του. 

 

Τρεις μέρες αργότερα, ήρθαν τα πάνω κάτω. Ο 

Ουάιμπερ, χλομός σαν το κερί, ανέβηκε 

αλαφιασμένος το μονοπάτι με το ποδήλατο, το 

πέταξε μες στην αυλή κι όρμησε στο σπίτι. Το 

επόμενο λεπτό, ένα πνιχτό μούγκρισμα ακούστηκε 

απ' τα διαμερίσματα του Ναπολέοντα. 

 

Τα νέα διαδόθηκαν σαν αστραπή. Τα 

χαρτονομίσματα ήταν πλαστά! Ο Φρέντερικ είχε 

πάρει την ξυλεία τζάμπα! 

 

Ο Ναπολέων μάζεψε αμέσως όλα τα ζώα, και με 

τρομερή φωνή απήγγειλε τη θανατική καταδίκη 

του Φρέντερικ. 

 

Όταν θα τον έπιαναν, είπε, θα τον σούβλιζαν 

ζωντανό. Τα προειδοποίησε ακόμη πως ύστερα απ' 

αυτή την προδοτική πράξη θα 'πρεπε να 

περιμένουν το χειρότερο.  

 

Ο Φρέντερικ και οι άντρες του ήταν πιθανό 

να προχωρήσουν στην επίθεση που σχεδίαζαν από 

καιρό. Φρουροί τοποθετήθηκαν σ' όλες τις 

προσβάσεις της φάρμας.  

 

Έστειλαν και τέσσερα περιστέρια στο 

Αλεπόδασος να μεταφέρουν ένα μήνυμα 

συμφιλίωσης, ελπίζοντας πως έτσι θα 

αποκαθιστούσαν και τις φιλικές σχέσεις με τον 

Πίλκινγκτον. 

 

Την επόμενη κιόλας μέρα, δέχτηκαν επίθεση. Τα 

ζώα έπαιρναν το πρωινό τους, όταν ήρθαν 

τρέχοντας οι σκοποί να αναγγείλουν πως ο 

Φρέντερικ και η στρατιά του είχαν ήδη περάσει τη 

σιδερένια πύλη.  

 

Кстати, Питер уже выложил денежки, их вполне 

хватит на оборудование для ветряной 

мельницы. 

Меж тем лес спешно увозили. Когда на дворе не 

осталось ни одного бревна, животных созвали в 

амбар на внеочередное собрание и показали им 

полученные от Питера купюры.  

 

Наполеон при обеих медалях возлежал на 

раскиданной по помосту соломе, милостиво 

улыбаясь, а рядом с ним, на фарфоровом блюде 

с хозяйской кухни, помещалась аккуратная 

пачечка денег.  

 

Животные гуськом тянулись мимо, и каждый 

мог удовлетворить свое любопытство. Боец 

понюхал купюры — от его дыхания тоненькие 

белесые листочки зашевелились, зашуршали. 

 

 

А три дня спустя поднялся чудовищный 

тарарам. Бледный как смерть Сопли примчался 

на велосипеде, бросил его во дворе и 

опрометью кинулся в хозяйский дом. И чуть не 

тут же из Наполеоновых покоев донесся 

приглушенный вопль ярости.  

 

Новости, как лесной пожар, распространились 

по Скотному Двору. Купюры оказались 

фальшивыми! Питер получил бревна задаром! 

 

Наполеон тут же созвал животных и леденящим 

кровь голосом провозгласил смертный 

приговор Питеру.  

 

Когда мы поймаем Питера, сказал он, мы 

сварим его живьем. И сразу предупредил, что 

после такого вероломства надо готовиться к 

худшему.  

 

Не сегодня завтра Питер и его работники 

осуществят нападение на Скотный Двор, 

которого они давно ожидали. На подходе к 

Скотному Двору выставили часовых.  

 

Помимо того, в Плутни отправили четырех 

голубей с миролюбивым посланием, надеясь 

таким образом восстановить добрые отношения 

с Калмингтоном. 

 

 

Но на следующее же утро Питер напал на 

Скотный Двор. Животные собирались 

завтракать, когда примчались дозорные и 

сообщили, что Питер и его приспешники 

миновали тесовые ворота и идут к Скотному 

Двору.  
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Τα ζώα χίμηξαν με τόλμη να τους αντιμετωπίσουν, 

αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα 

απ' ό,τι στη Μάχη της Στρούγκας.  

 

Ήταν δεκαπέντε άντρες με μισή ντουζίνα όπλα, 

που άνοιξαν πυρ μόλις βρέθηκαν σε απόσταση 

πενήντα μέτρων. Τα ζώα δεν μπόρεσαν να τα 

βγάλουν πέρα με τα τσουχτερά σκάγια, και παρά 

τις προσπάθειες του Ναπολέοντα και του Γροθιά 

να τα συγκρατήσουν, υποχώρησαν γρήγορα.  

 

Μερικά είχαν πληγωθεί. Βρήκαν καταφύγιο 

στα σπιτάκια της φάρμας απ' όπου κρυφοκοίταζαν 

με αγωνία μέσ' απ' τις τρυπούλες και τις 

χαραμάδες. 

 

 Όλο το βοσκοτόπι, μαζί με τον ανεμόμυλο, 

βρέθηκε στα χέρια του εχθρού. Για την ώρα, ακόμη 

κι ο Ναπολέων έδειχνε να τα 'χει χαμένα.  

 

Περπατούσε πάνω κάτω βουβός, χτυπώντας 

νευρικά την ουρά του, κι έριχνε απελπισμένες 

ματιές κατά τη μεριά του Αλεπόδασους.  

 

Αν ο Πίλκινγκτον και οι άνθρωποι του τους 

βοηθούσαν, υπήρχαν ελπίδες να κερδίσουν τη 

μάχη.  

 

Εκείνη τη στιγμή, τα τέσσερα περιστέρια 

που είχαν σταλεί την προηγούμενη μέρα, γύρισαν 

μεταφέροντας το μήνυμα του Πίλκινγκτον. Σ' ένα 

κομμάτι χαρτί ήταν γραμμένο με μολύβι: «Καλά 

να πάθετε». 

 

Στο μεταξύ, ο Φρέντερικ και οι άντρες του είχαν 

σταματήσει κοντά στον ανεμόμυλο. Τα ζώα τους 

κοιτούσαν έντρομα. Δυο απ' τους άντρες είχαν 

βγάλει ένα λοστό και μια βαριά. Ήταν έτοιμοι να 

ισοπεδώσουν τον ανεμόμυλο. 

 

«Αδύνατον!» στρίγκλισε ο Ναπολέων. «Οι τοίχοι 

είναι πολύ γεροί. Δε θα καταφέρουν να τους ρίξουν 

ούτε σε μια βδομάδα. Κουράγιο, σύντροφοι!» 

 

Ο Βενιαμίν παρακολουθούσε τις κινήσεις των 

αντρών επισταμένως. Αυτοί με το λοστό και τη 

βαριά είχαν βάλει μπρος κι άνοιγαν μια τρύπα στη 

βάση του ανεμόμυλου. 

 

Ο Βενιαμίν κούνησε το κεφάλι του αργά σαν να 

κορόιδευε. 

 

«Το είχα φανταστεί. Δε βλέπετε τι κάνουν; Σε λίγο, 

θα γεμίσουν την τρύπα δυναμίτη». 

 

Κατατρομαγμένα τα ζώα περίμεναν. Ήταν 

αδύνατον πια να ριψοκινδυνεύσουν και να βγουν 

Животные не оробели, выступили им 

навстречу, но на этот раз победа далась им 

нелегко, не то что в Бою под коровником.  

 

На них шли полтора десятка человек, 

вооруженных полдюжиной ружей; 

приблизившись на полсотни метров, они 

открыли огонь. Оглушительные залпы, жгучий 

град дроби — такого животные не ожидали, и, 

как ни подбадривали их Наполеон и Боец, они 

отступили.  

Многие были уже ранены. Попрятавшись по 

сараям, они осторожно выглядывали оттуда 

сквозь щели и дыры в досках.  

 

 

Весь длинный выгон вместе с ветряной 

мельницей отошел в руки захватчиков. Даже 

сам Наполеон, похоже, растерялся.  

 

Он молча расхаживал взад-вперед, поводя из 

стороны в сторону раскрутившимся хвостом. 

Время от времени его глаза с тоской 

устремлялись на Плутни.  

Приди Калмингтон со своими людьми им на 

помощь, они бы еще смогли отбросить 

захватчиков.  

 

Но тут вернулись четверо голубей, посланных 

накануне к Калмингтону. Один из них держал в 

клюве клочок бумаги. На нем рукой 

Калмингтона было написано: «Так тебе и 

надо». 

 

А Питер и его работники меж тем уже 

подступали к ветряной мельнице. Животные не 

спускали с них глаз. Ропот ужаса пробежал по 

рядам. Двое работников притащили лом и 

кувалду. Они собирались разрушить мельницу. 

 

— Не бывать этому, — крикнул Наполеон. — У 

нашей мельницы такие толстые стены, что им с 

ней не совладать. Ее и за неделю не снести. 

Мужайтесь, товарищи! 

Но Вениамин пристально следил за 

работниками. Двое с кувалдой и ломом 

пробивали дыру прямо над основанием 

мельницы.  

 

Вениамин лениво поматывал длинной мордой 

— можно подумать, его забавлял такой поворот 

событий. 

— Именно этого я и ожидал, — сказал он. — 

Знаете, что сейчас будет? Они засыплют в дыру 

порох. 

Животные замерли в испуге. Теперь-то они и 

подавно не решились бы выйти из укрытий.  
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απ' το καταφύγιο. 

 

Σε λίγο, είδαν τους ανθρώπους να τρέχουν προς 

όλες τις κατευθύνσεις. Κι αμέσως ακούστηκε ένας 

ορυμαγδός. 

 

Τα περιστέρια στροβιλίστηκαν στον αέρα, κι 

όλα τα ζώα, εκτός απ' τον Ναπολέοντα, έπεσαν 

μπρούμυτα κι έκρυψαν τις μούρες τους. Όταν 

ανασηκώθηκαν, ένα πελώριο μαύρο σύννεφο 

καπνού δέσποζε στη θέση του ανεμόμυλου.  

Το αεράκι το φύσηξε μακριά. Ο ανεμόμυλος είχε 

χαθεί. 

Αντικρίζοντας το θέαμα, τα ζώα ξαναβρήκαν το 

κουράγιο τους. Ο φόβος κι η απελπισία που τα είχε 

κυριέψει πνίγηκαν μες στην οργή για την αισχρή 

και αποτρόπαιη αυτή πράξη. Μια λυσσαλέα 

κραυγή εκδίκησης ξεχύθηκε από παντού, και χωρίς 

να περιμένουν νεότερες διαταγές, όλα τα ζώα 

όρμησαν πάνω στον εχθρό.  

 

Ετούτη τη φορά, αδιαφόρησαν τελείως για τα 

βόλια που σφύριζαν γύρω τους. Ήταν μια σκληρή 

και άγρια μάχη. Οι άντρες πυροβολούσαν 

απανωτά, κι όταν τα ζώα κέρδισαν έδαφος, 

ρίχτηκαν πάνω τους με μαγκούρες και με κλοτσιές.  

 

Μία αγελάδα, τρία πρόβατα και δύο χήνες έχασαν 

τη ζωή τους, και σχεδόν όλα τα ζώα πληγώθηκαν.  

 

Ώς κι ο Ναπολέων, που έδινε διαταγές απ' τα 

μετόπισθεν, βρέθηκε με την ουρά του 

πετσοκομμένη από ένα βόλι.  

 

Αλλά κι οι άνθρωποι δεν έμειναν χωρίς απώλειες. 

Τρεις βρέθηκαν με σπασμένα κεφάλια απ' τις 

κλοτσιές του Γροθιά, άλλος έμεινε με ανοιγμένη 

την κοιλιά απ' τα κέρατα μιας αγελάδας, 

και η Σουλτάνα με τη Γαβγούλα καταξέσκισαν το 

παντελόνι ενός άλλου.  

 

Κι όταν τα εννιά σκυλιά της σωματοφυλακής 

του Ναπολέοντα, κατόπιν εντολής του, έκαναν 

το γύρο πίσω απ' το φράχτη και πετάχτηκαν στο 

πλάι τους γαβγίζοντας μανιασμένα, οι άντρες 

πανικοβλήθηκαν. 

 

Κατάλαβαν πως υπήρχε κίνδυνος να τους 

περικυκλώσουν. Ο Φρέντερικ φώναξε στους 

άντρες του να φύγουν όσο ήταν καιρός, κι αυτοί οι 

δειλοί το 'βαλαν αμέσως στα πόδια για να σώσουν 

το τομάρι τους. Τα ζώα τους κυνήγησαν ως την 

άλλη άκρη του χωραφιού, και τους έδωσαν μερικές 

τελευταίες κλοτσιές καθώς εκείνοι προσπαθούσαν 

ν' ανοίξουν δρόμο απ' το συρματόπλεγμα. 

 

Είχαν νικήσει, μα ήταν κατάκοπα και καταματω- 

 

 

Через несколько минут работники разбежались.  

Раздался оглушительный взрыв.  

 

 

Голуби взмыли в воздух, остальные животные, 

за исключением Наполеона, пали ничком и 

зарыли морды в землю. Когда они поднялись, 

над взгорком стояло облако черного дыма.  

 

Постепенно ветерок разогнал его. Мельница 

исчезла! 

И тут к животным вернулось мужество. 

Гнусное злодейство вызвало у них такой 

приступ ярости, что они побороли страх и 

отчаяние. Жажда мести обуяла животных, и, не 

дожидаясь приказаний, они с криками дружно 

бросились на врага. 

 

 

На этот раз жгучий град дробин не обратил их 

вспять. Бой шел не на жизнь, а на смерть. Люди 

безостановочно палили из ружей, а когда 

животные приблизились, принялись охаживать 

их дубинками и коваными сапогами.  

 

Корова, три овцы и два гуся были убиты 

наповал, едва ли не все остальные получили 

ранения. Даже у Наполеона, хоть он и 

руководил боем из тыла, дробиной срезало 

кончик хвоста. Но и людям тоже здорово 

досталось.  

 

Троим проломил копытом голову Боец, 

четвертому вспорола рогом живот корова, с 

пятого чуть не сорвали штаны Роза и Ромашка.  

 

 

 

 

А когда девять псов из личной охраны 

Наполеона, которым он приказал обойти людей 

с фланга, со свирепым лаем бросились на них, 

людей охватила паника.  

 

 

Они поняли — им грозит окружение. Питер 

кричал, чтобы они отступали, пока кольцо не 

сомкнулось, и вот уже трусливый враг удирал 

во весь опор. Животные гнали людей до самой 

границы и пинали и тогда, когда те продирались 

сквозь терновую изгородь. 

 

 

 

Победа осталась за животными, но они 
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μένα. Πήραν το δρόμο κούτσα κούτσα για τη 

φάρμα. Το θέαμα των νεκρών συντρόφων τους 

πάνω στο χορτάρι, έκανε τα ζώα να δακρύσουν. 

Μέσα σε πένθιμη σιωπή, σταμάτησαν για λίγο στο 

μέρος όπου υψωνόταν παλιά ο ανεμόμυλος. Δεν 

υπήρχε πια! Και το τελευταίο χνάρι του μόχθου 

τους είχε σβηστεί!   

 

 

Ακόμη και τα θεμέλια είχαν μισογκρεμιστεί. Κι αν 

ήθελαν να τον ξαναχτίσουν, δε θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν τις ίδιες πέτρες όπως την άλλη 

φορά -δεν είχε μείνει ούτε μία. Με την έκρηξη 

είχαν εκσφενδονιστεί εκατοντάδες μέτρα μακριά.  

 

Λες και δεν υπήρξε ποτέ ανεμόμυλος. 

Καθώς πλησίαζαν στη φάρμα, ο Γρυλής, που για 

κάποιο μυστήριο λόγο ήταν κάπου αλλού όλη την 

ώρα της μάχης, πήγε κοντά τους χοροπηδώντας και 

λάμποντας από ικανοποίηση. 

 

Την ίδια στιγμή, τα ζώα άκουσαν έναν εορταστικό 

πυροβολισμό. 

«Για ποιο λόγο πέφτουν ντουφεκιές;» ρώτησε ο 

Γροθιάς. 

«Για να γιορτάσουμε τη νίκη μας» έσκουξε ο 

Γρυλής. 

 

«Ποια νίκη;» ξαναρώτησε ο Γροθιάς. Τα γόνατα 

του ήταν καταματωμένα, του είχε φύγει το ένα 

πέταλο κι είχε σκιστεί η οπλή του, ενώ μια 

ντουζίνα σκάγια είχαν σφηνωθεί στο πισινό του 

πόδι. 

 

«Ποια νίκη ρωτάς, σύντροφε; Δε διώξαμε τον 

εχθρό απ' τη γη μας, την ευλογημένη γη της 

Φάρμας των Ζώων;» 

«Γκρέμισαν τον ανεμόμυλο -δυο χρόνια δουλεύαμε 

για να τον χτίσουμε!» 

 

«Και τι μ' αυτό; Θα χτίσουμε καινούριο. Θα 

χτίσουμε έξι σαν κι αυτόν άμα μας κάνει κέφι. 

Σύντροφε, δε φαίνεται να εκτιμάς αυτά που έχουμε 

καταφέρει. Ο εχθρός είχε στα χέρια του τη γη που 

τώρα πατάμε εμείς. Χάρη στην αρχηγία του 

συντρόφου Ναπολέοντα, πήραμε πάλι πίσω και την 

τελευταία σπιθαμή της». 

 

«Δηλαδή, πήραμε πίσω αυτά που είχαμε και πριν» 

είπε ο Γροθιάς. 

«Αυτή είναι η νίκη μας» απάντησε ο Γρυλής. 

 

Έσυραν τα πόδια τους ως την αυλή. Τα σκάγια στο 

πόδι του Γροθιά έτσουζαν φοβερά. Έβλεπε 

μπροστά του όλη την ταλαιπωρία για το χτίσιμο 

του ανεμόμυλου κι ενθουσιαζόταν με τη σκέψη της 

καινούριας προσπάθειας. 

валились от усталости, из ран их текла кровь. 

Кое-как доковыляли они до Скотного Двора. 

Вид трупов дорогих сердцу товарищей, 

разбросанных там и сям по полю, вызвал у 

многих слезы на глазах. На месте, где недавно 

высилась ветряная мельница, они постояли в 

скорбном молчании. Да, от мельницы не 

осталось и следа, все труды пошли насмарку!  

 

Даже основание и то было почти разрушено. 

Когда восстанавливали мельницу в прошлый 

раз, они хотя бы могли вновь использовать 

камень, а теперь и этого нет. Теперь никаких 

камней поблизости не было. Взрыв разбросал 

их далеко-далеко, на сотни метров.  

Можно было подумать, что мельницы никогда 

не было и в помине. Уже на подходе к 

Скотному Двору к ним, крутя хвостиком, 

подскочил рассиявшийся Стукач, который 

почему-то воздержался от участия в бою.  

 

И тут же в саду грянул залп — интересно, что 

сегодня за торжество? 

— В честь чего пальба? — спросил Боец. 

— В честь нашей победы, — выкрикнул 

Стукач. 

 

 

— Какой победы? — спросил Боец. 

Колени у него были ободраны, в задней ноге 

застрял заряд дроби, он потерял подкову, 

повредил копыто. 

 

 

— Какой победы, товарищ? Да разве мы не 

освободили нашу землю, священную землю 

Скотного Двора от захватчиков? 

— Но они разрушили ветряную мельницу, а мы 

целых два года строили ее! 

 

— Ну и что? Построим другую. Построим хоть 

десять мельниц, стоит нам только захотеть. А 

ты, товарищ, похоже, не понимаешь, какой 

подвиг мы совершили. Ведь враг захватил эту 

землю, ту самую землю, на которой мы с тобой 

стоим. А мы благодаря мудрому водительству 

товарища Наполеона завоевали ее пядь за 

пядью. 

— Это что же получается — мы завоевали свою 

же землю? — спросил Боец. 

— В этом и есть наша победа, — сказал Стукач. 

 

Они кое-как доковыляли до фермы. Застрявшие 

под шкурой дробины жгли огнем ногу Бойца. 

Он понимал, сколько трудов потребуется, 

чтобы восстановить ветряную мельницу — ведь 

она была разрушена до основания, — и в душе 
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Πρώτη φορά αναλογίστηκε πως ήταν έντεκα 

χρόνων κι ίσως οι δυνάμεις του ν' άρχιζαν να τον 

εγκαταλείπουν. 

 

Ωστόσο, όταν τα ζώα είδαν την πράσινη σημαία να 

κυματίζει κι άκουσαν ξανά μια τουφεκιά -ήταν η 

έβδομη στη σειρά- καθώς και τα επαινετικά λόγια 

του Ναπολέοντα για το κατόρθωμά τους, τους 

φάνηκε πως πράγματι είχαν κερδίσει μια νίκη 

μεγάλη.  

Τα ζώα που έπεσαν στη μάχη κηδεύτηκαν 

μεγαλοπρεπώς. Ο Γροθιάς και η Τριφύλλω έσυραν 

το κάρο που τους χρησίμεψε για νεκροφόρα, και ο 

Ναπολέων βάδισε επικεφαλής της πομπής. 

 

Δυο μέρες κράτησαν οι πανηγυρισμοί με 

τραγούδια, ομιλίες και κουμπουριές. Τα ζώα 

πήραν δώρο από ένα μήλο, τα πουλερικά πενήντα 

γραμμάρια σιτάρι και τα σκυλιά από τρία 

μπισκότα. 

 

Αναγγέλθηκε πως η μάχη θα έμενε στην ιστορία ως 

«Μάχη του Ανεμόμυλου», και πως ο Ναπολέων 

είχε καθιερώσει ένα καινούριο παράσημο, το 

«Παράσημο της Πράσινης Σημαίας», το οποίο είχε 

απονείμει στον εαυτό του. Μέσα στο γλέντι και τη 

χαρά, η άτυχη υπόθεση με τα χαρτονομίσματα 

ξεχάστηκε εντελώς. 

 

Λίγες μέρες αργότερα, τα γουρούνια ανακάλυψαν 

στα κελάρια ένα κασόνι με ουίσκι, που δεν το είχαν 

προσέξει όταν πρωτομπήκαν στο σπίτι. Εκείνη τη 

νύχτα, το σπίτι πλημμύρισε με εύθυμα τραγούδια, 

κι ανάμεσα τους ακούστηκαν -προς έκπληξη όλων- 

και μερικές στροφές από τα Ζώα της Αγγλίας.  

 

Κατά τις εννιά-μισι, τα ζώα είδαν τον Ναπολέοντα, 

που φορούσε ένα παλιό καπέλο του Τζόουνς, να 

βγαίνει από την πίσω πόρτα, να ρίχνει ένα 

τρεχαλητό γύρω γύρω στην αυλή και να 

εξαφανίζεται πάλι μες στο σπίτι.  

 

Το επόμενο πρωί, απόλυτη σιωπή επικράτησε στο 

σπίτι. Δεν εμφανίστηκε ούτε ένα γουρούνι.  

 

Η ώρα είχε πάει εννιά όταν ο Γρυλής ξεπρόβαλε 

μελαγχολικός, με βήματα βαριά, την ουρά 

κρεμασμένη, με μάτια θολά και όψη 

αρρωστιάρικη.  

 

Κάλεσε τα ζώα και τους ανακοίνωσε πως είχε 

δυσάρεστα νέα να τους πει. Ο σύντροφος 

Ναπολέων έπνεε τα λοίσθια! 

 

Κραυγές θρήνου ξέσπασαν παντού. Άπλωσαν 

άχυρο έξω από τις πόρτες του σπιτιού και τα ζώα 

уже готовился к выполнению этой задачи. 

Но тут он в первый раз осознал, что ему 

стукнуло одиннадцать и что силы у него уже не 

те. 

 

Но реющий на флагштоке зеленый флаг, залпы 

— в тот день дали семь залпов, — а также речь 

Наполеона, в которой он благодарил животных 

за проявленное в бою мужество, заставили их 

поверить, что они и впрямь одержали великую 

победу.  

Животных, павших в бою, погребли с 

почестями. Переделанные из телеги дроги везли 

Боец и Кашка, а во главе похоронной процессии 

шел лично сам Наполеон.  

 

Два дня никто не работал, все праздновали. 

Песни чередовались с речами и залпами, все 

получили подарки: животные по яблоку, птицы 

по шестьдесят граммов зерна, псы по три 

галеты.  

 

Было объявлено, что бой получит название Бой 

под ветряной мельницей и что Наполеон 

учредил новый знак — «Орден зеленого 

знамени» и наградил им себя. В общем 

ликовании незадача с фальшивыми купюрами 

забылась. 

 

 

А несколько дней спустя свиньи наткнулись в 

хозяйском погребе на ящик виски. Они не 

заметили его, когда переселялись. В тот же 

вечер из хозяйского дома донеслось громкое 

пение, в котором животные, к своему 

изумлению, различили обрывки «Тварей 

Англии».  

А примерно в половине десятого, еще засветло, 

Наполеон в старом котелке мистера Джонса 

вышел с черного хода, галопом обскакал двор и 

снова скрылся в доме.  

 

 

Но поутру хозяйский дом окутала тишина. 

Свиней не было ни видно, ни слышно.  

 

Наконец около девяти показался Стукач. 

Поникший, с мутными глазами, с повисшим 

хвостом, он еле волочил ноги — судя по его 

виду, он серьезно захворал. 

 

Стукач созвал животных и сказал, что должен 

сообщить им ужасное известие. Товарищ 

Наполеон при смерти! 

 

Вне себя от горя животные заголосили. У входа 

в хозяйский дом настелили солому, ходили 
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περπατούσαν στα νύχια των ποδιών τους.  

 

Με δάκρυα στα μάτια αναρωτιόνταν τι θ' 

απογίνουν αν χάσουν τον Αρχηγό τους.  

 

Κυκλοφόρησε η φήμη πως ο Χιονής είχε βρει 

τρόπο να ρίξει δηλητήριο στο φαγητό του 

Ναπολέοντα. 

 

Στις έντεκα, ο Γρυλής ξαναβγήκε κι έκανε νέα 

ανακοίνωση. 

Ο σύντροφος Ναπολέων, ως τελευταία πράξη 

του πάνω στη γη, είχε εκδώσει το ακόλουθο 

διάταγμα: Η κατανάλωση οινοπνεύματος θα 

τιμωρείται με την ποινή του θανάτου. 

 

Το βράδυ όμως, ο Ναπολέων άρχισε να 

συνέρχεται, και το επόμενο πρωί ο Γρυλής τους 

ανακοίνωσε πως ο Αρχηγός τους βρισκόταν στο 

στάδιο της ανάρρωσης. 

 

Το βράδυ της ίδιας μέρας, ο Ναπολέων ανέλαβε 

πάλι τα καθήκοντά του, και την επομένη 

ακούστηκε πως είχε παραγγείλει στον Ουάιμπερ 

κάτι εγχειρίδια σχετικά με την παρασκευή της 

μπίρας και την απόσταξη.  

 

Μια βδομάδα αργότερα, ο Ναπολέων έδωσε 

εντολή να οργωθεί το λιβάδι που βρισκόταν πίσω 

απ' το περιβόλι, εκείνο που προοριζόταν για την 

ανάπαυση των γέρικων ζώων. 

 

Ισχυρίστηκε πως το χώμα χρειαζόταν ανανέωση 

και έπρεπε να το σπείρουν ξανά, αλλά πολύ 

σύντομα μαθεύτηκε πως ο Ναπολέων είχε στο 

μυαλό του να το σπείρει με κριθάρι. 

 

Τον ίδιο καιρό περίπου, συνέβη ένα περίεργο 

γεγονός που κανείς δεν μπόρεσε να το καταλάβει.  

 

Ένα βράδυ γύρω στις δώδεκα, ακούστηκε ένας 

δυνατός βρόντος κι όλα τα ζώα βγήκαν αμέσως 

από τους στάβλους. 

 

Ήταν μια φεγγαρόλουστη νύχτα. Στη βάση του 

τοίχου της σιταποθήκης όπου ήταν γραμμένες οι 

Εφτά Εντολές, βρήκαν χάμω μια σκάλα σπασμένη 

στα δυο. 

 

Δίπλα της, ήταν ξαπλωμένος φαρδύς πλατύς ο 

Γρυλής, μισολιπόθυμος, και παραδίπλα ένα 

φανάρι, ένα χοντρό πινέλο κι ένα 

αναποδογυρισμένο κουτί με άσπρη μπογιά. 

 

Τα σκυλιά σχημάτισαν αμέσως έναν κύκλο γύρω 

του, και μόλις ο Γρυλής μπόρεσε να σταθεί στα 

πόδια του, τον πήγαν στο σπίτι.  

исключительно на цыпочках.  

 

Со слезами на глазах животные спрашивали 

друг друга, что с ними будет, если вождя не 

станет.  

Пошел слух, будто Обвал все-таки ухитрился 

подсыпать в еду Наполеону яд.  

 

 

В одиннадцать часов Стукач вышел и сделал 

новое сообщение.  

Товарищ Наполеон издал официальный указ, 

запрещающий под страхом смертной казни пить 

спиртное, — такова его последняя воля. 

 

 

Однако к вечеру Наполеону стало несколько 

лучше, и уже на следующее утро Стукач 

сообщил, что здоровье вождя не внушает 

опасений.  

 

К вечеру Наполеон сел за работу, а на 

следующий день выяснилось, что он поручил 

Сопли купить в Уиллингдоне пособия по 

пивоваренному и винокуренному делу. 

 

 

 А неделю спустя Наполеон приказал вспахать 

загончик за садом, который прежде 

намеревались отвести под пастбище для 

ушедшей на пенсию скотины.  

 

Животным объяснили, что загон вытоптан и 

нужен пересев; но вскоре обнаружилось, что 

Наполеон собирается посеять там ячмень. 

 

 

Примерно в это время произошел загадочный 

случай, который озадачил чуть ли не всех.  

 

Однажды вечером около полуночи раздался 

грохот — животные, побросав стойла, 

выскочили во двор.  

 

При ярком свете луны они увидели у торца 

большого амбара, там, где были начертаны семь 

заповедей, сломанную пополам лестницу.  

 

 

Около нее растянулся потерявший сознание 

Стукач, рядом с ним валялись фонарь и 

перевернутая банка с белой краской.  

 

 

Псы мигом обступили Стукача и, едва он 

поднялся на ноги, отвели в хозяйский дом.  
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Κανένα απ' τα ζώα δεν μπορούσε να βγάλει άκρη 

μ' αυτό που είχε συμβεί, εκτός από τον Βενιαμίν, 

που κούνησε το κεφάλι περιφρονητικά, αλλά δεν 

έβγαλε μιλιά. 

 

Ύστερα από μερικές μέρες, καθώς η Μπεεμπέεκα 

ξαναδιάβαζε τις Εφτά Εντολές για λογαριασμό της, 

πρόσεξε πως υπήρχε κι άλλη μία που τα ζώα δεν τη 

θυμόνταν καλά. Νόμιζαν πως η Πέμπτη Εντολή 

έλεγε: 

«Κανένα ζώο δε θα πίνει οινοπνευματώδη» -

υπήρχαν όμως άλλες δυο λέξεις που τις είχαν 

ξεχάσει. Στην πραγματικότητα, η Πέμπτη Εντολή 

έλεγε: «Κανένα ζώο δε θα πίνει οινοπνευματώδη, 

χωρίς μέτρο». 

 

9 

 

Η σκισμένη οπλή του Γροθιά πήρε πολύ καιρό να 

γιατρευτεί. 

Είχαν αρχίσει το χτίσιμο του ανεμόμυλου την 

επόμενη κιόλας μέρα των πανηγυρισμών για τα 

επινίκια. Ο Γροθιάς δε θέλησε να λείψει απ' τη 

δουλειά ούτε μια μέρα και θεωρούσε πως ήταν 

ζήτημα τιμής να μη φανερώσει ότι πονάει.  

 

Τα βράδια όμως, εξομολογιόταν κρυφά στην 

Τριφύλλω πόσο πολύ τον παίδευε η οπλή του. 

Εκείνη περιποιόταν την πληγή με καταπλάσματα 

από βότανα, που τα 'φτιαχνε μασουλώντας τα, 

και προσπαθούσε μαζί με τον Βενιαμίν να τον 

πείσουν να δουλεύει λιγότερο. Συνήθιζε να του 

επαναλαμβάνει πως «τα πνευμόνια των αλόγων δε 

βαστούν για πάντα», αλλά ο Γροθιάς δεν ήθελε με 

τίποτα να τον ακούσει. 

 

Του 'χε απομείνει, όπως έλεγε, μία και μοναδική 

φιλοδοξία: να δει τον ανεμόμυλο να δουλεύει πριν 

τον πάρουν τα χρόνια κι αναγκαστεί ν' αποσυρθεί. 

 

Στην αρχή, όταν θεσπίστηκαν η νόμοι της Φάρμας 

των Ζώων, το όριο ηλικίας για τα άλογα και τα 

γουρούνια ορίστηκε στα δώδεκα χρόνια, για τις 

αγελάδες στα δεκατέσσερα, για τα σκυλιά στα 

εννέα, για τα πρόβατα στα εφτά, και για τις χήνες 

και τις κότες στα πέντε. Καθιερώθηκαν 

μάλιστα και γενναίες συντάξεις.  

 

Μέχρι στιγμής κανένα ζώο δεν είχε βγει στη 

σύνταξη, αλλά τελευταία όλο και πιο συχνά 

συζητούσαν γι' αυτό το ζήτημα. 

 

Κυκλοφόρησε και η φήμη πως θα περιέφραζαν 

μια γωνιά του χωραφιού που είχαν σπείρει με 

κριθάρι, και θα μετέτρεπαν το μέρος σε βοσκότοπο 

για τα γέρικα ζώα.  

 

Никто даже отдаленно не мог объяснить, что бы 

это значило, кроме старого Вениамина, — тот с 

премудрым видом мотал головой, но 

помалкивал. 

 

А несколько дней спустя Мона, перечитав про 

себя семь заповедей, заметила, что они, 

оказывается, еще одну заповедь запомнили 

неправильно. Они думали, что пятая заповедь 

гласит:  

«Животное да не пьет спиртного», но там, 

оказывается, были еще два слова, а их-то они и 

запамятовали. На самом деле заповедь читалась 

так: «Животное да не пьет спиртного до 

бесчувствия». 

 

Глава IX 

 

У Бойца все не заживало поврежденное копыто.  

 

Меж тем, только отпраздновав победу, тут же 

приступили к восстановлению ветряной 

мельницы. Боец не давал себе передышки, он 

считал делом чести не показывать, как ему 

плохо.  

 

И все же по вечерам он жаловался Кашке, что 

копыто беспокоит его. Кашка пользовала его 

припарками, траву для которых жевала сама, и 

они на пару с Вениамином умоляли Бойца 

поберечь себя. 

— Лошадиные легкие слабые, — говорили они. 

Но Боец их не слушал.  

 

 

 

Теперь, сказал Боец, он хочет лишь одного — 

увидеть ветряную мельницу практически 

законченной, прежде чем уйдет на покой. 

 

Сразу после восстания, когда создавались 

законы, для лошадей установили пенсионный 

возраст двенадцать лет, для коров — 

четырнадцать, для собак — девять, для овец — 

семь, для кур и гусей — пять. На пенсионное 

содержание решили не скупиться.  

 

 

Пока еще никто на покой не ушел, но в 

последнее время пенсии обсуждались все чаще 

и чаще.  

 

Теперь, когда загончик за садом отвели под 

ячмень, ходили слухи, что престарелым 

животным отгородят часть длинного выгона, 

где они будут пастись в свое удовольствие. 
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Είχε λεχθεί πως η σύνταξη για τα άλογα θα 

ήταν δυόμισι κιλά στάρι τη μέρα, και το χειμώνα 

εφτάμισι κιλά σανό, ένα καρότο, ίσως κι ένα μήλο 

στις γιορτές. 

 

Τα γενέθλια του Γροθιά θα έπεφταν προς το τέλος 

του καλοκαιριού. Θα έκλεινε τα δώδεκα. 

 

Στο μεταξύ, η ζωή κυλούσε δύσκολα. Ο χειμώνας 

ήταν τσουχτερός όσο κι ο περσινός, και η τροφή 

λιγότερη. Οι μερίδες μειώθηκαν πάλι, εκτός απ' 

των γουρουνιών και των σκύλων.  

Μια αυστηρή ισότητα στις μερίδες, εξήγησε ο 

Γρυλής, θα ήταν αντίθετη με τις αρχές 

του Ανιμαλισμού. 

 

Και φυσικά, δε δυσκολεύτηκε καθόλου να 

αποδείξει στα ζώα πως, παρά τα φαινόμενα, το 

φαγητό τους δεν ήταν καθόλου λίγο. Για την ώρα, 

βέβαια, είχε κριθεί αναγκαίο να γίνει μια 

αναπροσαρμογή στις μερίδες (ο Γρυλής μιλούσε 

πάντα για «αναπροσαρμογή» και ποτέ για 

«μείωση»), αλλά σε σύγκριση με την εποχή του 

Τζόουνς, η βελτίωση που είχε σημειωθεί ήταν 

τεράστια.  

 

Τους διάβαζε τα αριθμητικά στοιχεία με φοβερή 

ταχύτητα και τσιριχτή φωνή, και τους αποδείκνυε 

λεπτομερώς πως τώρα είχαν περισσότερη βρώμη, 

περισσότερο σανό και περισσότερα γογγύλια απ' 

τον καιρό του Τζόουνς, ενώ δούλευαν λιγότερο. 

Κι ακόμη, πως το νερό που έπιναν ήταν πιο 

υγιεινό, πως ζούσαν περισσότερο, πως η 

θνησιμότητα των νεογέννητων είχε μειωθεί σε 

μεγάλο βαθμό και πως στο στάβλο τους είχαν 

περισσότερο άχυρο και λιγότερους ψύλλους.  

 

Τα ζώα πίστευαν ό,τι κι αν άκουγαν. Η αλήθεια 

είναι πως ο Τζόουνς κι όλα όσα πέρασαν μαζί του 

είχαν σβήσει από τη μνήμη τους.  

 

 

Αναγνώριζαν ότι η ζωή τους τώρα ήταν σκληρή 

και άχαρη, ότι τα θέριζε συχνά η πείνα και το κρύο 

κι ότι δούλευαν αδιάκοπα τις ώρες που ήταν 

ξύπνια, αλλά, αναμφίβολα, τα πράγματα ήταν 

χειρότερα στο παρελθόν. Τουλάχιστον έτσι 

τους άρεσε να πιστεύουν. Κι επιπλέον, τότε ήταν 

σκλάβοι, ενώ τώρα ήταν ελεύθεροι. Αυτή ήταν η 

βασική διαφορά, όπως φρόντιζε να υπογραμμίζει 

συχνά ο Γρυλής. 

 

Τώρα, είχαν πολύ περισσότερα στόματα να 

θρέψουν. Το φθινόπωρο, οι τέσσερις γουρούνες 

είχαν γεννήσει σχεδόν ταυτόχρονα τριάντα ένα 

γουρουνάκια.  

Говорили, что лошадям положат пенсию два 

килограмма зерна в день летом и семь 

килограммов сена зимой, ну а по праздникам 

добавят еще и морковку, а то и яблоко.  

 

 

Бойцу должно было исполниться в следующем 

году двенадцать лет. 

 

Жилось им меж тем трудно. Зима выдалась 

такая же холодная, как и в прошлом году, а 

нехватка кормов ощущалась еще острее. Всем, 

кроме свиней и псов, опять урезали пайки. 

Уравниловка при распределении кормов, 

объяснил Стукач, противоречила бы духу 

скотизма. Как бы там ни было, Стукач без 

особого труда доказал животным, что нехватка 

кормов лишь плод их воображения, на самом 

же деле кормят их до отвала. Он не отрицает, 

что из-за временных трудностей возникла 

необходимость пересмотреть пайки (Стукач 

никогда не говорил «урезать», только 

«пересмотреть»), но при Джонсе им жилось 

куда хуже.  

 

 

 

Скороговоркой зачитывая цифры срывающимся 

на визг голосом, Стукач обстоятельно 

доказывал, что они получают больше овса, 

больше сена, больше репы, чем при Джонсе, а 

работа у них легче, вода лучше качеством, 

жизнь дольше, детская смертность меньше, 

соломенные подстилки мягче, блохи их 

донимают реже.  

 

 

 

Животные верили каждому его слову. По 

правде говоря, о Джонсе и всем с ним 

связанном у них сохранились лишь самые 

смутные воспоминания.  

 

Они знали, что жизнь ведут нищую и суровую, 

часто недоедают и мерзнут и, когда не спят, 

всегда работают. Но прежде им, наверное, 

жилось еще хуже. Они охотно этому верили. 

Кроме того, тогда они были рабами, теперь они 

свободны, а это самое главное, не упускал 

случая напомнить им Стукач. 

 

 

 

Едоков на ферме прибыло. Осенью четыре 

свиноматки разом опоросились и принесли 

тридцать одного поросенка.  
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Ήταν όλα πιτσιλωτά, και καθώς ο Ναπολέων ήταν 

ο μοναδικός αρσενικός στη φάρμα, δεν ήταν και 

τόσο δύσκολο να μαντέψει κανείς ποιος ήταν ο 

πατέρας.  

 

Ανακοινώθηκε πως αργότερα, όταν θ' αγόραζαν 

τούβλα και ξύλα, θα έχτιζαν ένα σχολείο στον 

κήπο του σπιτιού. Για την ώρα, τα γουρουνάκια 

έκαναν μάθημα με τον ίδιο τον Ναπολέοντα στην 

κουζίνα του σπιτιού.  

Έκαναν τη γυμναστική τους στον κήπο και δεν τα 

άφηναν να πολυπαίζουν με τα άλλα μικρά.  

 

Περίπου την ίδια εποχή, επιβλήθηκε ένας 

κανονισμός που έλεγε πως όταν ένα ζώο συναντά 

στο δρόμο ένα γουρούνι, πρέπει να παραμερίζει και 

να το αφήνει να περνά πρώτο. Επίσης, όλα τα 

γουρούνια, ανεξαρτήτως βαθμού, θα είχαν 

το προνόμιο, τις Κυριακές, να φορούν στην ουρά 

τους πράσινες κορδέλες. 

 

Η χρονιά ήταν πολύ παραγωγική για τη φάρμα, 

αλλά υπήρχε πάντα έλλειψη χρημάτων. Έπρεπε ν' 

αγοραστούν τούβλα, άμμος κι ασβέστης για το 

σχολείο, και είχε φτάσει ο καιρός ν' αρχίσουν τις 

οικονομίες για τα μηχανήματα του ανεμόμυλου.  

 

Χρειάζονταν επίσης φωτιστικό πετρέλαιο και κεριά 

για το σπίτι, ζάχαρη για τον Ναπολέοντα (την είχε 

απαγορεύσει στα άλλα γουρούνια με τη 

δικαιολογία ότι θα χόντραιναν πολύ), κι όλα τα 

συνηθισμένα ανταλλακτικά, όπως καρφιά, σκοινιά, 

κάρβουνο, σύρμα, λαμαρίνες και μπισκότα για τα 

σκυλιά. Είχε πουληθεί ένα φόρτωμα σανός και 

μέρος από τη σοδειά της πατάτας. Το συμβόλαιο 

για τα αυγά αυξήθηκε σε εξακόσια τη βδομάδα, κι 

έτσι αυτόν το χρόνο οι κότες μετά βίας κλώσησαν 

κάποια αυγά, για να μη μειωθεί ο αριθμός τους. Οι 

μερίδες μειοοθηκαν τον Δεκέμβρη, μειώθηκαν κι 

άλλο τον Φλεβάρη, ενώ οι λάμπες στους στάβλους 

καταργήθηκαν, για να μην καίνε πετρέλαιο.  

 

Τα γουρούνια, πάντως, έδειχναν καλοζωισμένα κι 

έπαιρναν συνέχεια βάρος. Ένα απόγευμα, 

προς τα τέλη του Γενάρη, μια βαριά κι ορεκτική 

μυρωδιά απλώθηκε στην αυλή που παρόμοια δεν 

είχαν οσμιστεί ως τώρα τα ζώα. Την έφερνε το 

αεράκι από το μικρό ζυθοποιείο που βρισκόταν 

πίσω απ' την κουζίνα κι είχε να λειτουργήσει απ' 

τον καιρό του Τζόουνς. 

 

Κάποιος είπε πως ήταν μυρωδιά από βρασμένο 

κριθάρι. Τα ζώα μύριζαν λαίμαργα τον αέρα κι 

αναρωτιόνταν μήπως τους μαγείρευαν κανένα 

ζεστό χυλό για βραδινό. Που τέτοια τύχη, όμως, να 

γευτούν ζεστό χυλό! Την επόμενη Κυριακή, 

 

Поросята народились пестрые, и так как, кроме 

Наполеона, хряков на ферме не было, 

догадаться, кто их отец, не составило труда.  

 

 

Было объявлено, что вскоре купят кирпич и лес 

и в саду построят школу. А пока Наполеон 

лично обучал поросят на кухне хозяйского 

дома. 

 

На прогулку поросят выводили в сад и строго 

запретили им якшаться с прочей мелюзгой.  

 

Примерно тогда же положили правилом: любое 

животное, которое сталкивается на дороге со 

свиньей, должно посторониться; кроме того, 

всем свиньям, независимо от ранга, было 

разрешено повязывать на хвосты по 

воскресеньям зеленые ленты. 

 

 

Год был довольно удачливый, но денег по-

прежнему не хватало. Предстояло покупать 

кирпич, песок, известь для школы, к тому же 

надо было копить деньги на оборудование для 

ветряной мельницы.  

 

А там чего только не понадобится: и керосин, и 

свечи для дома, и сахар к столу Наполеона 

(остальным свиньям Наполеон запретил есть 

сахар на том основании, что они от него 

толстеют), вдобавок у них подходили к концу 

запасы инструмента, гвоздей, веревок, угля, 

проволоки, кровельного железа и собачьих 

галет. Был продан стог сена, часть урожая 

картошки и заключен договор на поставку уже 

не четырех, а шести сотен яиц в неделю, и 

поголовье кур едва не уменьшилось: так мало 

они высидели цыплят. Пайки, урезанные в 

декабре, в феврале урезали снова и, чтобы не 

расходовать керосин, запретили жечь в стойлах 

фонари. 

Но свиньи жили припеваючи и даже тучнели. 

Однажды днем на исходе февраля над двором 

поплыл теплый, густой, аппетитный запах — 

такого запаха животные в жизни не нюхивали. 

Он шел из заброшенной еще при Джонсе 

пивоварни за кухней.  

 

 

 

«Ячмень варится», — догадался кто-то. 

Животные жадно втягивали воздух и гадали, не 

попотчуют ли их на ужин теплой дробиной. Но 

никакой дробины им не дали, а в следующее 

воскресенье было объявлено, что отныне весь 
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άκουσαν και το νέο πως όλο το κριθάρι από δω και 

μπρος θα πήγαινε στα γουρούνια. 

 

Το χωράφι πίσω από το περιβόλι ήταν ήδη 

σπαρμένο με κριθάρι. Είχαν διαρρεύσει φήμες πως 

κάθε μέρα τα γουρούνια έπιναν από ένα ποτήρι 

μπίρα, ενώ ο Ναπολέων έπινε μισό γαλόνι 

σερβιρισμένο σε μια σουπιέρα «Κράουν Ντέρμπυ». 

 

 

Ωστόσο, παρά τις ταλαιπωρίες που έπρεπε να 

υπομένουν, είχαν ως αντάλλαγμα μια ζωή πολύ πιο 

αξιοπρεπή απ' ό,τι τον παλιό καιρό. Χαίρονταν 

περισσότερα τραγούδια, περισσότερες ομιλίες και 

παρελάσεις. 

 

Ο Ναπολέων είχε διατάξει να γιορτάζεται κάθε 

βδομάδα η μέρα της «Αυθόρμητης Εκδήλωσης», 

όπου θα εξυμνούσαν τους αγώνες και τους 

θριάμβους της Φόρμας των Ζώων.  

 

Μια ορισμένη ώρα, τα ζώα ήταν υποχρεωμένα 

να παρατήσουν τη δουλειά τους, και στη σειρά, με 

βήμα στρατιωτικό, να κάνουν το γύρο της 

φάρμας, με τα γουρούνια επικεφαλής. Πίσω τους 

ακολουθούσαν τα άλογα, πιο πίσω οι αγελάδες, 

μετά τα πρόβατα και τελευταία τα πουλερικά. 

 

Τα σκυλιά βάδιζαν στα δεξιά και τα αριστερά της 

πομπής και μπροστά μπροστά πήγαινε ο μαύρος 

πετεινός του Ναπολέοντα. 

 

Ο Γροθιάς και η Τριφύλλω κρατούσαν πάντα μια 

πράσινη σημαία, με το έμβλημα της οπλής και του 

κέρατος, και το σύνθημα: «Ζήτω ο σύντροφος 

Ναπολέων!»  

 

Ακολουθούσαν απαγγελίες ποιημάτων που είχαν 

γραφτεί προς τιμήν του Ναπολέοντα, η ομιλία του 

Γρυλή με τα τελευταία ποσοστά αύξησης της 

παραγωγής, και κατά καιρούς, έπεφτε και καμιά 

τουφεκιά.  

 

Τα πρόβατα ήταν οι πιο αφοσιωμένοι οπαδοί της 

«Αυθόρμητης Εκδήλωσης», κι αν κανένα ζώο 

παραπονιόταν, όπως το έκαναν κάποια όταν δε 

βρίσκονταν κοντά τα γουρούνια και τα σκυλιά, ότι 

έχαναν την ώρα τους όρθια μες στην παγωνιά, 

τα πρόβατα είχαν τον τρόπο τους να τα ησυχάζουν. 

Ξέσπαγαν άγρια στα γνωστά τους βελάσματα: «Τα 

τετράποδα καλά, τα δίποδα κακά».  

 

Τα ζώα γενικά διασκέδαζαν μ' όλο αυτό το 

νταβαντούρι. Το έβρισκαν παρηγορητικό 

να τους θυμίζουν πως ήταν αφεντικά του εαυτού 

τους και δούλευαν για το δικό τους όφελος. 

 

ячмень пойдет исключительно свиньям.  

 

 

Загончик за садом уже засеяли ячменем. Вскоре 

просочилось известие, что свиньи теперь 

получают по поллитра пива в день, а сам 

Наполеон по два литра, и подают ему пиво в 

супнице из парадного сервиза. 

 

 

Но хотя трудностей хватало, они отчасти 

искупались тем, что в жизни животных 

появилась несвойственная ей доселе 

возвышенность. Никогда они столько не пели, 

не слушали речей, не ходили на демонстрации.  

 

Наполеон приказал раз в неделю устраивать 

стихийную, как он ее называл, демонстрацию, 

отмечать исторические вехи на пути Скотного 

Двора.  

 

В назначенное время животные бросали работу 

и походным строем, печатая шаг, обходили 

ферму: возглавляли шествие свиньи, за ними 

шли лошади, коровы, овцы, замыкали шествие 

куры и утки.  

 

 

Собаки располагались по флангам, а впереди 

выступал Наполеонов черный петух.  

 

 

Боец и Кашка на пару несли зеленое знамя с 

изображением рога и копыта и девизом «Да 

здравствует товарищ Наполеон!».  

 

 

Завершалось шествие чтением посвященных 

Наполеону стихов и речью Стукача, в которой 

тот подробно докладывал, как увеличилось за 

последнее время производство кормов, а в 

торжественных случаях давался залп из пушки.  

 

Особенно полюбили стихийные демонстрации 

овцы, и если кто жаловался (а такое порой 

случалось, когда свиней и псов не было 

поблизости), что на демонстрациях они только 

попусту тратят время и мерзнут, овцы тут же 

заводили свое «Четыре ноги хорошо, две — 

плохо», причем блеяли так громко, что 

заглушали всякий ропот.  

 

Но в общем-то животные радовались 

торжествам. Они напоминали им, что как бы 

там ни было, а над ними нет хозяев и работают 

они на себя, а это утешало.  
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Έτσι, κάτι με τα τραγούδια, κάτι με τις παρελάσεις, 

τους ατελείωτους αριθμούς του Γρυλή, τις βροντές 

του τουφεκιού, κάτι με το κυμάτισμα της σημαίας 

και τα κικιρίκου του πετεινού, ξεχνούσαν ότι η 

κοιλιά τους γουργούριζε απ' την πείνα, ή 

τουλάχιστον, κατάφερναν να το ξεχνούν για λίγη 

ώρα. 

 

Τον Απρίλη, η Φάρμα των Ζώων ανακηρύχθηκε σε 

Δημοκρατία, κι έπρεπε γρήγορα να εκλέξουν 

Πρόεδρο. 

Υπήρχε ένας μόνο υποψήφιος, ο Ναπολέων, που 

εξελέγη παμψηφεί.  

 

Την ίδια μέρα, καινούρια στοιχεία αποκαλύφθηκαν 

για τη συνωμοσία του Χιονή με τον Τζόουνς. 

Διαπιστώθηκε πως ο Χιονής δεν είχε απλώς 

επιχειρήσει, όπως πίστευαν ώς τώρα τα ζώα, να 

χαθεί η Μάχη της Στρούγκας, αλλά είχε πολεμήσει 

ανοιχτά στο πλευρό του Τζόουνς.  

 

 

Στην πραγματικότητα, αυτός ήταν ο αρχηγός των 

εχθρικών δυνάμεων, και είχε ριχτεί στη 

μάχη φωνάζοντας «Ζήτω η Ανθρωπότητα!» Για τις 

πληγές στη ράχη του, που μερικά ζώα τις θυμόνταν 

ακόμα, υπεύθυνα ήταν τα δόντια του Ναπολέοντα. 

 

 

Στα μέσα του καλοκαιριού, εμφανίστηκε ξαφνικά 

στη φάρμα και το κοράκι ο Μωυσής, ύστερα από 

απουσία πολλών χρόνων. Δεν είχε αλλάξει σχεδόν 

καθόλου, εξακολουθούσε να μη δουλεύει και 

μιλούσε πάντα με το ίδιο πάθος για το Ζαχαρένιο 

Βουνό. Καθόταν σε κάνα κούτσουρο, πετάριζε τις 

μαύρες φτερούγες του και ζάλιζε με τις ώρες 

όποιον τύχαινε να τον ακούσει. 

 

«Εκεί πάνω, σύντροφοι» έλεγε με ύφος σοβαρά, 

δείχνοντας τον ουρανό με το μακρύ του ράμφος, 

«εκεί πάνω, πίσω απ' το μαύρο σύννεφο που 

βλέπετε, ακριβώς εκεί βρίσκεται το Ζαχαρένιο 

Βουνό. Η γη της ευδαιμονίας, εκεί όπου εμείς τα 

ταλαίπωρα ζώα θα απαλλαγούμε για πάντα απ' το 

βάρος της δουλειάς!»  

 

Ισχυριζόταν κιόλας πως κάποτε που πέταξε πολύ 

ψηλά, είχε δει με τα ίδια του τα μάτια τους αγρούς 

με τα τριφύλλια, τις λιναρότουρτες και τα γλυκά να 

κρέμονται στους φράχτες.  

 

Πολλά ζώα τον πίστευαν. Συλλογίζονταν πως 

τώρα η ζωή τους σήμαινε σκληρή δουλειά με άδειο 

στομάχι. Δεν ήταν, λοιπόν, σωστό και δίκαιο να 

υπάρχει ένας καλύτερος τόπος κάπου αλλού;  

 

Αυτό που δεν μπορούσαν με τίποτα να χωνέψουν, 

Словом, песни, шествия, бесконечные списки 

цифр, зачитываемые Стукачом, грохот залпов, 

кукареканье петушка, полощущийся на ветру 

флаг помогали им забыть, хотя бы ненадолго, 

что в животах у них пусто. 

 

 

 

В апреле Скотный Двор был провозглашен 

республикой, а раз так, полагалось выбрать 

президента.  

Кандидат на пост президента был всего один — 

Наполеон, и его избрали единогласно.  

 

В этот же день поступило сообщение, что 

обнаружились новые документы, в которых 

содержатся еще неизвестные факты о 

сотрудничестве Обвала с Джонсом. Обвал, 

оказывается, не только хотел обречь их на 

поражение в Бою под коровником при помощи 

хитроумного маневра, как считалось раньше, но 

открыто сражался на стороне Джонса.  

На самом деле возглавил людей не кто иной, 

как Обвал, это он бросился в бой с криком: «Да 

здравствует человечество!» А раны на его спине 

— среди животных оставались и такие, хоть их 

было немного, кто еще помнил, что видел эти 

раны собственными глазами, — не что иное, как 

следы зубов Наполеона. 

В разгар лета на ферму после долгого 

отсутствия неожиданно возвратился ворон 

Моисей. Он ничуть не изменился, по-прежнему 

бездельничал и рассказывал те же байки о крае, 

где текут молочные реки с кисельными 

берегами. Он вспархивал на пень, хлопал 

черными крыльями и говорил часами, было бы 

кому слушать. 

 

— Вон там, товарищи, — вещал он, уставив в 

небо длинный клюв, — там вон, за той черной 

тучей, текут молочные реки с кисельными 

берегами, там тот счастливый край, где нас, 

бедных животных, ждет вечное отдохновение 

от трудов. 

 

 

Более того, он даже утверждал, будто как-то раз 

взлетел повыше и сам побывал в том краю, 

видел вечнозеленые клеверища и изгороди, на 

которых растут льняной жмых и кусковой 

сахар.  

Многие животные верили ему. Живем 

впроголодь, рассуждали они, работаем от зари 

до темна, а раз так, должен же где-то 

существовать лучший мир — это было бы 

только справедливо.  

А вот чего они никак не понимали — это 
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ήταν η συμπεριφορά των γουρουνιών απέναντι 

στον Μωυσή. Όλα δήλωναν με περιφρόνηση πως 

οι ιστορίες του για το Ζαχαρένιο Βουνό ήταν 

ψέματα, κι ωστόσο, του επέτρεπαν να μένει 

στη φάρμα χωρίς να δουλεύει, και τον κερνούσαν 

κι ένα ποτήρι μπίρα κάθε μέρα. 

 

Ο Γροθιάς, μόλις γιατρεύτηκε η πληγή του, 

ξανάπιασε να δουλεύει με μανία. Κι είναι αλήθεια 

πως όλα τα ζώα δούλεψαν σαν σκλάβοι εκείνη τη 

χρονιά. Εκτός απ' τις συνηθισμένες δουλειές στη 

φάρμα και το χτίσιμο του μύλου, τους περίμενε και 

το σχολείο για τα γουρουνάκια, που άρχισε να 

χτίζεται τον Μάρτη.  

 

Κάποιες φορές, η πείνα που τους θέριζε το στομάχι 

ήταν ανυπόφορη, αλλά ο Γροθιάς δεν το 'βαζε ποτέ 

κάτω. Σε τίποτε απ' όσα έλεγε ή έκανε, δε διέκρινες 

κάποιο σημάδι κούρασης.  

 

Μόνο η εμφάνιση του είχε αλλάξει λίγο. Το 

τρίχωμά του είχε χάσει τη λάμψη του, και τα 

καπούλια του είχαν ζαρώσει.  

 

Τα άλλα ζώα έλεγαν: «Ο Γροθιάς θα πάρει τα 

πάνω του με το ανοιξιάτικο χορτάρι». Η άνοιξη 

όμως ήρθε κι ο Γροθιάς δεν πήρε ούτε ένα κιλό.  

 

Καμιά φορά, καθώς ανέβαινε την πλαγιά 

προς το λατομείο φορτωμένος και καταϊδρωμένος, 

φαινόταν καθαρά πως δεν τον κρατούσε τίποτα στα 

πόδια του εκτός από τη θέλησή του να συνεχίσει.  

 

Κάτι τέτοιες στιγμές διάβαζες τα χείλη του να λένε: 

«Θα δουλέψω ακόμη πιο σκληρά». Η φωνή του δεν 

είχε δύναμη να βγει. Η Τριφύλλω κι ο Βενιαμίν τον 

προειδοποίησαν να ενδιαφερθεί λίγο για την υγεία 

του, αλλά ο Γροθιάς δεν έδωσε σημασία.  

 

Πλησίαζαν και τα γενέθλια του. Το μόνο που τον 

ένοιαζε, ήταν να μαζευτούν πολλά λιθάρια 

πριν βγει στη σύνταξη. 

 

Αργά ένα βραδάκι μες στο καλοκαίρι, διαδόθηκε 

στη φάρμα πως κάτι είχε πάθει ο Γροθιάς. Είχε βγει 

μόνος του να μεταφέρει ένα φορτίο πέτρες για τον 

ανεμόμυλο. 

 

Οι φήμες ήταν αληθινές. Λίγα λεπτά αργότερα, δυο 

περιστέρια έφεραν τα μαντάτα:  

«Έπεσε ο Γροθιάς! Έπεσε στο πλευρό του και δεν 

μπορεί να σηκωθεί!» 

 

Σχεδόν τα μισά ζώα της φάρμας έτρεξαν στο 

λοφάκι όπου βρισκόταν ο ανεμόμυλος. Εκεί ήταν 

πεσμένος ο Γροθιάς, ανάμεσα στους ρυμούς του 

κάρου, με το λαιμό τανυμένο, χωρίς να μπορεί να 

отношения свиней к Моисею. Те отмахивались 

от его рассказов о молочных реках с 

кисельными берегами, называли их 

небылицами, но, хотя Моисей бездельничал, со 

Скотного Двора его не гнали и положили ему в 

день по стакашку пива. 

 

Копыто у Бойца наконец поджило, и он стал 

работать еще упорнее. Да и все животные 

работали как каторжные. Мало того что им 

приходилось вести хозяйство и восстанавливать 

ветряную мельницу, вдобавок к этому надо 

было строить и школу для поросят, которую 

заложили в марте.  

 

Порой работать подолгу на пустой желудок 

было невмоготу, но Боец не делал себе 

поблажек. Если послушать его да посмотреть, 

как он ворочает, никто не сказал бы, что силы у 

него уже не те.  

А вот с виду он сдал — шкура у него не так 

лоснилась, крутые бока, похоже, спали.  

 

 

Все говорили: «Вот выйдет трава, и Боец еще 

поправится», но весна пришла, а Боец как был, 

так и остался тощим.  

 

Порой, когда он с громадным напряжением 

тащил камень из карьера вверх по откосу, 

казалось, одна сила воли держит его на ногах.  

 

 

Лишь по губам — голос у него пропал — 

можно было прочесть, что он твердит: «Я буду 

работать еще упорнее». Кашка и Вениамин 

снова и снова упрашивали его пощадить себя, 

но Боец пропускал их слова мимо ушей.  

 

Близился его двенадцатый день рождения. Его 

заботило одно: запасти бы побольше камня 

перед выходом на пенсию, а там будь что будет. 

 

Однажды летом уже поздним вечером по ферме 

пронесся слух, что с Бойцом случилась беда. 

Он, как всегда, пошел таскать в одиночку камни 

на ветряную мельницу.  

 

И точно: слух оправдался. Минуту-другую 

спустя принеслись двое голубей. 

— Боец упал! Завалился на бок и не может 

подняться, — сообщили они. 

 

Чуть не все животные кинулись к взгорку. У 

ветряной мельницы, зажатый оглоблями, 

вытянув шею, лежал Боец. При их виде он даже 

не поднял головы.  
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σηκώσει το κεφάλι του. 

 

Το βλέμμα του ήταν παγωμένο, τα πλευρά του 

μούσκεμα στον ιδρώτα κι απ' το στόμα του έτρεχε 

ένα αυλάκι αίμα. Η Τριφύλλω έπεσε γονατιστή 

δίπλα του: 

«Γροθιά!» φώναξε. «Πώς νιώθεις;» 

«Τα πνευμόνια μου είναι» είπε ο Γροθιάς με 

αδύναμη φωνή. «Μη δίνετε σημασία. Πιστεύω πως 

θα καταφέρετε να τελειώσετε τον ανεμόμυλο χωρίς 

εμένα. 

Έχουν μαζευτεί πολλές πέτρες. Εξάλλου, ένας 

μήνας δουλειάς μου έμενε ακόμη. Για να πω την 

αλήθεια, περίμενα με λαχτάρα τη σύνταξή μου, κι 

ίσως τώρα που γερνάει κι ο Βενιαμίν να δώσουν 

και σ' αυτόν σύνταξη, να τον έχω για παρέα». 

 

«Πρέπει να φέρουμε βοήθεια αμέσως» είπε η 

Τριφύλλω. 

«Να τρέξει κάποιος να πει στον Γρυλή τι συνέβη». 

 

Όλα τα ζώα έτρεξαν με φούρια στο σπίτι να 

ενημερώσουν τον Γρυλή. Έμεινε μόνο η Τριφύλλω 

με τον Βενιαμίν, που ξάπλωσε δίπλα στον Γροθιά, 

και χωρίς να μιλάει, έδιωχνε τις μύγες από πάνω 

του με τη μακριά ουρά του.  

 

Σ' ένα τέταρτο, κατάφτασε κι ο Γρυλής όλο 

συμπόνια κι ενδιαφέρον. Είπε πως ο σύντροφος 

Ναπολέων πληροφορήθηκε με βαθύτατη θλίψη το 

ατύχημα που συνέβη σε έναν από τους πιο 

αφοσιωμένους εργάτες της φάρμας, και πως είχε 

ήδη κανονίσει να μεταφερθεί ο Γροθιάς στο 

νοσοκομείο του Ουίλινγκτον. Στα ζώα δεν 

πολυάρεσε αυτό. Εκτός από τη Θελξίππη και τον 

Χιονή, κανένα άλλο ζώο δεν είχε φύγει από τη 

φάρμα, και ανησυχούσαν στη σκέψη πως ο 

άρρωστος σύντροφος τους θα βρισκόταν σε χέρια 

ανθρώπων.  

 

Ωστόσο, ο Γρυλής τους έπεισε εύκολα ότι ο 

χειρουργός-κτηνίατρος στο Ουίλινγκτον θα 

πρόσφερε μεγαλύτερη βοήθεια στον Γροθιά απ' 

ό,τι οι ίδιοι στη φάρμα. Πέρασε μισή ώρα, κι 

ο Γροθιάς κάπως συνήλθε, κατάφερε να σταθεί στα 

πόδια του, και κουτσά στραβά κίνησε για το 

στάβλο του. Εκεί τον περίμενε ένα μαλακό κρεβάτι 

από άχυρο που είχε ετοιμάσει η Τριφύλλω κι ο 

Βενιαμίν. 

 

Τις επόμενες δύο μέρες ο Γροθιάς έμεινε στο 

στάβλο. Τα γουρούνια είχαν στείλει ένα μεγάλο 

μπουκάλι με ροζ σιρόπι που είχαν βρει στο 

φαρμακείο του σπιτιού, και η Τριφύλλω το έδινε 

στον Γροθιά δύο φορές τη μέρα μετά το φαγητό.  

 

Τα βράδια, ξάπλωνε πλάι του και του κουβέντιαζε, 

 

 

Глаза у него остекленели, бока были белые от 

мыла. Изо рта тонкой струйкой сочилась кровь. 

Кашка опустилась около него на колени. 

 

— Боец, — позвала она его. — Что с тобой? 

— Легкие отказали, — сказал Боец 

пресекающимся голосом. — Но не беда, я 

надеюсь, вы закончите мельницу и без меня.  

 

Камня запасено достаточно. Все равно мне один 

месяц до пенсии. По правде говоря, я очень 

ждал пенсии. А вдруг и Вениамина — он ведь 

тоже успел состариться — отпустят на покой: 

вместе нам было бы веселее. 

 

— Нам понадобится помощь, — сказала Кашка, 

— пусть кто-нибудь сбегает расскажет Стукачу, 

какая у нас беда. 

 

Животные со всех ног бросились к хозяйскому 

дому оповестить Стукача. При Бойце остались 

только Кашка и Вениамин. Он лег рядом с 

Бойцом и молча отгонял от него мух длинным 

хвостом.  

 

Спустя четверть часа появился Стукач — 

воплощенные сочувствие и заботливость. Он 

сказал, что товарищ Наполеон с чувством 

глубокой скорби узнал о несчастье, постигшем 

одного из самых верных тружеников Скотного 

Двора. Сейчас он договаривается отправить 

Бойца на лечение в уиллингдонскую больницу. 

Животными овладело смутное беспокойство: до 

сих пор никто из них, кроме Молли и Обвала, 

не покидал Скотного Двора, и им не хотелось, 

чтобы их больной товарищ попал в руки к 

людям.  

 

Тем не менее Стукач в два счета убедил их, что 

лучше лечиться у ветеринарного врача в 

Уиллингдоне, чем домашними средствами на 

ферме. И полчаса спустя, когда Бойцу 

полегчало, его с большим трудом подняли на 

ноги, и он доковылял до своего денника, куда 

Кашка и Вениамин загодя натащили побольше 

соломы. 

 

 

Два дня Боец не выходил из денника. Свиньи 

послали ему большую бутылку розового 

снадобья, которую извлекли из аптечки в 

ванной, и Кашка поила им Бойца два раза в день 

после еды.  

 

Вечерами она укладывалась рядом в деннике и 
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ενώ ο Βενιαμίν τού έδιωχνε τις μύγες. Ο Γροθιάς 

δεν έδειχνε να ανησυχεί και πολύ γι' αυτό που του 

είχε συμβεί. Έλεγε πως αν γινόταν καλά, θα 

μπορούσε να ζήσει άλλα τρία χρόνια, κι 

ονειρευόταν τις γαλήνιες μέρες που θα περνούσε 

στη γωνιά του μεγάλου λιβαδιού.  

 

Εκεί, πρώτη φορά στη ζωή του θα είχε χρόνο να 

μελετήσει και να καλλιεργήσει το μυαλό του. 

Είχε πάρει την απόφαση, έλεγε, ν' αφιερώσει τα 

υπόλοιπα χρόνια του στην εκμάθηση των είκοσι 

δύο υπόλοιπων γραμμάτων της αλφαβήτας. 

 

Ο Βενιαμίν και η Τριφύλλω έκαναν παρέα στον 

Γροθιά μόνο μετά τη δουλειά, και ήταν 

καταμεσήμερο όταν έφτασε η άμαξα για να τον 

πάρει.  

 

Τα ζώα ήταν όλα στο χωράφι και βοτάνιζαν τα 

γογγύλια κάτω απ' την επίβλεψη ενός γουρουνιού. 

Τα 'χασαν όταν είδαν τον Βενιαμίν να 

'ρχεται σαν σίφουνας απ' τη μεριά της φάρμας, 

γκαρίζοντας με όλη του τη δύναμη. Πρώτη φορά 

τον έβλεπαν αναστατωμένο -πράγματι, πρώτη 

φορά τον έβλεπαν να τρέχει. 

 

«Γρήγορα, γρήγορα!» φώναξε. «Ελάτε αμέσως! 

Παίρνουν τον Γροθιά!» Χωρίς να περιμένουν 

διαταγή απ' το γουρούνι, τα ζώα παράτησαν τη 

δουλειά κι όρμησαν προς τα κει.  

 

Και όντως, στην αυλή βρισκόταν μια μεγάλη, 

κλειστή άμαξα που την έσερναν δυο άλογα, και 

είχε κάτι γραμμένο στο πλάι. Στη θέση του οδηγού 

ήταν καθισμένος ένας άντρας με δαιμόνιο ύφος και 

μ' ένα καπέλο που του 'φτάνε ως τ' αυτιά. Κι ο 

στάβλος του Γροθιά ήταν άδειος. 

 

Τα ζώα μαζεύτηκαν γύρω απ' την άμαξα και 

φώναξαν με μια φωνή: «Αντίο, Γροθιά! Αντίο!» 

 

«Ηλίθιοι! Ηλίθιοι!» ούρλιαξε ο Βενιαμίν, 

χτυπώντας τις οπλές του στο χώμα. «Ηλίθιοι! Δε 

βλέπετε τι γράφει η άμαξα;» 

 

Τα ζώα σταμάτησαν κι έπεσε σιγή. Η Μπεεμπέεκα 

άρχισε να συλλαβίζει τις λέξεις, αλλά ο Βενιαμίν 

την έσπρωξε στο πλάι και μες στη θανατερή σιωπή 

διάβασε: 

«"Άλφρεντ Σίμοντς, Σφαγεύς Αλόγων και 

Πουλερικών, Ουίλινγκτον. Εμπόριο δερμάτων. 

Σπιτάκια σκύλων". 

 

Δε σας κόβει καθόλου; Παίρνουν τον Γροθιά για 

σφάξιμο!» 

Μια κραυγή φρίκης ακούστηκε απ' όλα τα ζώα. 

Και την ίδια στιγμή, ο αμαξάς έδωσε μια 

вела с ним беседы, а Вениамин отгонял хвостом 

мух. Он ничуть не жалеет, уверял Боец, что так 

получилось. Если его хорошо подлечат, он 

вполне может прожить еще три года, а ему бы 

очень хотелось попастись в свое удовольствие 

на огороженном от длинного выгона пастбище.  

 

Наконец-то он сможет учиться, повышать свой 

культурный уровень — ведь раньше у него на 

это не было времени. Остаток жизни, сказал 

Боец, он посвятит изучению остальных 

двадцати девяти букв алфавита. 

 

Вениамин и Кашка могли дежурить около 

Бойца только после работы, а фургон приехал 

за ним среди дня.  

 

 

Животные были в поле, пропалывали репу под 

надзором свиньи; когда они увидели, что к ним 

со всех ног, истошно крича, несется Вениамин, 

удивлению их не было предела. Никогда 

прежде им не доводилось видеть его в таком 

возбуждении, кстати, чтобы он мчался, тоже 

никому не доводилось видеть. 

 

— Быстрее, быстрее! — надрывался он. — 

Идите сюда! Они увозят Бойца! 

Даже не отпросившись у свиньи, животные 

бросили прополку и побежали к Скотному 

Двору.  

И точно, во дворе стоял закрытый фургон, 

запряженный двумя лошадьми, с надписью 

крупными буквами на боковой стенке; на 

козлах фургона восседал продувного вида 

малый в котелке. Бойца в деннике не было. 

 

 

Животные обступили фургон. 

— До свидания, Боец! — хором кричали они. — 

До свидания! 

— Дурачье, дурачье, — надрывался Вениамин, 

он метался вокруг них, топоча копытцами. — 

Дурачье! Разве вы не видите, что написано на 

фургоне? 

Животные пришли в замешательство, 

наступила тишина. Мона принялась разбирать 

по складам надпись. Вениамин оттолкнул ее и 

при гробовом молчании прочел: 

— «Альфред Симмондс, забойщик и клеевар, 

Уиллингдон. Торгуем шкурами, костьем. 

Снабжаем псарни».  

 

Разве вы не поняли, что это значит? Бойца 

отправляют на живодерню! 

Вне себя от ужаса животные заголосили. Но 

малый на козлах огрел лошадей кнутом, они 
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καμουτσικιά στα άλογα κι αυτά άρχισαν να 

καλπάζουν βιαστικά. Τα ζώα έτρεξαν πίσω τους, 

φωνάζοντας με όλη τους τη δύναμη. 

 

Η Τριφύλλω πέρασε με φόρα μπροστά, αλλά η 

άμαξα είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Η 

Τριφύλλω έβαλε τα δυνατά της και κατάφερε να 

πλησιάσει.  

«Γροθιά!» φώναξε. «Γροθιά! Γροθιά!» Εκείνη τη 

στιγμή, λες κι είχε ακούσει το σαματά που γινόταν 

έξω, ο Γροθιάς πρόβαλε το κεφάλι του με την 

άσπρη γραμμή στη μουσούδα, στο παραθυράκι που 

είχε η άμαξα πίσω. 

«Γροθιά!» στρίγκλισε η Τριφύλλω με 

λαχανιασμένη φωνή. «Βγες έξω! Βγες έξω 

γρήγορα! Σε πάνε για σφάξιμο!» 

 

Όλα τα ζώα άρχισαν να ουρλιάζουν μαζί: 

 «Γροθιά, βγες έξω!» Η άμαξα, όμως, όλο κι 

απομακρυνόταν. Δεν ήταν καθόλου σίγουρο αν ο 

Γροθιάς είχε καταλάβει τι του φώναζε η Τριφύλλω, 

αλλά την άλλη στιγμή, το κεφάλι του 

εξαφανίστηκε απ' το παράθυρο κι ακούστηκαν 

ποδοβολητά και κλοτσιές μέσα στην άμαξα. 

Προσπαθούσε να βγει. Σε άλλες εποχές, μερικές 

κλοτσιές του Γροθιά θα ήταν αρκετές για να 

κάνουν την άμαξα κομμάτια. Αλίμονο! 

Οι δυνάμεις του τον είχαν εγκαταλείψει πια. Σε 

λίγα λεπτά, ο θόρυβος και οι κλοτσιές άρχισαν να 

μειώνονται, ώσπου έσβησαν εντελώς. 

 

 Στην απόγνωση τους τα ζώα άρχισαν να 

παρακαλούν τα δυο άλογα που έσερναν την άμαξα 

να σταματήσουν, φωνάζοντας: «Σύντροφοι, 

σύντροφοι, μην οδηγείτε τον αδελφό σας στο 

θάνατο!» 

 

Αυτά τα ηλίθια, όμως, δεν είχαν πάρει χαμπάρι τι 

γινόταν, κατέβασαν τ' αυτιά και τάχυναν τον 

καλπασμό τους. 

 

Η μουσούδα του Γροθιά δεν ξαναφάνηκε στο 

παραθυράκι. Κάποιος σκέφτηκε να τρέξει και να 

κλείσει τη σιδερένια πύλη. Μα ήταν αργά πια. Η 

άμαξα την είχε ήδη περάσει και είχε βγει ολοταχώς 

στον αμαξωτό. Τον Γροθιά δεν τον ξαναείδαν από 

τότε. 

 

Ύστερα από τρεις μέρες, τους ανακοίνωσαν πως 

είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στο 

νοσοκομείο του Ουλίνγκτον, παρ' όλες τις 

φροντίδες που του είχαν προσφέρει. Ο Γρυλής 

έτρεξε να τους πει τα νέα. Στάθηκε, είπε, στο 

προσκεφάλι του Γροθιά ως την τελευταία 

στιγμή. 

 

«Ήταν το πιο συγκινητικό θέαμα που είδα ποτέ» 

резво зарысили, и фургон выехал со двора. 

Животные, плача навзрыд, гурьбой побежали за 

фургоном. Кашка пробилась вперед. Фургон 

уже набирал скорость.  

Кашка попыталась было поскакать во весь опор, 

но куда там, она так отяжелела, что и трусила-

то с трудом. 

 

— Боец! — кричала она. — Боец! Боец! Боец! 

Кто знает, донеслись ли до Бойца их крики, 

только в заднем окошке фургона показалась его 

пересеченная белой отметиной морда. 

 

— Боец! — кричала Кашка не своим голосом. 

— Боец! Беги! Беги скорей! Тебя везут на 

смерть!  

 

Животные дружно подхватили: 

— Беги, Боец, беги! 

Но лошади набирали скорость, все дальше 

увозя от них фургон. Неизвестно, понял ли 

Боец, о чем его предупреждала Кашка, но 

окошко чуть не сразу опустело, а из фургона 

донесся барабанный бой копыт. Это Боец 

пытался проломить стенку фургона. Было 

время, когда Бойцу ничего не стоило разнести 

фургон в щепки, но, увы, силы его иссякли — 

барабанный бой копыт все слабел и слабел, а 

вскоре и вовсе стих. 

 

 

 В отчаянии животные воззвали к лошадям, 

умоляя их остановиться. 

— Товарищи! Товарищи! — кричали они. — 

Подумайте, кого вы везете на смерть — своего 

брата! 

 

Но безмозглые твари, по темноте своей не 

понимая, о чем идет речь, только приложили 

уши и припустили еще пуще.  

 

Боец больше не показывался в окошке. Что бы 

им забежать вперед и закрыть тесовые ворота, 

но они поздно спохватились — и вот фургон 

уже миновал ворота и вскоре скрылся вдали. 

Больше они Бойца никогда не видели. 

 

 

А три дня спустя было объявлено, что Боец 

умер в Уиллингдонской больнице, хотя для 

него сделали все, что только можно сделать для 

лошади. Весть о кончине Бойца принес 

животным Стукач. Он присутствовал, сказал 

Стукач, при кончине Бойца. 

 

 

— Более трогательной кончины я не видел, — 
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τους είπε ο Γρυλής, και σκούπισε ένα δάκρυ με το 

πόδι του. 

«Ήμουν στο πλάι του όταν ψιθύρισε τις τελευταίες 

του λέξεις. Με σβησμένη φωνή μού είπε στο αυτί 

πως ο μόνος του καημός ήταν που έφευγε πριν 

χαρεί τον ανεμόμυλο τελειωμένο.  

 

"Τραβήξτε μπροστά, σύντροφοι!" ψιθύρισε. 

"Μπροστά, στο όνομα της Επανάστασης! Ζήτω 

η Φάρμα των Ζώων! Ζήτω ο σύντροφος 

Ναπολέων! Ο Ναπολέων έχει πάντα δίκιο". Αυτά 

ήταν τα στερνά του λόγια, σύντροφοι». 

 

Στο σημείο αυτό, το ύφος του Γρυλή άλλαξε. 

Έμεινε για λίγο βουβός, και τα μικροσκοπικά του 

μάτια κοίταξαν καχύποπτα δεξιά κι αριστερά πριν 

συνεχίσει. Είχε πέσει στην αντίληψή του, είπε, ότι 

κυκλοφόρησε μια ανόητη και αχρεία φήμη την ώρα 

που έπαιρναν τον Γροθιά. Μερικά ζώα είχαν 

παρατηρήσει ότι η άμαξα που τον μετέφερε, 

έγραφε «Σφαγεύς Αλόγων», κι έβγαλαν αμέσως το 

συμπέρασμα πως έστελναν το σύντροφο τους για 

σφαγή.  

 

Ήταν απίστευτο να υπάρχουν ζώα τόσο ηλίθια, 

φώναξε με αγανάκτηση ο Γρυλής, χοροπηδώντας 

νευρικά και κουνώντας την ουρά του. 

Ήταν ποτέ δυνατόν να κάνει κάτι τέτοιο ο 

λατρευτός τους Αρχηγός, ο σύντροφος Ναπολέων;  

 

Η αλήθεια ήταν πολύ απλή. Η άμαξα στο παρελθόν 

ανήκε στο σφαγέα, αλλά την πούλησε στον 

κτηνίατρο ο οποίος δεν είχε προλάβει να σβήσει 

την παλιά επιγραφή. Έτσι έγινε η παρεξήγηση. 

 

Στο άκουσμα όλων αυτών, τα ζώα ένιωσαν μεγάλη 

ανακούφιση. Κι όσο ο Γρυλής συνέχιζε να τους 

περιγράφει με λεπτομέρειες τις τελευταίες ώρες 

του Γροθιά, την εξαιρετική φροντίδα που του είχαν 

προσφέρει, και τα πανάκριβα φάρμακα που 

πλήρωσε ο Ναπολέων χωρίς να σκεφτεί ούτε μια 

στιγμή το κόστος, τόσο οι αμφιβολίες τους 

διαλύονταν, και στο τέλος, η θλίψη τους για 

το χαμό του συντρόφου τους μετριάστηκε απ' τη 

σκέψη ότι, τουλάχιστον, πέθανε ευτυχισμένος. 

 

Την επόμενη Κυριακή, παρουσιάστηκε 

αυτοπροσώπως ο Ναπολέων στη Συγκέντρωση κι 

έβγαλε ένα σύντομο λόγο προς τιμήν του Γροθιά.  

 

Είπε πως στάθηκε αδύνατον να μεταφέρει τη σορό 

του αείμνηστου συντρόφου τους για να ταφεί στη 

φάρμα, αλλά είχε ήδη παραγγείλει να πλέξουν ένα 

μεγάλο στεφάνι από τις δάφνες του κήπου και να 

το καταθέσουν στο μνήμα του Γροθιά. Επιπλέον, 

είπε, τα γουρούνια σχεδίαζαν να οργανώσουν ένα 

αναμνηστικό συμπόσιο προς τιμήν του συντρόφου 

сказал Стукач и смахнул слезу ножкой. — Я 

принял его последний вздох. Перед смертью 

Боец совсем ослаб, он не мог говорить и 

прошептал мне на ухо, что мечтал лишь об 

одном — завершить строительство ветряной 

мельницы, а там умереть, да вот не вышло.  

 

«Вперед, товарищи! — прошептал он. — 

Вперед, во имя нашего восстания! Да 

здравствует Скотный Двор! Да здравствует 

товарищ Наполеон! Наполеон всегда прав!» — 

таковы были его предсмертные слова. 

 

Тут повадка Стукача резко изменилась. Он 

умолк, долго озирался по сторонам и только 

потом продолжил свою речь. 

Как ему стало известно, сказал Стукач, когда 

Бойца увозили, по ферме распространился 

глупый и зловредный слух. Кое-кто из них, 

очевидно, заметил на закрытом фургоне, 

приехавшем за Бойцом, надпись «забойщик» и 

сделал из этого вывод, будто Бойца отправили 

на живодерню.  

 

Просто не верится, сказал Стукач, чтобы 

животные опустились до такой глупости.  

Не может быть, негодовал Стукач, вертя 

хвостиком и приплясывая, не может быть, 

чтобы они подумали такое о своем любимом 

вожде товарище Наполеоне!  

Все объясняется как нельзя проще. Ветеринар 

купил фургон у живодера, а замазать имя 

прежнего владельца не успел. Вот откуда пошла 

ошибка. 

 

У животных сразу отлегло от души. А когда 

Стукач с красочными подробностями описал им 

последние минуты Бойца и рассказал, каким 

уходом его окружили, какими дорогими 

лекарствами пользовали, причем Наполеон, ни 

минуты не колеблясь, выложил за них деньги — 

последние их сомнения рассеялись, а скорбь 

смягчилась: по крайней мере, кончина их 

товарища была счастливой. 

 

 

В следующее воскресенье Наполеон лично 

пришел на собрание и произнес короткое 

надгробное слово Бойцу. 

 

Пусть нам не удалось, сказал Наполеон, 

перевезти останки нашего усопшего товарища и 

предать их земле, но он велел сплести большой 

венок — на него пустят ветки с лавровых 

кустов, растущих у нас в саду, — и послать 

венок в Уиллингдон, чтобы его возложили на 

могилу Бойца. А через несколько дней свиньи 
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τους.  

 

Ο Ναπολέων έκλεισε το λόγο του μνημονεύοντας 

τα δυο αγαπημένα ρητά του Γροθιά: 

«Θα δουλέψω ακόμη πιο σκληρά» και «Ο 

σύντροφος Ναπολέων έχει πάντα δίκιο» -τα οποία, 

πρόσθεσε, θα ήταν πολύ καλό να τα υιοθετήσουν 

όλα τα ζώα. 

 

Τη μέρα που είχε οριστεί το συμπόσιο, ήρθε το 

αμάξι του μπακάλη απ' το Ουίλινγκτον και 

ξεφόρτωσε στη φάρμα ένα μεγάλο ξύλινο κιβώτιο.  

 

Εκείνη τη νύχτα, ακούστηκαν εύθυμα τραγούδια, 

ακολούθησαν φωνές που θύμιζαν άγριο καβγά, και 

κατά τις έντεκα, όλα πήραν τέλος μέσα σ' έναν 

τρομαχτικό θόρυβο ποτηριών που έσπαγαν. Κανείς 

στο σπίτι δε σηκώθηκε απ' το κρεβάτι του πριν από 

το μεσημέρι της επομένης, και διαδόθηκε πως τα 

γουρούνια είχαν βρει τρόπο να εξοικονομήσουν 

χρήματα για ν' αγοράσουν άλλη μια κάσα ουίσκι 

για τον εαυτό τους. 
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Τα χρόνια πέρασαν. Οι εποχές έρχονταν κι 

έφευγαν, και μαζί τους η ολιγόχρονη ζωή των 

ζώων. Έφτασε κάποτε ο καιρός που δεν υπήρχε 

κανείς να θυμάται τα χρόνια πριν από την 

Επανάσταση, εκτός απ' την Τρίφυλλο, τον 

Βενιαμίν, τον Μωυσή το κοράκι, και μερικά 

γουρούνια. 

 

Η Μπεεμπέεκα είχε πεθάνει. Το ίδιο και η 

Γαβγούλα, η Σουλτάνα κι ο Τσιμπηχτός. Ο 

Τζόουνς είχε ξεψυχήσει σ' ένα άσυλο αλκοολικών 

σε κάποιο άλλο μέρος.  

 

Τον Χιονή τον είχαν ξεχάσει. Ο Γροθιάς είχε κι 

αυτός λησμονηθεί, τον θυμόνταν μόνο οι λίγοι που 

τον είχαν γνωρίσει. 

Η Τριφύλλω ήταν πια μια γέρικη φοράδα, 

πιασμένη απ' τους ρευματισμούς και με τσίμπλες 

στα μάτια. 

 

Είχαν περάσει δυο χρόνια από τότε που έπρεπε να 

πάρει τη σύνταξή της, αλλά στην πραγματικότητα, 

κανένα ζώο δε βγήκε στη σύνταξη. Οι κουβέντες 

σχετικά μ' εκείνη τη γωνιά στο μεγάλο λιβάδι για 

τα γέρικα ζώα είχαν εντελώς ξεχαστεί.  

 

Ο Ναπολέων είχε γίνει ένας ώριμος κάπρος, που 

πλησίαζε τα διακόσια κιλά. Κι ο Γρυλής ήταν πια 

τόσο χοντρός, που με δυσκολία μπορούσε να 

δει μέσ' απ' τις δίπλες των ματιών του.  

Μόνο ο γερο-Βενιαμίν δεν είχε αλλάξει, ήταν ίδιος, 

ίσως λίγο πιο γκρίζος στο μουσούδι, και μετά το 

непременно устроят поминки по Бойцу. 

 

В заключение своей речи Наполеон напомнил 

животным любимые девизы Бойца: «Я буду 

работать еще упорнее!» и «Товарищ Наполеон 

всегда прав». Девизы эти, сказал он, не мешало 

бы взять на вооружение каждому животному. 

 

 

В день поминок к хозяйскому дому подъехал 

бакалейный фургон из Уиллингдона — он 

доставил большой ящик с бутылками.  

 

Вечером из дома послышалось разудалое пенье, 

за ним шумная перебранка, а в одиннадцать 

часов раздался оглушительный грохот 

бьющегося стекла, и на том поминки 

закончились. До следующего полудня 

хозяйский дом затих, и по ферме прошел слух, 

что свиньи раздобыли где-то деньги и купили 

себе еще ящик виски. 

 

 

Глава X 
 

Шли годы. Одна пора сменялась другой, а у 

скотины век короткий, и пролетает он быстро. 

И вот наступило время, когда, кроме Кашки, 

Вениамина, ворона Моисея и кое-кого из 

свиней, никто не помнил, как они жили до 

восстания. 

 

 

Мона умерла. Ромашка, Роза и Кусай тоже 

умерли. Умер Джонс — он скончался вдали от 

здешних мест в приюте для алкоголиков.  

 

 

Никто не помнил Обвала, да и Бойца помнили 

лишь те, кто знал его, а таких было раз, два и 

обчелся.  

Кашка превратилась в дебелую кобылу 

преклонных лет, ноги у нее не гнулись, глаза 

слезились.  

 

Ей еще два года назад полагалась пенсия, но, по 

правде говоря, никто из животных на покой 

пока не ушел. Разговоры о том, что от выгона 

отгородят уголок под пастбище для 

престарелых, давным-давно заглохли.  

 

Наполеон заматерел, он теперь весил пудов 

десять с гаком. Стукач до того разжирел, что с 

трудом открывал глаза.  

 

Только старенький Вениамин каким был, таким 

и остался, разве что шерсть на морде поседела 
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θάνατο του Γροθιά, πιο λιγομίλητος και 

κατσούφης. 

 

Υπήρχαν περισσότερα ζωντανά τώρα στη φάρμα, 

αν και η αύξηση δεν ήταν τόση μεγάλη, όσο είχαν 

υπολογίσει τα πρώτα χρόνια. Είχαν γεννηθεί πολλά 

ζώα, για τα οποία η Επανάσταση αποτελούσε μια 

θαμπή ιστορία που είχε φτάσει στ' αυτιά τους από 

στόμα σε στόμα. Κι αυτά που αγοράστηκαν από 

άλλες φάρμες, δεν είχαν ακούσει ποτέ τίποτα γι' 

αυτήν.  

Εκτός απ' την Τριφύλλω, η φάρμα είχε αποκτήσει 

άλλα τρία άλογα. Ήταν λεβεντόκορμα, ακάματοι 

εργάτες και καλοί σύντροφοι, αλλά τελείως 

βλάκες. Κανένα δε στάθηκε ικανό να μάθει το 

αλφάβητο πέρα από το Β.  

 

Άκουγαν ό,τι και να τους έλεγαν για την 

Επανάσταση και τις αρχές του Ανιμαλισμού, 

ιδιαίτερα όταν τους μιλούσε η Τριφύλλω, που τη 

σέβονταν σαν μάνα τους, αλλά ήταν πολύ 

αμφίβολο αν καταλάβαιναν έστω και μια λέξη απ' 

όσα τους εξιστορούσε. 

 

Η φάρμα τώρα ευημερούσε κι είχε οργανωθεί 

καλύτερα. Είχε κιόλας επεκταθεί κατά δύο 

χωράφια που είχαν αγοραστεί από τον κύριο 

Πίλκινγκτον.  

 

Ο ανεμόμυλος είχε επιτέλους χτιστεί, και η φάρμα 

είχε την αλωνιστική της μηχανή κι έναν 

ανυψωτήρα σανού. Κι ακόμη, πολλά νέα κτήρια 

είχαν προστεθεί στα παλιά.  

 

Ο Ουάιμπερ είχε αγοράσει ένα δίτροχο αμαξάκι 

που το έσερναν σκυλιά. Ο ανεμόμυλος, πάντως, δε 

χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικού 

ρεύματος. Τον δούλευαν για το άλεσμα των 

σιτηρών κι απέφερε σημαντικό κέρδος.  

 

Τα ζώα δούλευαν σκληρά για να χτίσουν κι άλλον 

ανεμόμυλο. Μόλις τέλειωνε, έλεγαν, θα 

τοποθετούσαν τις γεννήτριες. Ωστόσο, οι 

πολυτέλειες που τους είχε πείσει ο Χιονής να 

ονειρεύονται, οι στάβλοι με το ηλεκτρικό φως, με 

κρύο και ζεστό νερό κι η βδομάδα των τριών 

εργάσιμων ημερών, ούτε που συζητιόνταν 

πια.  

 

Ο Ναπολέων είχε αποκηρύξει αυτές τις ιδέες ως 

αντίθετες στο πνεύμα του Ανιμαλισμού. Η 

αληθινή ευτυχία, διατυμπάνιζε συνεχώς, βρίσκεται 

στη σκληρή δουλειά και στον ολιγαρκή τρόπο 

ζωής. 

 

Κατά κάποιο τρόπο, η φάρμα έμοιαζε να έχει 

πλουτίσει, χωρίς βέβαια να περνούν καλύτερα τα 

да после смерти Бойца он стал еще более 

замкнутым и несловоохотливым. 

 

Поголовье на Скотном Дворе увеличилось, хотя 

и не так сильно, как ожидали в первые годы 

после восстания. За это время народилось много 

новых животных — для них восстание было 

лишь туманной легендой, передаваемой 

изустно; немало животных купили — а они до 

своего появления на Скотном Дворе и вовсе не 

слыхали о восстании.  

Теперь на ферме имелись еще три лошади 

кроме Кашки. Отличные, крепкие кобылы, 

работяги, хорошие товарки, но уж очень 

глупые. Ни одна из них дальше буквы Б не 

продвинулась.  

 

Они принимали на веру все, что им 

рассказывали о восстании и положениях 

скотизма другие, и тем более Кашка, которую 

почитали как мать, но, похоже, толком не 

понимали. 

 

 

Хозяйство наладилось, порядка стало больше, к 

Скотному Двору прирезали еще два поля — их 

купили у мистера Калмингтона.  

 

 

Строительство ветряной мельницы удалось 

наконец закончить, и теперь у них были и 

молотилка, и стогометатель; пристроили много 

новых служб.  

 

Сопли купил себе дрожки. Но генератор на 

ветряной мельнице так и не установили. На ней 

мололи зерно, а это приносило немалые деньги.  

 

 

 

Теперь животные, не щадя сил, строили другую 

мельницу; когда ее закончат, говорили они, на 

ней установят генератор. Но о тех 

роскошествах, которые некогда сулил им 

Обвал: стойлах с электрическим светом, 

горячей и холодной водой, сокращении рабочей 

недели, — ни о чем подобном теперь уже и 

речи не было.  

 

Наполеон заклеймил подобные излишества, 

сказал, что они противоречат духу скотизма. 

Работать не щадя сил и жить скромно — вот в 

чем истинное счастье, говорил Наполеон. 

 

 

Хотя Скотный Двор богател, создавалось такое 

впечатление, что животные не становились 
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ζώα, εκτός από τα γουρούνια και τα σκυλιά.  

 

Ίσως αυτό να οφειλόταν στο γεγονός ότι τα σκυλιά 

και τα γουρούνια ήταν περισσότερα, κι όχι στο ότι 

δεν εργάζονταν -με τον τρόπο τους βέβαια.  

 

Ο Γρυλής δεν κουραζόταν ποτέ να επαναλαμβάνει 

πως η επίβλεψη και η οργάνωση της φάρμας ήταν 

πολύ κοπιαστική δουλειά.  

 

Μεγάλο μέρος 

της δουλειάς, έλεγε, ήταν τέτοιο, που τα ζώα με 

την αγραμματοσύνη τους ήταν αδύνατον να το 

καταλάβουν. 

 

Για παράδειγμα, ο Γρυλής τους έλεγε πως τα 

γουρούνια σπαταλούσαν πολύ χρόνο κάθε μέρα σε 

κάτι μυστήρια πράγματα που τα έλεγαν «αρχεία», 

«αναφορές», «πρακτικά» και «υπομνήματα». 

 

 Όλ' αυτά ήταν κάτι μεγάλες κόλλες χαρτιού που 

τις γέμιζαν με γράμματα και αριθμούς από πάνω 

ως κάτω, κι αφού τις γέμιζαν, τις έριχναν στο 

καμίνι για κάψιμο. Επρόκειτο για εργασία υψίστης 

σημασίας για τη σωστή διαχείριση της 

φάρμας, δήλωνε ο Γρυλής.  

 

Ωστόσο, ούτε τα γουρούνια ούτε τα σκυλιά 

κέρδιζαν την τροφή τους με τον δικό τους ιδρώτα. 

Ήταν πολλά και δε χόρταιναν με τίποτα. 

 

Όσο για τα υπόλοιπα ζώα, η ζωή τους, απ' ό,τι 

έβλεπαν, δεν είχε αλλάξει καθόλου. Ήταν μονίμως 

πεινασμένα, κοιμόνταν στα άχυρα, έπιναν νερό απ' 

τη στέρνα και δούλευαν νυχθημερόν στα χωράφια.  

Το χειμώνα τουρτούριζαν απ' το κρύο, και το 

καλοκαίρι τα βασάνιζαν οι μύγες.  

 

Μερικές φορές, τα πιο γέρικα ζώα ανασκάλευαν τη 

θολή τους μνήμη και προσπαθούσαν να 

εκτιμήσουν αν τον πρώτο καιρό της Επανάστασης, 

τότε που είχαν διώξει τον Τζόουνς, τα πράγματα 

ήταν καλύτερα ή χειρότερα από τώρα. Ήταν 

αδύνατον να θυμηθούν. Δεν είχε μείνει τίποτα για 

να το συγκρίνουν με την τωρινή τους ζωή. Μόνο οι 

λίστες του Γρυλή με τους αριθμούς αποδείκνυαν 

σταθερά ότι όλα βάδιζαν προς το καλύτερο.  

 

Για τα ζώα το πρόβλημα ήταν άλυτο. Έτσι κι 

αλλιώς, δεν τους έμενε και πολύς χρόνος για να 

σκέφτονται τέτοια πράγματα.  

 

Μόνο ο Βενιαμίν θυμόταν λεπτομερώς τη 

μακρόχρονη ζωή του, και υποστήριζε πως η 

κατάσταση δεν ήταν ούτε θα γινόταν ποτέ 

καλύτερη ή χειρότερη -η πείνα, οι ταλαιπωρίες και 

η απογοήτευση ήταν αμετάβλητος νόμος της ζωής. 

богаче, за исключением, конечно, псов и 

свиней.  

Отчасти это, наверное, объяснялось тем, что уж 

очень много и тех и других развелось на ферме. 

И не скажешь, чтобы они не работали, на свой, 

конечно, лад.  

Руководство работой и ее организация требуют 

огромной затраты труда, втолковывал 

животным Стукач.  

 

Работа эта по преимуществу была такого рода, 

что никто, кроме свиней, по темноте своей не 

понимал ее значения.  

 

 

Например, Стукач объяснил животным, что 

свиньи ежедневно кладут много сил на 

составление малопонятных штуковин, которые 

называются «данные», «отчеты», «протоколы» 

и «докладные».  

Это были большие листы бумаги. Они убористо 

исписывались, после чего отправлялись в топку. 

На них, утверждал Стукач, зиждется 

благополучие Скотного Двора.  

 

 

 

Однако ни свиньи, ни псы своим трудом 

прокормить себя не могли, а вон их сколько 

развелось, да и на аппетит они не жаловались. 

 

Что же до остальных животных, их жизнь, 

насколько они понимали, какой была, такой и 

осталась. Они вечно недоедали, спали на 

соломе, ходили на водопой к пруду, работали в 

поле, зимой страдали от холода, летом — от 

мух.  

 

Порой те, кто постарше, рылись в слабеющей 

памяти, пытаясь вспомнить, лучше или хуже им 

жилось сразу после восстания, когда они только 

что прогнали Джонса. И не могли вспомнить. 

Им не с чем было сравнивать сегодняшнюю 

жизнь, не по чему судить, кроме столбцов цифр, 

которые зачитывал Стукач, а они неизменно 

доказывали: жить стало лучше.  

 

 

Животные убедились, что им не докопаться до 

сути, к тому же у них не хватало времени на 

размышления.  

 

Только старенький Вениамин настаивал, что 

помнит всю свою долгую жизнь до мельчайших 

деталей и знает: им никогда не жилось ни 

лучше, ни хуже — голод, непосильный труд и 

обманутые ожидания, таков, говорил он, 
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Παρ' όλ' αυτά, τα ζώα δεν έπαψαν να ελπίζουν. Και 

πιο πολύ, δεν έπαψαν ούτε μια στιγμή να 

αισθάνονται πως ήταν μεγάλη τους τιμή και 

προνόμιο να είναι μέλη της Φάρμας των Ζώων.  

 

Ήταν η μοναδική φάρμα στην επαρχία -σε όλη την 

Αγγλία!- που ήταν σε χέρια ζώων και διοικούνταν 

απ' αυτά.  

 

Κανένα τους, ούτε τα πιο νέα σε ηλικία, ούτε όσα 

είχαν φέρει από άλλες φάρμες, μακρινές, δεν 

έπαυαν να το καυχιόνται. Κι όταν άκουγαν 

τις τουφεκιές κι έβλεπαν την πράσινη σημαία να 

κυματίζει στον ιστό, η καρδιά τους φούσκωνε από 

περηφάνια, και οι συζητήσεις στρέφονταν στα 

χρόνια τα παλιά τα ηρωικά, τότε που έδιωξαν τον 

Τζόουνς κι έγραψαν τις Εφτά Εντολές, και στις 

μεγάλες μάχες όπου οι άνθρωποι-εισβολείς είχαν 

νικηθεί. Δεν είχαν εγκαταλείψει κανένα από τα 

παλιά τους όνειρα.  

 

Πίστευαν ακόμα στη Δημοκρατία των Ζώων που 

είχε προφητέψει ο γερο-Στρατηγός, όταν στα 

πράσινα λιβάδια της Αγγλίας δε θα πατούσε πόδι 

ανθρώπου.  

 

Κάποια μέρα, θα γινόταν πραγματικότητα -ίσως 

όχι σύντομα, μπορεί να μη γινόταν στη διάρκεια 

της δικής τους ζωής, αλλά θα γινόταν οπωσδήποτε.  

 

Ακόμη κι αν σιγομουρμούριζαν στα κρυφά το 

τραγούδι τους, τα Ζώα της Αγγλίας, γεγονός ήταν 

πως το ήξεραν όλα τα ζώα, κι ας μην τολμούσε 

κανένα να το τραγουδήσει δυνατά.  

 

Μπορεί η ζωή τους να ήταν σκληρή και να μην 

είχαν πραγματωθεί όλες τους οι ελπίδες, αλλά 

είχαν συνειδητοποιήσει πως δεν ήταν σαν τα άλλα 

ζώα.  

 

Κι αν πεινούσαν, δεν ήταν γιατί τάιζαν με τον κόπο 

τους ανθρώπους που τους τυραννούσαν. Κι αν 

δούλευαν σκληρά, δούλευαν για την αφεντιά τους.  

Κανένα δίποδο δεν μπλεκόταν στα πόδια τους. 

Κανένας δε φώναζε τον άλλον «αφεντικό». 

 

'Όλα τα ζώα ήταν ίσα. 

Μια μέρα, στην αρχή του καλοκαιριού, ο Γρυλής 

διέταξε τα πρόβατα να τον ακολουθήσουν. Τα 

οδήγησε στην άλλη άκρη της φάρμας, σ' ένα έρημο 

μέρος κατάφυτο από σημύδες. Τα ζώα πέρασαν 

εκεί όλη τη μέρα, βόσκοντας, κάτω από την 

εποπτεία του Γρυλή.  

 

Το βράδυ γύρισε μόνος του στη φάρμα, και καθώς 

нерушимый закон жизни. 

 

И все же животные не оставляли надежды. 

Более того, они ни на минуту не забывали, что 

им выпала честь быть гражданами Скотного 

Двора. 

 

 Ведь другой такой фермы, которая и 

принадлежит животным, и управляется ими, нет 

во всей стране, и в какой стране — в Англии!  

 

Все без исключения животные, даже самые 

молодые, даже новички, привезенные с ферм за 

пятнадцать, за двадцать километров, не могли 

этому надивиться. И когда раздавался 

ружейный залп, а на флагштоке реял зеленый 

флаг, сердца их преисполняла непреходящая 

гордость, и, о чем бы ни шла речь, они 

сворачивали на те героические времена, когда 

прогнали Джонса, создали семь заповедей и в 

боях отстояли ферму от человеческих 

захватчиков. Прежние чаяния не были забыты.  

 

Они все еще верили, что пророчество Главаря 

исполнится: Англия станет Скотской 

Республикой и по ее полям не будет ступать 

нога человека.  

 

Настанет день, и их чаяния сбудутся; возможно, 

ждать этого придется долго, возможно, никто из 

них не доживет до этого, но их чаяния сбудутся.  

 

Да и «Твари Англии», правда тайком, напевали 

то там, то сям, во всяком случае, все без 

исключения животные на ферме знали эту 

песню, хоть и не осмеливались петь ее вслух. 

 

 И пусть их жизнь тяжела, и пусть не все их 

чаяния осуществились, зато они не чета 

животным других ферм.  

 

 

Пусть они голодают, но не потому, что кормят 

угнетателей-людей, и пусть их труд тяжел, но 

они работают на себя. Никто из них не ходит на 

двух ногах, никто не зовет другого «хозяин».  

 

 

Все животные равны. 

Как-то в начале лета Стукач приказал овцам 

следовать за ним и увел их на поросший 

молодыми березами пустырь по другую 

сторону Скотного Двора. Овцы целый день 

паслись там, щипали листья под надзором 

Стукача.  

 

Вечером Стукач возвратился на ферму один, а 
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ο καιρός ήταν ζεστός, είπε στα πρόβατα να 

περάσουν τη νύχτα έξω. Τα πρόβατα κατέληξαν να 

μείνουν εκεί μια ολόκληρη βδομάδα. Σ' όλο αυτό 

το διάστημα δε συναντήθηκαν καθόλου με τα άλλα 

ζώα. Ο Γρυλής περνούσε μαζί τους τις 

περισσότερες ώρες της μέρας. Έλεγε πως τα 

μάθαινε ένα καινούριο τραγούδι κι αυτό 

απαιτούσε απομόνωση και ηρεμία. 

 

Τα πρόβατα επέστρεψαν ένα γλυκό απόβραδο, 

όταν τα ζώα είχαν τελειώσει τη δουλειά τους κι 

είχαν πάρει το δρόμο του γυρισμού για τους 

στάβλους. Ένα κατατρομαγμένο χλιμίντρισμα 

αλόγου ακούστηκε απ' την αυλή. Τα ζώα 

σαστισμένα σταμάτησαν επιτόπου.  

 

Ήταν η φωνή της Τριφύλλως. Χρεμέτισε ξανά, κι 

όλα τα ζώα όρμησαν καλπάζοντας στην αυλή. Κι 

εκεί είδαν αυτό που είχε δει και η Τριφύλλω. 

 

Ένα γουρούνι περπατούσε όρθιο στα πισινά του 

πόδια. Ήταν ο Γρυλής. Λίγο αδέξια, βέβαια, σαν να 

μην μπορούσε να κρατήσει τον τρομερό του όγκο 

σ' αυτή τη στάση, αλλά με τέλεια ισορροπία, 

σεργιάνιζε γύρω γύρω στην αυλή.  

 

Σ' ένα λεπτό, ξεπρόβαλε απ' την πόρτα του σπιτιού 

μια σειρά γουρούνια που περπατούσαν όρθια. 

Ορισμένα τα κατάφερναν καλύτερα από άλλα, και 

κάνα δυο έγερναν λιγάκι από δω κι από κει, κι 

έδειχναν να χρειάζονται μπαστούνι. Όλα, πάντως, 

έκαναν το γύρο της αυλής μ' επιτυχία.  

 

Τελικά, ακούστηκε ένα φοβερό γάβγισμα από τους 

σκύλους, το διαπεραστικό λάλημα του πετεινού, κι 

έκανε την εμφάνιση του ο ίδιος ο Ναπολέων, 

όρθιος, με ύφος μεγαλοπρεπές. Έριχνε δεξιά 

κι αριστερά ματιές περιφρονητικές, ενώ τα σκυλιά 

χοροπηδούσαν γύρω του. 

Κρατούσε κι ένα μαστίγιο. 

 

Νεκρική σιωπή απλώθηκε. Τα ζώα κατάπληκτα, 

έντρομα και στριμωγμένα το 'να δίπλα στ' άλλο, 

παρακολουθούσαν την αργή παρέλαση των 

γουρουνιών μες στην αυλή. Ο κόσμος έμοιαζε να 

'χει γυρίσει ανάποδα. 

 

Μόλις πέρασε η πρώτη έκπληξη, παρά τον τρόμο 

τους για τα σκυλιά, και παρά τη συνήθεια τόσων 

χρόνων να μην κάνουν κανένα παράπονο και καμία 

κριτική ό,τι και να συνέβαινε, τα ζώα αποφάσισαν 

να διαμαρτυρηθούν. 

 

Αλλά εκείνη τη στιγμή, σαν να 'χε πέσει σύνθημα, 

όλα τα πρόβατα ξέσπασαν σ' ένα βροντερό 

βέλασμα: 

«Τα τετράποδα καλά, τα δίποδα καλύτερα! Τα 

овцам велел ночевать на пустыре, благо стояла 

теплая погода. Они пробыли там целую неделю, 

и за это время никто из животных их не видел. 

Стукач проводил с овцами все дни напролет. По 

его словам, он хотел в спокойной обстановке 

разучить с ними новую песню. 

 

 

 

И вот в один погожий вечерок, когда овцы 

только-только возвратились, а животные, 

окончив работу, тянулись на ферму, со двора 

донеслось испуганное ржание. Животные 

остановились как вкопанные.  

 

 

Ржала Кашка. Но вот она заржала снова, и тут 

уж животные припустили и ворвались во двор. 

Им открылась та же картина, что и Кашке. 

 

Свинья шла на задних ногах. 

Да, это был Стукач. Чуть неуклюже — оно и 

понятно, легко ли с непривычки держать такую 

тушу стоймя, — но не клонясь ни вправо, ни 

влево, он разгуливал по двору.  

 

А немного погодя из двери хозяйского дома 

вереницей вышли свиньи — все до одной на 

задних ногах. Кто лучше, кто хуже, две-три шли 

не очень уверенно и, похоже, были бы не прочь 

подпереться палкой, но тем не менее все 

успешно обогнули двор.  

 

Напоследок оглушительно залаяли псы, 

пронзительно закукарекал черный петушок, и 

из дома вышел сам Наполеон — прямой, 

величавый, он надменно посматривал по 

сторонам, а вокруг него бесновалась псиная 

свита. 

Он держал кнут. 

 

Воцарилось гробовое молчание. Изумленные, 

потрясенные животные, сбившись в кучу, 

наблюдали, как длинная вереница свиней 

прогуливается по двору. Им казалось, мир 

перевернулся вверх тормашками.  

 

Но вот первое потрясение прошло, и тут — 

несмотря ни на что, ни на боязнь псов, ни на 

выработавшуюся за долгие годы привычку, что 

бы ни случилось, не роптать, не критиковать — 

они бы возмутились.  

 

И в то же самое время, точно по команде, овцы 

оглушительно грянули: 

 

— Четыре ноги хорошо, две — лучше! Четыре 
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τετράποδα καλά, τα δίποδα καλύτερα! Τα 

τετράποδα καλά, τα δίποδα καλύτερα!» 

 

Αυτό κράτησε πέντε λεπτά χωρίς διακοπή. Κι όταν 

τα πρόβατα επιτέλους σώπασαν, η ευκαιρία να 

διαμαρτυρηθούν είχε πετάξει, γιατί τα γουρούνια 

είχαν χωθεί στο σπίτι. 

 

Ο Βενιαμίν ένιωσε μια μουσούδα να τον αγγίζει 

στον ώμο. Γύρισε κι αντίκρισε την Τριφύλλω. Τα 

γέρικα μάτια της έδειχναν πιο θολά παρά ποτέ. 

Χωρίς να πει τίποτα, τον τράβηξε απαλά απ' τη 

χαίτη και τον πήγε στη μεγάλη σιταποθήκη όπου 

ήταν γραμμένες οι Εφτά Εντολές.  

 

Στάθηκαν δυο λεπτά και κοιτούσαν τον πισ- 

σαρισμένο τοίχο με τα άσπρα γράμματα. 

«Δε βλέπω καλά πια» του είπε η Τριφύλλω.  

 

 

«Ακόμη κι όταν ήμουν νέα, δεν μπορούσα να 

διαβάσω τι έλεγε εκεί πάνω. Μου φαίνεται όμως 

πως ο τοίχος είναι αλλιώτικος. Δε μου λες, 

Βενιαμίν, οι Εφτά Εντολές είναι οι ίδιες οι παλιές;» 

 

Πρώτη φορά ο Βενιαμίν δέχτηκε να παραβεί την 

αρχή του και να της διαβάσει δυνατά ό,τι 

βρισκόταν γραμμένο στον τοίχο. Μόνο που τώρα 

δεν υπήρχε παρά μόνο μία και μοναδική Εντολή: 

ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΑ 

ΑΛΛΑ ΜΕΡΙΚΑ ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΙΣΑ ΑΠΟ 

ΤΑ ΑΛΛΑ 

 

Κατόπιν αυτού, δεν τους φάνηκε διόλου παράξενο 

όταν την επομένη είδαν τα γουρούνια που 

επέβλεπαν τις δουλειές στη φάρμα, να κρατούν 

μαστίγιο. Κι ούτε τους έκανε εντύπωση η 

πληροφορία πως τα γουρούνια είχαν αγοράσει 

ραδιόφωνο, σχεδίαζαν να βάλουν τηλέφωνο 

και είχαν γραφτεί συνδρομητές στις εφημερίδες 

Τζον Μπουλ, Τιτ-Μπιτς και Ντέιλυ Μίρορ.  

 

Δεν ξαφνιάστηκαν όταν είδαν τον Ναπολέοντα να 

κόβει βόλτες στον κήπο καπνίζοντας τσιμπούκι -

καθόλου, ούτε καν όταν τα γουρούνια φόρεσαν τα 

ρούχα που είχαν βρει στην ντουλάπα του κυρίου 

Τζόουνς.  

 

Ο ίδιος ο Ναπολέων έκανε την εμφάνισή του με 

μαύρη ρεντικότα, παντελόνι ιππασίας και 

δερμάτινες γκέτες, ενώ η αγαπημένη του γουρούνα 

παρουσιάστηκε με το ιριδίζον μεταξωτό φόρεμα 

που έβαζε τις Κυριακές η κυρία Τζόουνς. 

 

Μια βδομάδα αργότερα, ένα απόγευμα, έφτασαν 

στη φάρμα μερικά δίτροχα αμαξάκια που τα 

έσερναν σκυλιά. Κάποιοι ιδιοκτήτες από γειτονικές 

ноги хорошо, две — лучше! Четыре ноги 

хорошо, две — лучше! 

 

И блеяли целых пять минут без перерыва. А 

когда овцы угомонились, свиньи вернулись в 

дом, и возмущаться уже не имело смысла. 

 

 

Кто-то ткнулся Вениамину носом в плечо. Он 

обернулся. Позади стояла Кашка. Глаза ее 

смотрели еще более подслеповато, чем обычно. 

Ничего не говоря, она тихонько потянула 

Вениамина за гриву и повела к торцу большого 

амбара, где были начертаны семь заповедей.  

 

Минуту-другую они смотрели на белые буквы, 

четко выступавшие на осмоленной стене. 

— Я стала совсем плохо видеть, — сказала 

наконец Кашка.  

 

— А я не могла разобрать, что здесь написано, 

и когда была помоложе. Только, сдается мне, 

стена стала другая. Вениамин, ну а семь 

заповедей, они-то те же, что прежде? 

 

И тут Вениамин впервые изменил своим 

правилам и прочел Кашке, что написано на 

стене. Там осталась всего-навсего одна-

единственная заповедь. Она гласила: 

ВСЕ ЖИВОТНЫЕ РАВНЫ. 

НО НЕКОТОРЫЕ ЖИВОТНЫЕ БОЛЕЕ 

РАВНЫ, ЧЕМ ДРУГИЕ. 
 

После этого они ничуть не удивились, когда на 

следующий день свиньи-надсмотрщики вышли 

на работу с кнутами. Не удивились они и узнав, 

что свиньи купили себе приемник, ведут 

переговоры об установке телефона и 

подписались на «Джон Буль», «Тит-бит» и 

«Дейли Миррор».  

 

 

Не удивились они и когда Наполеон стал 

прогуливаться по саду, попыхивая трубкой. И 

даже когда свиньи вынули из шкафов одежду 

мистера Джонса и обрядились в нее — они и то 

не удивились.  

 

Для себя Наполеон выбрал черный пиджак, 

галифе и кожаные краги, а для своей любимой 

свиноматки нарядное муаровое платье миссис 

Джонс. 

 

 

А спустя неделю к Скотному Двору стали 

подкатывать дрожки. Депутация соседних 

фермеров прибыла осмотреть Скотный Двор.  
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φάρμες είχαν λάβει πρόσκληση να επισκεφθούν τη 

Φάρμα των Ζώων.  

 

Τους έδειξαν ολόκληρη τη φάρμα κι αυτοί 

εξέφραζαν το θαυμασμό τους για καθετί που 

έβλεπαν, ιδιαίτερα για τον ανεμόμυλο.  

 

Τα ζώα ξεχορτάριαζαν τα γογγύλια. Δούλευαν με 

ζήλο χωρίς να σηκώνουν κεφάλι. Δεν ήξεραν αν 

τους τρόμαζαν περισσότερο τα γουρούνια ή οι 

επισκέπτες. 

Εκείνοτο βράδυ, ακούστηκαν στο σπίτι γέλια, 

τραγούδια κι ανάκατες φωνές που ξύπνησαν την 

περιέργεια των ζώων.  

 

Τι να συνέβαινε άραγε εκεί μέσα, τώρα που ζώα 

και άνθρωποι συναντιόνταν πρώτη φορά σαν ίσος 

προς ίσον; Μ' ένα νόημα άρχισαν όλα να γλιστρούν 

κρυφά κι αθόρυβα στον κήπο του σπιτιού. 

 

Στην αυλόπορτα κοντοστάθηκαν, διστάζοντας να 

προχωρήσουν, αλλά η Τριφύλλω τράβηξε 

μπροστά. Πλησίασαν το σπίτι στα νύχια των 

ποδιών τους, και τα ψηλότερα ζώα έριξαν κλεφτές 

ματιές απ' το παράθυρο της τραπεζαρίας. 

 

Στο μακρύ τραπέζι ήταν καθισμένοι έξι κτηματίες 

κι έξι από τα πιο έγκριτα γουρούνια. Ο Ναπολέων 

είχε καταλάβει την τιμητική θέση στην κεφαλή του 

τραπεζιού. 

 

Τα γουρούνια είχαν θρονιαστεί με όλη τους την 

άνεση στις καρέκλες. Η συντροφιά απολάμβανε 

μια παρτίδα χαρτιά, αλλά σταμάτησαν για λίγο, 

προφανώς για να κάνουν μια πρόποση.  

 

Στο τραπέζι κυκλοφορούσε μια μεγάλη κανάτα και 

γέμιζαν συνεχώς τα ποτήρια τους μπίρα. Κανείς 

δεν είχε αντιληφθεί τα απορημένα βλέμματα 

των ζώων στο παράθυρο. 

 

Ο κύριος Πίλκινγκτον από το Αλεπόδασος, ήταν 

όρθιος, με το ποτήρι του στο χέρι. Σε λίγο, είπε, θα 

έκανε μια πρόποση για τη συντροφιά. Αλλά 

προηγουμένως, ένιωθε χρέος του να πει πέντε 

κουβέντες. 

 

Ένιωθε, είπε, ιδιαίτερα ικανοποιημένος -κι ήταν 

βέβαιος πως έτσι ένιωθαν κι οι υπόλοιποι 

συνδαιτυμόνες- από το γεγονός ότι η μακρά 

περίοδος της δυσπιστίας και των παρεξηγήσεων 

είχε πάρει τέλος. 

 

Υπήρξε εποχή –όχι πως ο ίδιος ή κάποιος άλλος 

από τη συντροφιά συμμεριζόταν αυτά τα 

αισθήματα- αλλά υπήρξε εποχή που οι 

αξιοσέβαστοι ιδιοκτήτες της Φάρμας των Ζωών 

 

 

 

Приглашенных провели по ферме, где 

буквально все вызвало их восхищение, 

особенно ветряная мельница.  

 

Животные пололи в поле репу. Работали 

усердно, уткнув носы в землю: они и сами не 

знали, кого больше боятся — свиней или 

людей. 

Вечером из хозяйского дома доносились 

раскаты смеха, пение. В слитном гуле нельзя 

было различить голосов, н животных разобрало 

любопытство.  

Что же там такое происходит: ведь животные и 

люди в первый раз встречаются на равных. И 

они все, как один, по-пластунски поползли к 

хозяйскому дому. 

 

В воротах было помедлили, заколебались, но 

Кашка увлекла их за собой. На цыпочках 

подкрались они к дому, и те из них, у кого 

хватило росту, заглянули в окно столовой.  

 

 

Вокруг длинного стола расположились шесть 

фермеров и столько же наиболее 

высокопоставленных свиней. Сам Наполеон 

восседал на почетном месте во главе стола.  

 

Свиньи, судя по всему, вполне освоились со 

стульями. Компания, похоже, с азартом 

резалась в карты, но сейчас, очевидно, прервала 

игру ради тоста.  

 

По столу ходил большой кувшин, кружки вновь 

наполняли пивом. Животных, с любопытством 

заглядывавших в окно, никто не заметил. 

 

 

Мистер Калмингтон из Плутней встал с 

кружкой в руке. Вскоре, сказал мистер 

Калмингтон, он предложит присутствующим 

тост. Но прежде он почитает своим долгом 

сказать несколько слов. 

 

Нельзя передать, сказал он, какое 

удовлетворение чувствует он, и, уверен, не 

только он, но и все присутствующие оттого, что 

долгим годам взаимного недоверия и 

непонимания пришел конец.  

 

Было такое время — хотя ни он, ни конечно же 

никто из присутствующих этих чувств не 

разделяли, — но тем не менее было время, 

когда люди с соседних ферм относились к 
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αντιμετωπίζονταν από τους γειτονικούς κτηματίες, 

αν όχι με εχθρότητα, με κάποια δυσπιστία.  

 

Είχαν απλώς συμβεί μερικά ατυχή περιστατικά και 

είχαν κυκλοφορήσει φήμες που ήταν λαθεμένες.  

 

Λόγου χάρη, η ύπαρξη μιας φάρμας που τη 

διαχειρίζονται γουρούνια, ήταν πράγμα αφύσικο, 

και ίσως επικίνδυνο για τη γειτονιά. Πολλοί 

κτηματίες θεωρούσαν δεδομένο, χωρίς βέβαια να 

εξετάσουν σχολαστικά το ζήτημα, ότι σε μια τέτοια 

φάρμα δεν μπορούσε να επικρατεί, παρά 

αχαλίνωτη συμπεριφορά και ακολασία. Κι είχαν 

θορυβηθεί για τις πιθανές επιπτώσεις πάνω στα 

δικά τους ζώα, και γιατί όχι, και (πους υπαλλήλους 

τους.  

 

Τώρα όμως, όλες οι αμφιβολίες είχαν 

διασκεδαστεί. Σήμερα, αυτός και οι φίλοι του είχαν 

επισκεφθεί τη Φάρμα των Ζώων, είχαν 

επιθεωρήσει και την τελευταία γωνιά της, και τι 

είχαν δει;  

 

Όχι μόνο τις πιο σύγχρονες μεθόδους, αλλά και μια 

πειθαρχία, μια τάξη, που θα 'πρεπε ν' αποτελεί 

παράδειγμα για τους απανταχού κτηματίες. Και 

είχε δίκιο όταν έλεγε πως τα κατώτερα ζώα στη 

φάρμα δούλευαν περισσότερο κι έτρωγαν λιγότερο 

από οποιοδήποτε άλλο ζώο στην επαρχία. Εν 

κατακλείδι, ο ίδιος και οι συνεργάτες του είχαν 

παρατηρήσει πολλά αξιοσημείωτα και σκόπευαν 

να τα εφαρμόσουν και στις δικές τους φάρμες. 

 

 

Τελείωσε το λόγο του, εξαίροντας άλλη μια φορά 

τα φιλικά αισθήματα που υπήρχαν -και 

επιβαλλόταν να υπάρχουν- μεταξύ της Φάρμας των 

Ζώων και των γειτόνων της. Ανάμεσα στα 

γουρούνια και στους ανθρώπους δεν υπήρχε κι 

ούτε θα 'πρεπε να υπάρξει ποτέ σύγκρουση 

συμφερόντων.  

 

Οι αγώνες και οι δυσκολίες τους αφορούσαν όλους 

από κοινού. Μήπως το εργατικό πρόβλημα δεν 

ήταν το ίδιο παντού;  

 

Σ' εκείνο το σημείο, ο κύριος Πίλκινγκτον είχε 

προετοιμάσει ένα ευφυολόγημα για τη συντροφιά, 

αλλά τον έπιασαν τα γέλια και δεν κατάφερε να το 

πει. Απ' το πολύ γέλιο, είχε γίνει μπλαβής, μα 

τελικά ηρέμησε και το είπε: 

 

 «Αν εσείς έχετε για δούλους τα κατώτερα ζώα, 

εμείς έχουμε τις κατώτερες τάξεις μας!»  

 

Αυτό το καλαμπούρι προκάλεσε βροντερά γέλια 

στην ομήγυρη. Ο κύριος Πίλκινγκτον έδωσε άλλη 

почтенным владельцам Скотного Двора не 

сказать, с враждебностью, но с некоторой 

опаской.  

Случались досадные стычки, бытовали 

ошибочные представления. 

 

 Считалось, что ферма, которая принадлежит 

свиньям и управляется ими, явление не вполне 

нормальное, не говоря уж о том, что такая 

ферма, несомненно, может оказать разлагающее 

влияние на соседние фермы. Многие, даже 

слишком многие фермеры, не потрудившись 

навести справки, решили, что на такой ферме 

царят распущенность и расхлябанность. Их 

беспокоило, как подействует не только на их 

животных, но и на их работников само наличие 

такой фермы. 

 Однако сейчас все сомнения развеялись. 

Сегодня он вместе с друзьями посетил Скотный 

Двор и внимательнейшим образом осмотрел 

его, и что же они обнаружили?  

 

 

Не только самые современные методы ведения 

хозяйства, но и порядок, и четкость, которые 

мог бы взять за образец любой фермер. Он 

надеется не погрешить против истины, если 

скажет, что на Скотном Дворе низшие 

животные работают больше, а кормов получают 

меньше, чем на любой другой ферме. Словом, и 

ему, и его друзьям довелось увидеть сегодня 

много такого, что они безотлагательно введут 

на своих фермах. 

 

В заключение, сказал мистер Калмингтон, ему 

еще раз хочется отметить то чувство дружбы, 

которое сохранялось все эти годы и, он 

надеется, сохранится и впредь между Скотным 

Двором и его соседями. Интересы свиней и 

людей никоим образом не противоречат и не 

должны противоречить друг другу.  

 

У них один и те же цели, одни и те же 

трудности. Разве проблема рабочей силы не 

везде одинакова? 

 

В этом месте мистер Калмингтон явно собрался 

попотчевать слушателей заранее заготовленной 

остротой, но его так разбирал смех, что он не 

мог выговорить ни слова. Он давился, его 

многоэтажные подбородки наливались кровью, 

но в конце концов все же справился с собой. 

— Вам приходится держать в узде низших 

животных, — сказал он, — а нам низшие 

классы! 

Стол ответил на его «bon mot» взрывом хохота, 

а мистер Калмингтон вновь поздравил свиней с 
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μια φορά τα συγχαρητήριά του στα γουρούνια για 

τις μειωμένες μερίδες του φαγητού, για τις 

αυξημένες ώρες της εργασίας και για τη γενική 

έλλειψη καλοπέρασης στη Φάρμα των Ζώων. 

 

«Και τώρα» συνέχισε, «παρακαλώ τη συντροφιά 

να σηκωθεί, αφού προηγουμένως βεβαιωθούν όλοι 

ότι τα ποτήρια τους είναι γεμάτα.  

 

« Κύριοι» κατέληξε ο κύριος Πίλκινγκτον, «σας 

προτείνω να πιούμε στην ευημερία της Φάρμας 

των Ζώων!» 

 

Ακολούθησαν ζητωκραυγές και ποδοκροτήματα. Ο 

Ναπολέων αισθανόταν τέτοια ικανοποίηση, που 

άφησε τη θέση του κι έκανε το γύρο του τραπεζιού 

για να τσουγκρίσει το ποτήρι του με του κυρίου 

Πίλκινγκτον, πριν το κατεβάσει μονορούφι. Μόλις 

κόπασε η φασαρία, ο Ναπολέων, που είχε μείνει 

όρθιος, ανακοίνωσε πως ήθελε κι αυτός να πει δυο 

λόγια. 

 

Όπως όλοι οι λόγοι του Ναπολέοντα, ήταν κι αυτός 

περιεκτικός και σύντομος. Εξέφρασε τη μεγάλη 

του χαρά που η περίοδος των παρεξηγήσεων είχε 

πάρει τέλος.  

 

Ένα διάστημα κυκλοφορούσαν φήμες -και είχε 

λόγους να πιστεύει πως υπεύθυνος γι' αυτές ήταν 

ένας κακόβουλος εχθρός- ότι υπήρχε κάτι 

ανατρεπτικό και επαναστατικό στη συμπεριφορά 

τόσο του ίδιου όσο και των συνεργατών του. 

 

 Όλοι ήταν βέβαιοι πως είχαν την πρόθεση να 

ξεσηκώσουν σε επανάσταση τα ζώα των 

γειτονικών κτημάτων. Μεγαλύτερο ψέμα απ' αυτό 

δεν μπορούσε να ειπωθεί!  

 

Μοναδική τους επιθυμία, και τώρα και στο 

παρελθόν, ήταν να ζήσουν ειρηνικά και 

να έχουν ομαλές εμπορικές σχέσεις με τους 

γείτονες τους.  

 

Η φάρμα που είχε την τιμή να διευθύνει, πρόσθεσε, 

ήταν μια συνεταιρική επιχείρηση. Οι τίτλοι 

ιδιοκτησίας που είχε στην κατοχή του, ανήκαν από 

κοινού σε όλα τα γουρούνια. 

 

Πίστευε, συνέχισε, πως όλες οι παλιές καχυποψίες 

είχαν εξαλειφθεί, και πως τα καινούρια μέτρα που 

είχε λάβει σχετικά με την καλύτερη διαχείριση της 

φάρμας θα συνέβαλλαν σημαντικά στο να 

κερδίσουν ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη 

τους. Έως τώρα, τα ζώα είχαν την ανόητη συνήθεια 

να προσφωνούνται μεταξύ τους «Σύντροφοι».  

 

Αυτό έπρεπε να σταματήσει. Είχαν, επίσης, 

заведенными на Скотном Дворе порядками: 

скудными пайками, долгим рабочим днем и 

полным отсутствием каких-либо послаблений. 

 

 

А теперь, заключил мистер Калмингтон, он 

попросит присутствующих встать и проверить, 

не забыли ли они наполнить бокалы. 

 

— Господа! — закончил свою речь мистер 

Калмингтон. — Господа, я хочу предложить 

тост за процветание Скотного Двора! 

 

Дружные аплодисменты, топот. Наполеону речь 

до того понравилась, что, прежде чем осушить 

кружку, он подошел чокнуться с мистером 

Калмингтоном. Когда аплодисменты стихли, 

Наполеон — а он так и не сел — объявил, что 

скажет несколько слов. 

 

 

 

Как всегда, Наполеон говорил кратко и по 

существу. Он тоже, сказал Наполеон, счастлив, 

что их непониманию пришел конец.  

 

 

Долгое время ходили слухи — их, как есть все 

основания полагать, распространяли наши 

недруги, — что он и его помощники 

исповедуют подрывные и чуть ли не 

революционные взгляды.  

 

Им приписывали, будто они призывают 

животных соседних ферм к восстанию. Клевета 

от начала и до конца!  

 

 

Единственное, чего они хотели бы и сейчас, и в 

прошлом, так это мира и нормальных деловых 

отношений со своими соседями.  

 

 

Ферма, которую он имеет честь возглавлять, 

добавил Наполеон, предприятие кооперативное. 

И купчие на Скотный Двор, хранящиеся у него, 

— коллективная собственность свиней. 

 

Он верит, сказал Наполеон, что прежние 

подозрения рассеялись, и все же кое-какие 

порядки на ферме изменены с целью еще 

больше укрепить возникшее доверие. До сих 

пор у животных на ферме имелся нелепый 

обычай называть друг друга «товарищ».  

 

 

Он подлежит отмене. Имелся и другой дикий 
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υιοθετήσει ένα παράδοξο έθιμο —τον οποίου η 

προέλευση ήταν άγνωστη- να περνούν κάθε 

Κυριακή πρωί μπροστά από το κρανίο ενός 

κάπρου, που ήταν καρφωμένο σ' ένα κούτσουρο 

στον κήπο. Όφειλαν κι αυτό να το καταργήσουν, 

και είχαν ήδη φροντίσει να ενταφιαστεί το κρανίο.  

 

Οι επισκέπτες θα είχαν ίσως παρατηρήσει την 

πράσινη σημαία που κυμάτιζε στο κοντάρι. 

 

 

Αν την είχαν όντως παρατηρήσει, θα πρόσεξαν 

βέβαια πως η άσπρη οπλή και το κέρατο, που 

αποτελούσαν τα διακριτικά της στο παρελθόν, 

είχαν αφαιρεθεί. 

 

Από δω και πέρα θα ανέμιζε μια καταπράσινη 

σημαία. 

 

Είχε μόνο ένα σχόλιο να κάνει στην εξαίσια και 

φιλική ομιλία του κυρίου Πίλκινγκτον. Ο κύριος 

Πίλκινγκτον είχε αναφερθεί συχνά στη «Φάρμα 

των Ζώων». Δεν μπορούσε βέβαια να είναι 

ενήμερος –αφού τώρα θα το ανακοίνωνε επισήμως 

ο Ναπολέων- για το ότι η ονομασία αυτή είχε 

καταργηθεί. Η «Φάρμα των Ζώων» στο εξής θα 

ήταν γνωστή ως «Φάρμα των Αφεντάδων».  

Πίστευε πως αυτή η ονομασία ήταν πιο γνήσια 

και πιο σωστή. 

 

«Κύριοι» συμπλήρωσε ο Ναπολέων, «θα κάνω την 

ίδια πρόποση, αλλά με μια μικρή αλλαγή. Γεμίστε 

τα ποτήρια σας ως πάνω. Κύριοι, πίνω στην 

ευημερία της Φάρμας των Αφεντάδων!» 

 

Ακούστηκαν ξανά οι γνωστές εγκάρδιες 

επευφημίες, και τα ποτήρια άδειασαν μεμιάς. 

Ωστόσο, καθώς τα ζώα παρακολουθούσαν απ' έξω 

τη σκηνή, τους φάνηκε πως κάτι αλλόκοτο 

συνέβαινε. Τι ήταν αυτό που είχε αλλάξει στις 

φάτσες των γουρουνιών; 

 

Τα γερασμένα, θολά μάτια της Τριφύλλως 

βλεφάριζαν απ' τη μια φάτσα στην άλλη. Μερικά 

είχαν πέντε δίπλες στο σαγόνι, άλλα τέσσερις κι 

άλλα τρεις. 

 

 Όμως τι ήταν αυτό που τα είχε κάνει ν' αλλάξουν; 

Αφού σταμάτησαν τα χειροκροτήματα, η παρέα 

ξανάπιασε την τράπουλα και συνέχισε το παιχνίδι.  

Τα ζώα αποτραβήχτηκαν σιωπηλά. 

 

Δεν είχαν προχωρήσει ούτε είκοσι μέτρα και 

σταμάτησαν. Σαματάς ακούστηκε στο σπίτι. 

Γύρισαν τρέχοντας πίσω και κόλλησαν στο 

παράθυρο. Είχε ανάψει άγριος καβγάς. Φωνές, 

χαλασμός, γροθιές στο τραπέζι, βλέμματα όλο 

обычай, истоки которого неясны, — проходить 

каждое утро церемониальным маршем в саду 

мимо прибитого к столбу черепа старого хряка. 

И этот обычай в свою очередь подлежит 

отмене, а череп уже предан земле.  

 

 

Наши гости успели, очевидно, заметить и 

реющий на флагштоке зеленый флаг.  

 

 

Если так, то им, вероятно, уже бросилось в 

глаза, что прежде на нем были изображены 

белой краской рог и копыто — теперь их нет.  

 

 

Отныне и навсегда флаг будет представлять 

собой гладко-зеленое полотнище. 

 

У него есть только одна поправка, сказал 

Наполеон, к превосходной добрососедской речи 

мистера Калмингтона. Мистер Калмингтон на 

протяжении своей речи называл ферму 

Скотным Двором. Мистер Калмингтон, 

разумеется, не мог знать, поскольку Наполеон 

сегодня впервые объявляет об этом, что 

название Скотный Двор упразднено. Впредь их 

ферма будет называться Господский Двор, как, 

по его мнению, и подобает ее называть, раз так 

она называлась искони. 

— Господа, — заключил свою речь Наполеон. 

— Предлагаю вам тот же тост, лишь слегка 

видоизменив его. Наполните бокалы до краев. 

Господа, вот мой тост: выпьем за процветание 

Господского Двора. 

Бурные аплодисменты, кружки осушили до дна. 

Однако животным, смотревшим в окно, 

казалось, что на их глазах происходит нечто 

странное. Отчего стали так не похожи на себя 

свиные хари?  

 

 

Глаза Кашки подслеповато перебегали с одной 

хари на другую. У кого пять подбородков, у 

кого четыре, а у кого всего три.  

 

 

Отчего же хари так расплывались, менялись? 

Потом, когда аплодисменты смолкли, компания 

взялась за карты, продолжила прерванную игру, 

а животные молча уползли восвояси. 

 

Но уже через двадцать метров они 

остановились как вкопанные. Из хозяйского 

дома донесся шум голосов. Они кинулись назад, 

снова заглянули в окно. Так и есть — в 

столовой кричали, стучали по столу, 
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καχυποψία και έντονες λογομαχίες.  

 

 

Ο λόγος που είχαν γίνει μαλλιά κουβάρια ήταν, 

προφανώς, το γεγονός ότι ο Ναπολέων και ο 

κύριος Πίλκινγκτον είχαν ρίξει ταυτόχρονα έναν 

άσο μπαστούνι. 

 

Δώδεκα φωνές ούρλιαζαν με μανία και ήταν όλες 

ίδιες. Τώρα ήταν ολοφάνερο τι είχε συμβεί στις 

φάτσες των γουρουνιών. Τα ζώα απ' έξω 

κοιτούσαν πότε τα γουρούνια και πότε τους 

ανθρώπους, πότε τους ανθρώπους και πότε τα 

γουρούνια, ύστερα πάλι τα γουρούνια και πάλι 

τους ανθρώπους, αλλά ήταν αδύνατον να 

διακρίνουν ποιος ήταν ποιος. 

 

 

 

испепеляли друг друга взглядами, яростно 

переругивались. 

 

 Судя по всему, ссора разгорелась из-за того, 

что Наполеон и мистер Калмингтон 

одновременно пошли с туза пик. 

 

 

Двенадцать голосов злобно перебранивались, 

отличить, какой чей, было невозможно. И тут 

до животных наконец дошло, что же сталось со 

свиными харями. Они переводили глаза со 

свиньи на человека, с человека на свинью и 

снова со свиньи на человека, но угадать, кто из 

них кто, было невозможно. 

Ноябрь 1943 — февраль 1944 г. 

 

 

  

____ 

Перевод с английского 1989–1992 Беспалова 

Лариса Георгиевна 

 

 

 

 

 

 


