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Dzieciństwo i młodość 

 J.R.R. Tolkien urodził się w 
angielskiej rodzinie w 
1892 jako syn bankiera 
Arthura Tolkiena i jego 
żony Mabel Suffield. 
Przyszedł na świat w 
Bloemfontein w Wolnym 
Państwie Oranii
(obecnie Południowa 
Afryka), gdzie jego 
ojciec był urzędnikiem. 



Po śmierci ojca Tolkien przeprowadzał 

się  wraz z matką i młodszym bratem 

Hilarym do Birmingham w Anglii, do 

swojej rodziny.

Po śmierci matki braci trafili pod opiekę 

Francisa Morgana, księdza 

zaprzyjaźnionego z ich matką, który 

ulokował ich najpierw u ich ciotki 

Beatrice Bartlett, a później u znajomej 

gospodyni pensjonatu. Tam w 1908 roku 

Tolkien poznał swoją przyszłą żonę, Edith

Bratt. Potajemny romans wkrótce jednak 

wykryto i Tolkien został zmuszony przez 

księdza, aby zrezygnował z widywania 

się z Edith aż do osiągnięcia 

pełnoletniości, czyli dwudziestego 

pierwszego roku życia (co oznaczało 

ponad trzyletnią rozłąkę). 

Przypuszczalnie dopiero wówczas 

młodzieńczy romans zmienił się w 

tragiczną historię miłosną, którą Tolkien 

później literacko przerobił na miłość 

pomiędzy Berenem i Lúthien –

bohaterami Silmarillionu.

Dzieciństwo i młodość 



Dzieciństwo i młodość – początki pisarstwa 

 Latem 1911 roku Tolkien wraz z 
przyjaciółmi: Christopherem 
Wisermanem, Robertem Quilterem
Gilsonem oraz Geoffreyem Bache
Smithem założył tak zwane T.C.B.S., 
czyli Tea Club – Barrovian Society, 
nieformalne stowarzyszenie, 
którego członkowie spotykali się 
regularnie najpierw w szkolnej 
bibliotece, a potem na Barrow’s
Street, po to aby wspólnie 
podyskutować o literaturze[19]. 
Mniej więcej w tym czasie Tolkien 
zaczął na poważnie pisywać 
wiersze, w których po raz pierwszy 
pojawiły się tańczące leśne wróżki.



Studia 

 W październiku 1911 roku 
Tolkien podjął studia na 
Exeter College w 
Oksfordzie, początkowo w 
zakresie języków 
klasycznych – łaciny i greki 
– oraz ich literatury, ale 
wkrótce się tym znudził. 
Jego zainteresowanie 
budziło jedynie 
językoznawstwo 
porównawcze.



Studia 

 Po dwutygodniowym 
wypoczynku latem 1912 roku, 
powrócił do Oksfordu. 
Niedługo później zajął się 
językiem fińskim. 
Zainteresowanie to wpłynęło 
na jego decyzję, aby na tym 
właśnie języku, zamiast na 
gockim, oprzeć tworzony przez 
siebie sztuczny język. Tak 
powstał wiele lat później język 
quenya, który stał się mową 
elfów w mitologicznym 
tolkienowskim świecie 
Śródziemiu.



Udział w I wojnie światowej 

 Tolkien został powołany do 11. 
batalionu regimentu Strzelców z 
Lancashire i w ramach czynnej służby 
na linii frontu od lata 1916 roku wziął 
udział m.in. w bitwie nad Sommą, 
najbardziej krwawej spośród bitew I 
wojny światowej. Jak sam kilkakrotnie 
podkreślał m.in. w przedmowie do 
Władcy Pierścieni doświadczenia 
wojny miały na jego twórczość wpływ 
mały lub zgoła żaden.

 27 października 1916 u Tolkiena 
ujawniły się symptomy gorączki 
okopowej i 8 listopada pisarz został 
wysłany do Anglii na leczenie.



Ostatnie lata życia

 W 1968 przeprowadził się wraz z żoną Edith do 
położonego na południowym wybrzeżu Anglii 
miasta Poole[b][70]. Ten okres życia Tolkien 
spędził pracując nad Silmarillionem, którego 
jednak do końca życia nie ukończył i który 
dopiero po jego śmierci został wydany przez 
jego syna Christophera. W Poole Edith czuła 
się lepiej niż w Oksfordzie. Znalazła nowych 
znajomych z którymi spędzała dużo czasu. 
Tolkien cierpiał na samotność i brak starych 
przyjaciół[71]. Edith zmarła tam w 1971 
roku[72]. Po tym zdarzeniu Tolkien wrócił do 
Oksfordu, gdzie zamieszkał na uczelni w 
budynku kolegium Merton. W czerwcu 1972 
dostał doktorat honoris causa w Oksfordzie za 
wkład w filologię, a dokładnie rok później w 
Edynburgu. W 1972 roku dostał także Order 
Imperium Brytyjskiego drugiego stopnia[73]. W 
1973 roku zmarł w wieku 81 lat w szpitalu w 
Bournemouth, gdzie odwiedzał znajomych. 
Trafił tam z krwotokiem z wrzodu żołądka, po 
czym wywiązało się zapalenie płuc.



Tego możesz nie wiedzieć o Tolkienie 

Był poliglotą – znał blisko 30 języków, w 
tym wiele martwych – m.in. łacinę, 
starogrecki, staronordycki czy 
staroirlandzki. 

Jedna z asteroid odkrytych w 1982 
roku nosi jego nazwę. 

Gdy miał rok, został ukąszony przez 
tarantulę.

Przyjaźnił się z C.S. Lewisem, autorem 
m.in. powieści fantastycznej dla dzieci 
"Narnia". 

Jego nazwisko pochodzi od 
niemieckiego słowa tollkühn czyli 
"śmiały" lub od nazwy mazurskiej wsi 
Tolkynen - dzisiejsze Tołkiny. 

Interesujące ciekawostki o J. R. R. 
Tolkienie znaleźć można w książce 
"Listy" (wyd. Zysk i S-ka), a także w 
anglojęzycznej książce "J. R. R. Tolkien".



Zasłynął z „Hobbit czyli tam i z powrotem”

 Najsłynniejsza książka to „Hobbiy
czyli tam i z powrotem”

 Opowiada o wyprawie podjętej 
przez krasnoludów tworzących 
kompanię Thorina i 
towarzyszącego im hobbita
nazwiskiem Bilbo Baggins do 
zajmowanej przez smoka Smauga
Samotnej Góry w celu odzyskania 
zagarniętych skarbów i dawnej 
siedziby krasnoludów. Po drodze, w 
jaskini Golluma, Bilbo Baggins
znajduje pierścień, który daje mu 
moc bycia niewidzialnym



Zasłynął z trylogii „Władca pierścieni” 

 Kolejnym najsłynniejszym 

dziełem Tolkiena jest 

Trylogia „Władca 

pierścieni”

 Tom I: „Drużyna 

Pierścienia” 

 Tom II: „Dwie wieże”

 Tom III: „Powrót króla”



Tom I: „Drużyna Pierścienia” 

 W zamierzchłych czasach 
kowale elfów wykuli Pierścienie 
Mocy. Lecz Mroczny Władca, 
stworzył w tajemnicy Jedyny 
Pierścień, napełniając go swą 
potęgą, aby rządził 
pozostałymi. Ale Pierścień 
zniknął i przepadł gdzieś w 
Śródziemiu. Minęło wiele 
wieków, zanim się odnalazł i 
trafi ł w ręce hobbita, którego 
przeznaczeniem stała się 
wędrówka do Krainy Cienia, by 
zniszczyć Jedyny Pierścień...



Tom II: „Dwie wieże”

 Po śmierci Boromira i pojmaniu 
Merry’ego i Pippina rozbite 
Bractwo Pierścienia podąża 
niestrudzenie ku swemu 
przeznaczeniu, choć żaden z jej 
członków nie wie, co dzieje się z 
Samem i Frodem. A tropiony 
przez Nazgule Powiernik 
Pierścienia z uporem idzie dalej. 
Podążając za Gollumem, 
przemierza Martwe Bagna, by 
stanąć wreszcie u stóp Minas 
Morgul – przerażającej fortecy 
strzegącej drogi do Krainy 
Cienia…



Tom III: „Powrót króla”

 Zebrały się armie Władcy 
Ciemności, a jego 
przerażający cień sięga 
coraz dalej. Połączone siły 
ludzi, krasnoludów, elfów i 
entów stają naprzeciw 
nawałnicy mroku. 
Tymczasem Frodo i Sam 
uparcie wędrują w głąb 
Mordoru, zamierzając 
zrealizować cel ich 
heroicznej misji i zniszczyć 
Pierścień Jedyny.



Zasłynął z „Opowieść o Kullervo”

 „Opowieść o Kullervo” Opowieść o Kullervo to książka 
zupełnie wyjątkowa w twórczości Tolkiena. Przede 
wszystkim napisał ją jeszcze jako 23-letni student 
Uniwersytetu w Oxfordzie. Była jego pierwszą próbą 
prozatorską, wcześniej tworzył tylko poezję. Autor 
uważał tę książkę za najważniejszą w swoim dorobku, 
chociaż aż do 2015 roku ten tytuł nigdy nie ukazał się 
w formie do publikacji. Teraz, niemalże rok po 
angielskiej premierze, książka trafia na polski rynek 
(premiera: 8 listopada).

 Opowiada o Kullervo, młodym chłopaku, który zaznał 
w swoim życiu wiele cierpienia. Z każdej strony otacza 
go śmierć, w końcu ona także staje się orężem w jego 
dłoniach. Upokorzony, osierocony, wymierza 
sprawiedliwość w jedyny sposób, jaki zna. W tle 
pojawia się magia, ale książka zdecydowanie nie 
należy do lekkich i przepełnionych nadzieją na 
szczęśliwe zakończenie.



Zasłynął z „Beowulf”

 Beowulf to kolejne dzieło Tolkiena, które ujrzało 
światło dzienne dopiero po jego śmierci, tym 
razem za sprawą jego trzeciego syna, 
Christophera. Tolkien nie napisał Beowulfa, a 
jedynie przekład starego, angielskiego 
poematu z VIII wieku. Niewątpliwie genialna 
ręka pisarza wniosła niezwykłą świeżość do 
poematu, pozwoliła czytelnikom niemal 
fizycznie przeżywać historię legendarnego 
Beowulfa.

 Tolkien niezwykle płynnie i z gracją poruszał się 
w staroangielskiej tematyce, wśród 
pogańskich legend i walk ze smokami. 
Udowodnił tym samym, że był nie tylko 
doskonałym pisarzem, ale przede wszystkim 
niezwykle oczytanym i posiadającym 
ogromną wiedzę wykładowcą i profesorem.



Warto przeczytać „Niedokończone 
opowieści”
 Książki Tolkiena warte odkrycia –

Niedokończone opowieści to 
prawdziwa gratka dla wielbicieli 
Władcy Pierścieni. Oferuje czytelnikom 
obszerne „zaplecze informacyjne”, 
dotyczące niektórych wydarzeń, tak 
dobrze znanych ze słynnych powieści 
Tolkiena. Z Niedokończonych 
opowieści dowiemy się między innymi, 
jak doszło do tego, że Gandalf wysłał 
Krasnoludów do domu Bilbo Bagginsa. 
Poznamy bliżej piękną i tajemniczą 
Galadrielę, a także dowiemy się kilku 
interesujących szczegółów o formacji 
militarnej słynnych Jeźdźców z 
Rohanu. Pozycja obowiązkowa dla 
wszystkich fanów talentu Tolkiena.
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