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John Ronald Reuel Tolkien

Profesor literatury staroangielskiej i jeden

z najwybitniejszych filologów swoich 

czasów, przez wielu uważany za pisarza 

stulecia, zyskał sławę przede wszystkim 

jako autor dzieła fantasy "Władca 

Pierścieni". Dziełem jego życia był jednak 

nigdy nie ukończony "Silmarillion", nad 

którym pracował od 1917 roku niemal 

nieprzerwanie aż do kresu swego życia.



Życiorys

Tolkien urodził się 3 stycznia 1892 roku w Bloemfontein w 

Południowej Afryce. Udał się na studia do Oksfordu, gdzie później 

wykładał jako profesor. Jego małżeństwo z Edith Bratt

zaowocowało licznymi dziećmi. To właśnie jego syn 

Christopher dokończył i wydał "Silmarillion" po śmierci ojca. J.R.R.T 

odszedł niespodziewanie 2 września, w wieku 81 lat.



Tolkien miał talent do nauki 

języków obcych. Znał łacinę, 

francuski, niemiecki, grekę, 

staro-angielski, staro-nordycki, 

gotyk, współczesny i 

średniowieczny walijski, fiński, 

hiszpański, włoski, rosyjski, 

szwedzki, duński, norweski i 

lombardzki. Oprócz tego był 

twórcą 14 języków oraz 

alfabetów, którymi posługują 

się postacie stworzonej przez 

niego krainy Śródziemia.

Poliglota



Służba w wojsku
Na twórczość Tolkiena bardzo duży 
wpływ miała służba w wojsku i 
udział w I wojnie światowej. Po 
wybuchu wojny został powołany do 
oddziału strzelców z Lancashire, 
gdzie zajmował się łącznością oraz 
tłumaczeniami. W 1916 roku brał 
czynny udział bitwie nad Sommą − 
jednym z najkrwawszych starć 
podczas I wojny światowej. Tolkien 
walczył prawie do samego końca 
bitwy, 8 listopada musiał opuścić 
front z powodu objawów gorączki 
okopowej i wrócić na leczenie do 
Anglii.



Przyjaźń

Tolkien na studiach poznał C.S. Lewisa, późniejszego autora „Opowieści z Narni”. Szybko stali

się bliskimi przyjaciółmi, ta znajomość miała na nich obu ogromny wpływ. Tolkien mocno

wpłynął na życie duchowe Lewisa, mieli podobne zainteresowania, doświadczyła ich wojna. 
Z zachowanej bogatej korespondencji wynika, że konsultowali ze sobą fabuły swoich książek

– byli swoimi pierwszymi recenzentami.



Inklingowie
Tolkien i Lewis byli założycielami 

nieformalnego klubu –

stowarzyszenia intelektualistów 

związanych z Oksfordem. Jego 

członkowie spotykali się w 

pubach pod koniec lat 30., a 

podczas spotkań dyskutowali o 

poezji, filozofii i literaturze. Duża 

część towarzystwa zajmowała się 

literaturą, w związku z czym często 

podczas wspólnych posiedzeń 

Inklingowie czytali fragmenty 

swoich książek, a następnie 

poddawali je dyskusji.



Tolkien napisał “Władcę Pierścieni” na

maszynie posługując się tylko dwoma

palcami. Pisarz nigdy nie był wybitnym

specjalistą od szybkiego pisania, więc całość

spokojnie wstukiwał korzystając z palców

wskazujących. Pierwsza wersja powieści miała

ponad 1200 stron. Potem musiał napisać

kopie ,którą napisał szybciej niż oryginał. 

Podsumowując “Władca Pierścieni” 

powstawał przez 14 lat.



Dzień czytania Tolkiena

Od 2003 roku The Tolkien Society rokrocznie 25 marca organizuje 

Dzień Czytania Tolkiena. Tego dnia w wielu miejscach na 

świecie organizowane są grupowe czytania jego 

najważniejszych dzieł, w kinach odbywają się pokazy specjalne 

ekranizacji „Władcy Pierścieni”, a w mediach 

społecznościowych ludzie chwalą się swoimi biblioteczkami i 

unikatowymi przedmiotami związanymi z pisarzem.



Władca Pierścieni

Początkowo trylogia 'władca pierścieni' 

miała ukazać się jako jedna książka. W 

tamtych czasach wydanie książki 

przekraczającej 1000 stron było 

ogromnym wydatkiem, więc 

wydawnictwo postanowiło rozdzielić 

książkę na 3 części.



W książce " Władcy pierscieni" to nie 

Frodo, a Sam miał być prawdziwym 

bohaterem książki. Frodo był słaby, 

dawał się omamić mocy pierścienia 

w momencie, gdy Sam oparł się jej i 

nawet skrajnie wycieńczony pchał 

swojego przyjaciela do celu.



DZIĘKUJE ZA 
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