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Kim był?
Ur. 3 stycznia 1892 w Bloemfontein w Oranii, zm. 2 września 1973 w 
Bournemouth) – brytyjski pisarz oraz profesor filologii klasycznej i 
literatury staroangielskiej na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jako autor 
powieści Władca Pierścieni, której akcja rozgrywa się w mitycznym 
świecie Śródziemia, spopularyzował literaturę fantasy.



Jest autorem wielu opowieści rozgrywających się w Śródziemiu: powieści Hobbit, 
czyli tam i z powrotem, Władca Pierścieni, Silmarillion oraz kilku opowiadań 
niezwiązanych lub luźno związanych z tak zwanym legendarium Śródziemia 
(zawartym w 12-tomowej History of the Middle-earth, opracowanej i wydanej przez 
Christophera Tolkiena).

Opublikował ponad 100 prac z dziedziny filologii i literatury dawnej, współpracował 
przy powstaniu największego słownika języka angielskiego, wydawanego tuż po I 
wojnie światowej, Oxford English Dictionary. Znał (w różnym stopniu) ponad 30 
języków, głównie wymarłych, germańskich i celtyckich – między innymi łacinę, 
starożytną grekę, hebrajski, gocki, język staronordyjski, staroislandzki, anglosaski, 
staroirlandzki, średniowieczny i współczesny walijski – ale także niemiecki, 
niderlandzki, szwedzki, duński, norweski, hiszpański, francuski, lombardzki, 
włoski, fiński, esperanto, rosyjski. Uczył się także polskiego, lecz uważał go za 
trudny język i nie potrafił się nim dobrze posługiwać



Charakterystyka twórczości 
Tolkien był prozaikiem, poetą i filologiem angielskim, 
uznaje się go również za prekursora literatury 
fantasy. Już w dzieciństwie przejawiał duże zdolności 
językowe i zainteresowanie staronordyckimi sagami. 
Duży wpływ na jego osobowość miała matka, która 
zaszczepiła w nim pasje do niesamowitych historii. 
Jego pierwszą powieścią, był wydany w 1937 roku 
„Hobbit, czyli tam i z powrotem”, książka która 
zyskała dużą popularność wśród czytelników. Pisarz 
wykreował w niej barwną rzeczywistość krasnoludów, 
elfów i hobbitów, która jednocześnie miała głębokie 
sensy etyczne.



Oryginalne rysunki



ciekawostki
● Jedna z asteroid odkrytych w 1982 roku nosi jego nazwę.
● Gdy miał rok,został ukąszony przez tarantulę.
● Miał młodszego brata Hilarego Arthura Reuela.
● 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.



cytaty
● Kto szuka, ten najczęściej coś znajduje, niestety czasem zgoła nie to, 

czego mu potrzeba.
● Wielu spośród żyjących zasługuje na śmierć. A niejeden z tych, którzy 

umierają zasługuje na życie. Czy możesz ich nim obdarzyć? Nie bądź 
więc tak pochopny w ferowaniu wyroków śmierci, nawet bowiem 
najmądrzejszy nie wszystko wie.

● Czasem niebezpiecznie jest wyjść z domu, gdy staniesz na drodze, 
nigdy nie wiadomo, dokąd cię nogi poniosą

● Nie powiem: nie płaczcie, bo nie wszystkie łzy są złe.
● Może jest prawym człowiekiem, a może nie.
● Pod maską pięknych słów potrafi się skryć bardzo szpetna dusza.


