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JOHN ROLAND REUEL 
TOLKIEN (1892-1973)

• Urodził się i swe dzieciństwo spędził w Afryce . W 

wieku czterech lat wraz z matką i bratem wyjechał

do Anglii. Mama wprowadziła go w świat książek . 

Fascynowały go baśnie , mity i staroangielskie

legendy . Studiował filologię klasyczną na

uniwersytecie w Oxfordzie , uzyskał tytuł profesora

języka staroangielskiego.

Brał udział w I wojnie światowej.



HISTORIA POWSTANIA ,,HOBBITA''

,,Hobbit" powstał z opowieści ,,na dobranoc", które 

Tolkien snuł swoim synom.

Pierwszym recenzentem tekstu został 

… dziesięcioletni syn wydawcy , który ocenił ją 

pozytywnie .

Książka została wydana w 1937r., a niesamowity rozgłos 

zyskała niemal 100 lat później.



CZAS AKCJI

• Akcja powieści rozgrywa się w latach 2941-2942. 

Jest to czas baśniowy. Akcja trwa ponad rok . Czas 

płynie jak w prawdziwym świecie (dzień i noc, 

następstwo pór roku i miesięcy)



MIEJSCE AKCJI

MIEJSCEAKCJI –

FANTASTYCZNE , KRAINY

WYMYŚLONE

PRZEZ TOLKIENA

ŚRÓDZIEMIE

- SHIRE (HOBBITON , 

BAGEND)

-DOLINA RIVENDELL

GÓRY MGLISTE : JASKINIE

GOBLINÓW, DOM BEARNA, 

SAMOTNA GÓRA



BOHATEROWIE

1) Pierwszoplanowi

-Bilbo Baggins - tytułowy Hobbit , wziął

udział wyprawie po skarb krasnoludów u roli

włamywacza , ciekawy świata , pomysłowy . W 

czasie wydarzeń Bilbo miał 51 lat.



BOHATEROWIE DRUGOPLANOWI

- Gandalf – czarodziej i mędrzec ;

-Thorin Dębowa Tarcza ;

-krasnoludy ;

-Smaug - smok panujący na Samotniej Górze ,



BOHATEROWIE EPIZODYCZNI

- Elrond – elf

- Gollum - były właściciel czarodziejskiego pierścienia

- Beorn - człowiek niedźwiedź



NARRATOR

GATUNEK LITERACKI

-trzecioosobowy , wszechwiedzący ;

-jest przewodnikiem po świecie wymyślonym przez 

autora ;

-zastosowano retrospekcje

(przywołanie wcześniejszych wydarzeń np. Dzieje 

rodu Thorina Dębowej Tarczy)

-powieść fantastyczna



FILM

Data premiery - ,, Hobbit: Niezwykła podróż'' - 28 listopada 2012

Reżyseria - Peter Jackson

Peter Jackson oraz Fran Walsh byli zainteresowani ekranizacją 

Hobbita już w 1995 roku jednak pomysł nie doszedł wtedy do 

skutku.

Ostatecznie do kin trafiły trzy części Hobbita - Hobbit: 

Niezwykła podróż, Hobbit: Pustkowie Smauga, Hobbit: 

Bitwa Pięciu Armii



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


