
Autorem powieści ,,Hobbit” jest brytyjski pisarz oraz profesor 

filologii klasycznej i literatury staroangielskiej na 

Uniwersytecie w Oxfordzie – John Ronald Reuel Tolkien. 

Autor literatury fantastycznej stworzył po mistrzowsku 

nieznany dotąd świat. Książka została wydana 21 września 

1937 roku jako powieśc dla dzieci. Dzieło odbiło się szerokim 

echem i zapewniło autorowi kilka prestirzowych nagród. 

Kontynuacją tej powieści została trylogia ,,Władca pierścieni” 

wydana 29 lipca 1954 roku.  

Akcja rozgrywa się w krainie zwanej Śródziemiem. Bohaterem 

powiesci jest Bilbo Baggins – tytułowy hobbit , istota 

kochająca spokój i domowe zacisze. Pewnego dnia przyszedł 

do niego czarodziej o imieniu Gandalf wraz z kompanią 

krasnoludów. Przybysze planowali odzyskac utracony dom- 

Samotną Góre- oraz skarby przodków. Ich własności strzegł 

jednak poteżny smok Smaug. Podczas podróży wszyscy 

zawsze wychodzili cali z opresji dzieki odwadze i sprytowi 

hobbita. Kiedy dotarli do Samotnej Góry Bilbo niechcący 

obudził smoka. Rozwścieczona bestkia zaatakowała pobliskie 

miasto Esgaroth. Smaug został jednak zabity przez meżczyzne 

o imieniu Bard, który trafił potwora dokładnie w śmiertelny 

punkt. Po śmierci smoka mieszkańcy osady oraz leśne elfy 

upomniały się o swoją cześc skarbu. Jednak Thorin- 

przywódca krasnoludów – nie zamierzał podzielic się 

kosztownościami. Najcenniejszym skarbem był dla niego 

arcyklejnot, zależało mu na nim najbardziej. Jednak Bilbo, 

który odnalazł arcyklejnot i schował go w kieszeni, postanowił 



że odda go bardowi. Baggins chciał uniknąc za wszelką cene 

rozlewu krwi. Nagle pojawiła się armia zagrażająca wszystkim 

innym – wielka armia goblinów i wargów. Nowy przeciwnik 

spowodował połączenie  się elfów, ludzi i krasnoludów w 

jedną armie. Walka była zacieta i zakończyła się kleską 

goblinów. W krótce Bilbo i gandalf udali się w droge 

powrotną do Hobbitonu.  

Tolkien w niesamowity sposób ukazał siłe przyjaźni oraz 

niezwykłe zmagania dobra ze złem. Zrobił to łącząc ze sobą 

elementy mitu, baśni i legendy. Dało to skutek akcji ciągle 

trzymającej czytelnika w napieciu. Do tego dochodzi również 

narracja pierwszo osobowa (narrator wszechwiedzący). Dzieki 

niej mamy okazje wcielic się w bohaterów i odczuc jeszcze 

bardziej  emocje oraz stany w jakich się znajdowali podczas 

całej podróży. Na wyróżnienie zasługuje motyw zaczerpniety z 

mitologii, słaby punkt u smoka dokładnie jak pieta Achillesa. 

Tolkien to geniusz literatury. Jego dzieła są niesamowite, 

dopracowane z najmniejszymi szczegółami. Pisarz stworzył 

nawet kulture oraz jezyki Śródziemia, którymi posługują się 

bohaterowie jego dziła.  

Moim zdaniem ,,Hobbit ” jest piekną książką  z idealnie 

dopracowana fabuła oraz wiecznie trzymającą czytelnika w 

napieciu akcją. Czytając książke byłem niesamowicie przejety 

przeżyciami bohaterów oraz ich losami. Jest to dzieło jak 

najbardziej godne polecenia, zwłaszcza w dobie 

koronawirusa. Zamknieci na kwarantannie w domach 

możemy siegnąc po tą fascynującą lekture.  


