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„Silmarillion” składa się z 5 części: 

 Ainulindale- muzyki Ainurów, z której zrodziła się Arda- świat, 

 Valaquenta- o Valarach, Majarach i Nieprzyjacielach, 

 Quenta Silmarillion- opowieść o Wojnie o Klejnoty ( która stanowi trzon 
historii),   

Akallabeth- Upadek wyspy Numenor, 

 Pierścienie Władzy i Trzecia Era- streszczenie wydarzeń opisanych we 
„Władcy Pierścieni”. 

 „Silmarillion” to opowieść o Dawnych Dniach , czasach gdy Valarowie 
stworzeni przez Iluvatara zaczęli rządzić  światem w Valinorze-inaczej 
nazywanym Amanem ,a Melkor zwany później Morgothem panował                        
w Angbadzie. Sauron znany z „Władcy Pierścieni” siedział po jego prawicy         
i razem  walczyli z Noldorami( wygnańcami, którzy dobrowolnie opuścili 
Aman) oraz Sindarami, nad którymi w Doriath panowali: Elu Thingol i Meliana 
z rodu Majarów, razem ze wspierającymi elfy lub orków ludźmi (m.in.: Beren, 
Turin Turambar, Hurin Thalion, Tuor, Huor i inni). Walczyli o Silmarile czyli 
trzy świetliste Klejnoty, w których zachowało się światło Dwóch Drzew 
Valinoru zniszczonych przez Morgotha. Po ich odzyskaniu mogli na nowo 
ożywić Drzewa Valinoru, będące Latarnią Śródziemia. Niestety w trakcie 
buntu synów Feanora Silmarile zostały stracone. Mają jednak zostać 
znalezione po Dagor Dagorath- Bitwie Bitew zapowiedzianej w Wyrokach 
Mandosa. 

Przysięga elfa Feanora i jego 7 synów: Maedhrosa, Maglora, Celegorma, 
Curufina, Caranthira, Amroda i Amrasa, aby ścigać nienawiścią każdego, kto 



zechciałby zawłaszczyć Silmarile, doprowadziła do przekleństwa jakie spadło 
na dwie grupy elfów: Noldorów i Sindarów. Mandos przepowiedział, że elfy 
będą musiały cierpieć. Rzeczywiście, Zły Los ścigał ich w Beleriandzie- ziemi na 
której znajdowały się Królestwa Elfów.                               

W końcu, przy pomocy armii Valinoru zniszczono Angbad i Morgoth został 
pokonany. Jednak Valarowie nie zlitowaliby się nad elfami gdyby Earendil 
Żeglarz nie popłynął do Amanu i…a tego i całej reszty, to już musicie się 
dowiedzieć sami- przeczytajcie książkę !;-) 

Polecam! Patryk Stypka. 

 


