Назив дела: Хобит
Име и презиме писца: Џон Роналд Рејел Толкин
Наслов рада:

Критика књижевног дела

Роман „Хобит“ је светски познато дело које је прославило творца Толкина. Фасцинантна прича о
измишљеном светом и бићима које је створио сам писац. Радња се одвија у Средњој земљи, Рејел
је на врло маштовит и живописан начин описао своју творевину као земљу пуну зеленила,прелепе
природе и пејзажа која ме је подсетила на некадашњу Енглеску. У ту своју „чаробну земљу“ је
Толкин населио по мишљењу многих митска бића Хобита, патуљке, бауке, змајеве... Читајући
роман, замислила сам једног Хобита као свог пријатеља. Они су бића која су по особинама слични
људима, али по мом мишљењу врло слична деци. Неискварени, искрени, доброћудни и духовити
када су гладни. Толкинови Хобити и патуљци су мала бића која живе у рупама у земљи. Воле
миран живот на селу, воле природу, никада не носе ципеле :“ Јер на њивовим стопалима расту
природни кожни ђонови и густа топла смеђа длака..“, тако се описује њихов комфоран и
безбрижан живот који воле да имају. Управо талкав је главни јунак Билбо Багинс, по мом
мишљењу, искрен, мало сметен и врло духовит.. Његов понекад досадан живот се мења када на
предлог чаробњака Гандалфа креће у авантуру са још 13. патуљака да поврате благо које им је
отео змај Смауг. Билбо је помало кукавица, он оклева да крене у поход, али на њега и његов још
увек не изграђену личност велики ће утицај имати мудри старац Гандалф. То показује да писац
Хобите и патуљке описује као људе. Они имају осећања, страхове, циљеве и жеље. У роману се на
специфичан начин описују годишња доба, као смену добра и зла,са променом времена мењао се и
главни јунак Билбо. Он одлази у јесен, а враћа се у лето као сасвим нова особа, храбра, одлучна и
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особа не тако наивна као пре. Закључујем да је Хобит Билбо Багинс доживео преображај. Писац
такође описује како се његов јунак ослобађа својих страхова у магленим планинама, ослобађа се
сенке Голума. Његова победа над змајем по мени означава његову личну победу, победу над
његовим страховима, немоћи и његово одрастање у новог Хобита. То јесте највећа драгоценост
коју је Билбо освојио на његовом животном путу. По Толкиновом делу је снимљен и филм који
сам такође гледала, али већи утисак на мене је оставила књига. На маштовит начин је описан нови
свет Средње земље у који сам и сама пожелела да ушетам. Свима који нису прочитали роман
„Хобит“, препоручујем да прочитају јер пропуштају неописиву авантуру и нови свет маште!
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