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Knjiga Hobit, neizrečeno krščansko sporočilo slovenskemu ljubitelju 
in bralcu Tolkienovih del prinaša vidik, ki je v medijih te in one vrste 
največkrat spregledan ali vsaj do neprepoznavnosti zakrit, a nepogrešljiv 
za celostno razumevanje pisateljevih vzgibov in namenov pisanja.

Samo Skralovnik v spremni besedi

Za branje Tolkiena je mnogo razlogov, toda nemara ga v največji meri 
beremo zato, ker nam pomaga spoznati, da živimo v svetu, ki je še vedno 
poln smisla, celo magičnosti.

Devin Brown

Prvovrstnih knjig, ki raziskujejo krščansko razsežnost Gospodarja 
Prstanov, je obilo, druga Tolkienova uspešnica, Hobit, pa je bila v veliki 
meri spregledana. Ta greh opustitve je popravil Devin Brown, čigar 
knjiga o krščanskih prvinah v Hobitu oživlja to klasično delo v vsej 
njegovi polnosti, sijaju in lepoti.

Joseph Pearce, avtor knjige Tolkien: človek in mit

Tolkien je nekoč dejal: “Kristjan sem in seveda bo to, kar pišem, izhajalo iz tega 
bistvenega stališča.” Knjiga Hobit, neizrečeno krščansko sporočilo odkriva "bistveno 
stališče", ki je največkrat spregledano ali vsaj zakrito, vendar brez njega ni mogoče 
zares razumeti pisateljevih vzgibov. 

Toda kako je lahko svet, ki je poln škratov, vilinov, orkov, veščev in hobitov, 
"krščanski"? Tolkien v Hobitu brez pridiganja vpelje bralce v svet, napolnjen s smislom 
in namenom, v svet, v katerem naletimo na kontrastna nasprotja med dobrim in zlom, 
med pravilnim in napačnim.

Knjiga, ki jo je napisal mednarodno priznani poznavalec Tolkiena Devin Brown, je 
razumljiva in duhovita, oboževalcem Hobita, tako knjige kot filmske priredbe, pa 
ponuja svež pogled na njegovo vsebino.
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K N J I G I  N A  P O T

Hobit ali … krščansko sporočilo 
v domišljijski preobleki

Čeprav drži, da je Hobit ali Tja in spet nazaj napisan v 
edinstvenem igrivem, mestoma norčavem slogu in da 

povest ne skriva, da je namenjena tudi »pripovedovanju v 
polkrogu pred kaminom sedeči gručici otrok« (Ogrizek 
1986, 306) pa je to le eden Hobitovih obrazov. Hobit, eno 
najbolj branih in priljubljenih mladinskih del vseh časov, 
je namreč otroška knjiga »samo v tem smislu, da bi jo prvič 
lahko brali v otroštvu« (Lewis 1982c, 82). Šele čez leta, pra-
vi Lewis – ko se vrnemo in še »desetič ali dvajsetič« prebe-
remo zgodbo o Bilbovi pustolovščini – pa se bomo začeli 
zares zavedati imenitne učenosti in globokega razmišlja-
nja, ki sta omogočila njen nastanek.
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Imenitno učenost predstavlja dejstvo, da je literarni svet 
Hobita spleten iz številnih (neobičajnih) interesov in hobi-
jev njihovega avtorja – ljubezni do starodavnih jezikov in 
nordijske mitologije ter preprostih užitkov, ki jih ima rad 
tako on kot hobiti: vrtov, dreves, ročno obdelanih polj, do-
bre in preproste hrane, okrašenih plaščev, gob in prepro-
stega smisla za humor –, ki so desetletja počasi rastli in se 
razvijali v domišljijsko podobo, dokler le-ta ni dosegla kom-
pleksnosti zunaj dosega običajnega bralca (Javoršek 2003, 
568). Tolkienov domišljijski svet ima namreč svojo lastno 
zgodovino, do zapletenosti podrobno in vsestransko obde-
lano. Njegova razumna bitja imajo svoje lastne jezike, pisa-
ve, vladarske rodbine, slavne prednike in junake … Tolkie-
nov literarni svet ima, in pri tem prav nič ne pretiravamo, 
svojo civilizacijsko kulturo (Ogrizek 1986, 303). Vse to 
zgodbi o Bilbovi izkušnji daje občutek globine in vtis, da se 
za razmeroma preprosto zgodbo skriva še mnogo več. 

Z »mnogo več« pa ne označujemo samo neznanskega 
odzadnjega platna, ki se pne v ozadju Bilbove pustolovšči-
ne in ji pridaja občutek globine in, če želite, učinek začara-
nosti. Niti ne Tolkienova prvotna namera, da bi povest se-
stavil kot parodijo na določene tipe ljudi ter njihove 
prehranjevalne in sploh vsakršne življenjske navade. Če-
ravno vse omenjeno povsem drži, pa to še ne izčrpa razme-
roma preproste zgodbe, ki skriva še mnogo več. V predgo-
voru k Bratovščini Prstana, ki v celoti velja tudi za Hobita, 
je Tolkien zapisal: »Kar pa se tiče kakega skrivnega pome-
na ali ‘sporočila’, ju avtorjev namen ne vsebuje. Ni ne ale-
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gorična ne aktualistična« (Tolkien 2002, 23). Zato Gandal-
fovega »vstajenja« za razliko od Aslanovega v Zgodbah iz 
Narnije ne smemo razumeti v smislu krščanske alegorije, 
ki je bila Tolkienu »od srca zoprna v vseh svojih manifesta-
cijah« (Tolkien 202, 24).

Pozorno branje omenjenih del vendarle nakazuje pre-
pletenost s krščanskimi veroizpovednimi idejnimi tokovi. 
Vendar krščanske »uporabe« v nobenem primeru ne sme-
mo potencirati, saj je Tolkienova lastna mitologija dosegla 
stopnjo avtonomije, sploh pa je pri ustvarjanju nove mito-
logije šel v smer »krepostnega poganstva« in ne v smer kla-
sičnega krščanstva. Krščanske vrednote v Hobitu ne teme-
ljijo na alegoričnosti, pač pa na aplikativnosti, ki ni v službi 
avtorjeve prevlade nad bralcem, temveč vedno ostaja, gle-
de na izkušnjo bralcev, znotraj bralčeve svobode (Artnik 
2009, 49–50) 

Hobit je tako pripoved za otroke, a je tudi nekaj več. Pre-
vidnost, namen in morala gredo v Hobitu proti toku sodob-
nega razmišljanja. »Uporabnost« moralne dimenzije pri 
Tolkienu je krščansko uporabna: Vojna za Prstan ni bila 
dobljena v velikih bitkah in z orožjem, temveč pod Megle-
nim gorovjem, ko se je Bilbo odločil, da bo ravnal sočutno 
in usmiljeno ter ohranil Golúma pri življenju. Hobiti, miro-
ljubna krotka bitja Srednjega sveta, vznemirjajo posvete 
vélikih in krojijo usodo mnogih, kajti »prvi bodo zadnji in 
zadnji prvi« (Mr 10,31).  V Hobitu Tolkien svoje bralce vpe-
lje v svet, ki je napolnjen s smislom in namenom, v svet, v 
katerem bralci naletijo na kontrastna nasprotja med do-
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brim in zlom, med pravilnim in napačnim. Isto občinstvo, 
ki bi se v drugačnih okoliščinah morda norčevalo iz kr-
ščanskega pogleda na svet, ga v Hobitu, ugotavlja Devin 
Brown, avtor pričujoče knjige Hobit, neizrečeno krščansko 
sporočilo, sprejema. 

»Kristjan sem in seveda bo to, kar pišem, izhajalo iz 
tega bistvenega stališča« (Tolkien 1974, 141). To bistveno 
krščansko stališče je pri razumevanju in branju Tolkie-
novih vrstic razmeroma zapostavljeno, če ne spregleda-
no. Še posebej v slovenskem jezikovnem prostoru, ki ni 
izpostavljen globalnemu prepihu. Knjiga Hobit, neizreče-
no krščansko sporočilo zato slovenskemu ljubitelju in 
bralcu Tolkienovih del prinaša vidik, ki je v medijih te in 
one vrste največkrat spregledan ali vsaj do neprepoznav-
nosti zakrit, a nepogrešljiv za celostno razumevanje pi-
sateljevih vzgibov in namenov pisanja. Vera in vrednote 
so namreč metafizične resničnosti, kar pomeni, da so re-
snične, čeravno so oblečene v mitološko ali pravljično 
ozadje. Hobitovo pripoved zato lahko primerjamo z le-
pim okrašenim plaščem, Tolkienu tako ljubem, ki ga je 
potrebno »sleči«, da lahko odkrijemo  neizrečeno krščan-
sko sporočilo v domišljijski preobleki.

Samo Skralovnik
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U VO D N A  O P O M B A 
P R E VAJA L C A

Prevajanje knjige o knjigi je vedno težavno delo, saj si 
pri svojem delu nehote odvisen od prevajalskih rešitev 

drugih prevajalcev, če pa se knjiga naslanja na več drugih 
del, je vse skupaj še nekoliko težje. In tudi v primeru knji-
ge, ki jo držite v rokah, ni bilo dosti drugače. Knjiga se si-
cer naslanja predvsem na Hobita, toda v veliki meri svoje 
ideje opira tudi na navedke iz Gospodarja Prstanov. Prav 
tu pa nastopi glavna prevodna težava. Hobita je namreč 
prevedel Dušan Ogrizek, Gospodarja Prstanov pa Branko 
Gradišnik. Pri prevajanju osebnih in krajevnih imen, pa 
tudi nekaterih drugih pojmov, ki se pojavijo v obeh delih, 
sta prevajalca uporabljala različne rešitve, ki jih je bilo po-
trebno v pričujoči knjigi poenotiti. Ker tudi filmi, ki so na-
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stali po Gospodarju Prstanov in Hobitu, uporabljajo Gradi-
šnikovo terminologijo, menim, da je le-ta bralcem bolj 
poznana in domača, zato sem se zanjo odločil tudi sam.

Navedke iz Gospodarja Prstanov sem navajal po izdaji 
Mladinske knjige iz let 2002 in 2004, navedke iz Hobita pa 
po izdaji iste založbe iz leta 2012. Sem pa v skladu z zgoraj 
povedanim krajevna in osebna imena ter še nekaj drugih 
ključnih pojmov v navedkih iz Hobita brez posebnih spro-
tnih opomb uskladil z Gradišnikovim prevodom Gospo-
darja Prstanov. Da pa bi bilo bralcem, ki bodo poleg te knji-
ge v rokah držali še Hobita, lažje, bodo ti na koncu knjige 
našli kratek slovar imen in pojmov, ki sem jih spremenil v 
navedkih iz Hobita. V tem slovarju boste poleg Gradišniko-
vih prevodnih rešitev našli še izvirnik in Ogrizkove prevo-
de iz Hobita. 

Poleg tega mi je bil pri prevajanju v veliko pomoč tudi 
Gradišnikov leksikon Gospodar Prstanov od A do Ž, v kate-
rem sem našel mnogo koristnih napotkov za prevajanje, pa 
tudi dodatnih razlag posameznih pojmov.

Nenazadnje pa je prav, da se zahvalim tudi Samu Skra-
lovniku, ki je kot poznavalec Tolkiena s strokovnimi na-
sveti in pregledom besedila veliko pripomogel h kakovosti 
prevoda, ki ga držite v rokah.

Leon Jagodic
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