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J. R. R. Tolkien’s fantasy work entitled The Hobbit is a revolutionary literary achievement in terms of the fantasy genre and foreshadows events which will be completed in the The Lord of the Rings epic novel. Written in the style of a Bildungsroman,
the novel presents the adventurous journey of a humble and simple being who
discovers his strengths when found in extreme situations. Having a deep moral
meaning, the book underlines the fact that one should test his or her own limits in
order to conquer what he or she desires. The hobbit stands as a symbol of the apparently insignificant who are not aware of the powers which lie in their heart and
mind.
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O

pera tolkiană intitulată Hobbitul s-a bucurat de o serie de traduceri în spaţiul românesc, ultima din 2012 aparţinând Editurii Rao fiind de un real succes, poate şi
datorită apariţiei concomitente cu ecranizarea. Situat la graniţa dintre genul fantasy
şi specia basmului cult, de dimensiunea şi complexitatea unui roman, Hobbitul asigură acceptarea
pactului ficţional prin fixarea unui topos cu totul aparte, necunoscut cititorului, şi a unui timp
clasificat în evuri, un timp îndepărtat al convieţuirii dintre oameni şi alte fiinţe mitologice. Opera
tolkiană scrisă în etapa maturităţii a evoluat şi a derivat din culegerile de basme şi povestiri. Prin
urmare, Hobbitul urmează cu stricteţe tiparul basmului fantastic: „[…] acel gen de basm care începe
printr-o prejudiciere sau vătămare (răpire, izgonire etc.) ori prin dorinţa de a poseda un lucru
râvnit […] basmul dezvoltându-se apoi prin trimiterea eroului în căutare, prin întâlnirea cu donatorul care îi dăruieşte o unealtă năzdrăvană sau un ajutor năzdrăvan, ce îi vor fi de folos în a găsi
obiectul căutării. În continuare, basmul înfăţişează lupta cu răufăcătorul […]” (Propp, 1973: 6).
Tema romanului-poveste constă în călătoria plină de peripeţii a grupului de gnomi, a vrăjitorului
Gandalf şi a hobbitului, completată de caracterul iniţiatic al drumului în ceea ce îl priveşte pe
Bilbo Baggins. Cadrul narativ propune atât o prejudiciere prin furtul aurului gnomilor de către
teribilul dragon şi distrugerea tărâmului natal al acestora, cât şi dorinţa arzătoare de a recupera
averea pe care se odihneşte Smaug. În plus, pe parcursul desfăşurării acţiunii apar o serie de donatori care oferă lucruri preţioase sau care le sunt sustrase. Astfel, cei trei troli devin stane de
piatră la răsăritul soarelui, oferind călătorilor şansa să îşi însuşească din peştera lor arme minunate
cu lucrătură elfică, Bilbo găseşte inelul lui Gollum în grota acestuia, iar omul-urs Beorn le
împrumută drumeţilor câţiva ponei care să îi conducă la codrul întunecat.
Numele Beorn este o variantă arhaică anglo-saxonă a termenului bear din engleza actuală. În
romanul de faţă, acesta reprezintă un personaj aparte, un aşa-numit shifter, un teriantrop, un om
care se identifică şi se simte confortabil ca urs. „Ursul este un simbol nordic polar al clasei
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războinicilor, al kşatrylor, deci perfect pozitiv în el însuşi. Numai când se răzvrăteşte contra clasei
superioare lui, Sacerdoţiul ( […] Albine), ursul capătă aspecte sinistre […]” (Lovinescu, 1993: 60).
V. Lovinescu e de părere că „Ţara Mierei, în care se produce miracolul eminamente sacerdotal al
Euharistiei, prin transformarea nectarului în miere solară” (1993: 60) reprezintă un loc care trebuie
protejat de urs pentru a asigura echilibrul natural existenţial. Beorn manifestă respect şi grijă faţă
de albinele sale al căror gardian loial este. Acesta este un personaj capricios, care ascultă doar de
lideri spirituali, nu de cei învestiţi în plan terestru. Totuşi, în lupta decisivă de recucerire a regatului
de sub munte, conlucrează cu gnomii, cu elfii, cu vulturii, având un rol fundamental în înclinarea
balanţei în favoarea micilor fiinţe avide de bogăţii. Acest personaj intervine în firul epic la graniţa
dintre lumea primitoare a elfilor nobili şi lumea primitivă, simbolizată de codrul întunecat. Trecerea
călătorilor este asigurată de Beorn care îi găzduieşte şi le oferă sfaturi, îi previne să nu se abată de
la cărare, să nu bea apă din pădure. „La punctul limită de trecere în alt plan de existenţă, ambianţa
se sensibilizează sub înfăţişarea unei entităţi simbolice, care este numită « Păzitorul Pragului »”
(Lovinescu, 1996: 277). Beorn este o fiinţă care ascultă doar de forţele sale interioare, care şi-a
construit un microcosmos şi un trai îndestulat, alături de animalele sale cărora le pricepe graiul şi
care îl slujesc cu credinţă. Beorn este perfect integrat mediului său, camuflându-se într-un cadru
simplu, armonios, apropiat de vibraţiile terestre.
Eroul ales este unul atipic, lipsit de puteri supranaturale, cu o constituţie fragilă şi perfect
adaptat mediului Măgurii, amintind de eroul prostănac, lipsit de experienţă. Imaginea hobbiţilor
este reconstruită de narator din perspectivă extradiegetică, familiarizând astfel cititorul cu făpturi
nemaiîntâlnite. „Hobbiţii nu au bărbi. […] Mai toţi sunt pântecoşi; îşi pun veşminte viu colorate
(cu deosebire verzi şi galbene); încălţări nu poartă, deoarece labele lor au de la natură talpa groasă
şi sunt acoperite de păr castaniu şi des […]; au degete lungi, maronii şi îndemânatice, chipurile
vesele, iar când râd, scot hohote adânci, răsunătoare (mai cu seamă după cină pe care, ori de câte
ori au prilejul, o servesc de două ori pe zi)” (Tolkien, 2012: 10). Problema pe care o ridică scopul
aventurii este aceea a identificării lui Făt-Frumos, deoarece hobbitul este cu siguranţă protagonistul
după cum anunţă însuşi titlul cărţii, însă cel care posedă trăsăturile fizice şi de caracter tipice lui
Făt-Frumos este Thorin. Totuşi, finalul tragic al lui Thorin întăreşte caracterul de erou al hobbitului care rezistă în urma fiecărei încercări. Înainte de se întoarce la strămoşii săi, Thorin îşi cere
iertare de la Bilbo, îi recunoaşte meritele şi îl admiră pentru faptul că mica făptură preţuieşte lucrurile simple care îi fac lumea plăcută şi traiul tihnit. „[…] Eşti tu croit dintr-o stofă cu mult mai
bună decât îţi poţi închipui, copile al blândului Apus. Curaj şi înţelepciune împletite în cumpănită
balanţă. De-ar fi mai mulţi dintre noi care să pună merindele, veselia şi cântecul mai presus de
aurul din comori, lumea ar fi mai veselă […]” (Tolkien, 2012: 297).
Spre deosebire de tiparul clasic al basmului, genul fantasy propune o serie de transferuri sau
substituiri la nivelul dinamicii personajelor. Astfel, hobbitul este iniţial personaj adjuvant, cu rol
bine definit, însă pe parcurs devine însuşi eroul volumului prin faptele sale de înţelepciune, de
prezenţă de spirit şi de agilitate. „Personaj central în romanele lui J. R. R. Tolkien, Bilbo este o
adevărată întruchipare a umilinţei, indicând, atât prin statura, cât şi prin faptele sale calitatea ce ia permis să se lepede de Inel şi de influenţa malefică a acestuia. Mai mult încă, mila pe care i-a
arătat-o lui Gollum, pe care l-ar fi putut ucide în subteranele orcilor, a făcut posibilă – după cum
i-a destăinuit Gandalf lui Frodo (1 SI.2) – distrugerea Inelului Stăpân şi a maleficului său făuritor”
(Cernăuţi-Gorodeţchi, 2007a: 68). Hobbitul reprezintă ilustrarea perfectă a unui om mic capabil
de fapte măreţe, care pot schimba cursul istoriei, după modelul biblic al lui David care a reuşit să
învingă luptătorul gigant Goliat. În călătoria către pustiiciunea dragonului, Bilbo demonstrează
că abilităţile fizice pălesc în faţa inteligenţei, a lucidităţii în momente de tensiune maximă, a bunului
simţ, a altruismului, a replicilor gândite şi a spiritului solidar.
Microcosmos la propriu şi la figurat, tărâmul hobbiţilor, un comitat idilic, un cadru natural
luxuriant, înlesneşte traiul destul de monoton şi chiar mecanizat al micilor făpturi. Hobbiţii se
complac într-o existenţă lipsită de griji, îşi calculează atent timpul destinat anumitor acţiuni precum
prepararea mâncării sau a ceaiului, respingând cu vehemenţă orice abatere de la tabieturile lor. În
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răspunsul oferit lui Gandalf atunci când este ales pentru marea aventură spre Muntele Singuratic,
Bilbo explică faptul că cei precum el nu sunt făcuţi pentru acţiuni extreme: „Noi, cei de-aici, suntem mai simpli de felul nostru şi aşezaţi, nu ne trage aţa spre aventuri. Astea-s treburi nesuferite,
îţi dau bătăi de cap şi-s tare neplăcute! Pierzi cina din pricina lor! Nu pot pricepe de ce se dau unii
în vânt după aşa ceva! […]” (Tolkien, 2012: 13).
Locul în care trăiesc hobbiţii aminteşte de păşunile înverzite ale Angliei, iar comportamentul
neamului hobbiţilor face cu siguranţă trimiteri la obiceiurile şi la modul de viaţă englez, la un stil
care transformă lucrurile mărunte într-un real ritual. Însuşi numele protagonistului, Bilbo Baggins,
este tipic spaţiului anglofon contemporan, iar vestimentaţia sa convenţională şi manierele amintesc
de tipul burghezului secolului al XVII-lea. Prin urmare, cu atât mai mare este surprinderea când
vrăjitorul Gandalf, înfăţişat ca un semi-zeu protector, alege pentru rolul de spărgător o fiinţă
firavă, străină de orice fel de aventură, însă înzestrată cu iuţimea piciorului şi a spiritului. „De
asemenea, se mişcă aproape neauziţi, se ascund cu uşurinţă, se întremează deplin dacă se întâmplă
să cadă sau să se lovească şi au un tezaur de înţelepciune şi vorbe cu tâlc pe care oamenii fie nu
le-au auzit niciodată, fie le-au uitat de mult” (Tolkien, 2012: 79). Încă de la întâlnirea cu gnomii la
petrecerea din casa sa, Bilbo este ironizat şi desconsiderat, profitându-se de ospitalitatea sa, iar
pe parcursul călătoriei, camarazii săi, în special Thorin, manifestă neîncredere faţă de abilităţile
sale de spărgător.
Hobbitul depăşeşte orice aşteptări pe parcursul aventurii datorită norocului, uneltei năzdrăvane
obţinute din întâmplare, încurajărilor constante ale lui Gandalf, întruchiparea masculină a Sfintei
Duminici sau a Sfintei Vineri din basmele româneşti sau chiar a împăratului aflat la vârsta senectuţii
care trimite unul dintre fii să îndeplinescă o poruncă a sa. Hobbitul nu manifestă dorinţa de a
pleca şi îi lipseşte orice motivaţie de a iniţia călătoria. „Nu arareori lipsa resimţită de erou nu este
însoţită de nici o motivare. Împăratul îşi cheamă copiii şi le spune: « Ia să-mi faceţi mie o treabă
» etc., şi îi trimite în căutarea lucrului dorit” (Propp, 1970: 79). Gandalf este un mag jovial, înţelept,
cu harul prevederii, care se face ascultat de gnomii orgolioşi şi care are încredere incontestabilă
în micul călător.
Unealta năzdrăvană, element tipic basmului fantastic, acţionează în romanul-poveste ca
intervenţie de tip deus ex machina, salvându-l pe Bilbo din caverna lui Gollum şi din războiul cu
goblinii, wargii şi fiul lui Azog. Un obiect aparent insignifiant devine parte fundamentală a intrigii
trilogiei ulterioare. Inelul este în esenţă un obiect cu capacităţi protectoare prin însăşi forma sa,
folosit în ritualurile magice de către vrăjitori şi purtat de domnitori ca sigiliu al casei regale. În
vechime, vrăjitorii obişnuiau să deseneze un cerc în interiorul căruia trasau simboluri specifice şi
în care plasau obiecte cu rol de intensificare, purificare şi finalizare a incantaţiei. Obiceiul s-a denaturat mai târziu prin adoptarea cercului în vestimentaţia unor ordine monahale catolice, care îşi
strângeau mijlocul cu o sfoară, ca simbol al protecţiei purtătorului. În romanele tolkiene, inelul
are funcţia paradoxală de protejare şi autodistrugere a celui care îl poartă, având astfel dubla
valenţă de bine-rău care predomină în basmul tradiţional. Inelul acaparează energii vitale pe care
le împrumută înzecit stăpânului său, care treptat îşi pierde simţul raţiunii. Prin forma şi puterea
sa, cercul propune şi o interpretare metafizică a călătoriei şi a lumii. „Cercul din basmul nostru
are un caracter net zodiacal din cauza numărului de doisprezece” (Lovinescu, 1996: 216) al
gnomilor, hobbitul fiind al treisprezecelea, un element nou, calendarul mayaş având treisprezece
luni, respectiv treisprezece zodii. Mai mult, geneza a avut loc în şapte zile şi şase nopţi, însumând
aceeaşi cifră care face trimitere la o nouă cosmogonie, la o reluare ciclică a genezei. „Ceea ce
numim noi cerc este în realitate un element de spirală care revine la punctul de plecare, dar cu un
pas infinitezimal mai sus, de unde se iniţiază un alt element de spirală. […] Or, prin restaurarea
sistemului de spirale ierarhizate ascendent, se restabileşte legătura dintre cele de jos şi cele de sus,
se creează o curgere care reintegrează Iadul, Pământul, Cerul în Suprem” (Lovinescu, 1996: 216).
În ceea ce priveşte clasificarea personajelor, gnomii sunt un neam care stârneşte interesul prin
faptul că după ce rămân fără teritoriu în urma luptei legendare cu orcii şi cu dragonul Smaug,
urmează ani de pribegie, amintind de exodul biblic al poporului evreu. Gnomii sunt conduşi de
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Thorin Scut de Stejar, nepotul lui Thror, ipostaziat ca un Moise, care îşi ghidează supuşii prin
pustiu cu scopul de a-şi recâştiga tărâmul natal şi aurul sustras violent de dragon.
Gnomii se evidenţiază prin ocupaţia mineritului şi a făuritului de unelte şi arme. Gnomii
reprezintă personaje recurente în folclor, în basme, fiind considerate spirite elementale ale naturii,
iubitori de aur şi comori pe care le caută neîncetat.
„Aceştia din urmă sunt cei mai cunoscuţi: pitici sau omuleţi inocenţi, blânzi ori nemiloşi asemenea copiilor.
Sunt lipsiţi de orice conştiinţă etică şi nu putem spune despre ei că sunt buni sau răi. Zburdalnici din fire, le place
să-şi râdă de cei care-i caută cu stângăcie, dar, în schimb, sunt servitorii ascultători ai adevăraţilor Magi. Deşi ar
trebui să fie de ambele sexe, nici poveştile si nici propria mea observaţie nu înregistrează sexul feminin. Aspectul
sugerează de obicei o vârstă matură, deşi nu reprezintă ceea ce noi înţelegem drept vârstă, deoarece ei trăiesc mai
multe secole şi nu cunosc ca noi vârsta copilăriei, a maturităţii şi a bătrâneţii. Înfăţişarea lor este întotdeauna la
fel. Cu excepţia capului, care este mare în raport cu trupul, ca şi în cazul piticilor umani, sunt bine proporţionaţi”
(Rizzi, 2005: 36).
Gnomii sunt motivaţi în permanenţă de reîntemeierea regatului pierdut, iar energia acestora
este asigurată de perseverenţă şi tenacitate exacerbată.
Galeria amplă de personaje contribuie la condimentarea călătoriei cu momente neprevăzute
şi la articularea unui univers mitic în care se mişcă sistematic, chiar ciclic, fiinţele primordiale ale
naturii. Majoritatea personajelor fac parte din dihotomia bine-rău specifică basmului, devenind
forţe care se vor confrunta pe tot parcursul firului narativ. Totuşi, hobbitul este un personaj rotund,
capabil să evolueze şi să îşi depăşească statutul unei creaturi miniaturale, fără o menire
spectaculoasă în lume. Bilbo traversează graniţele bine trasate ale comitatului şi odată cu părăsirea
mediului protector, devine pe deplin conştient că în afară de microuniversul lui existenţial îndestulat, există alte lumi şi alte fiinţe, cu obiceiuri şi apucături străine. Hobbitul ia contact cu propria alteritate, cu poziţionarea sa diferită în spaţiu şi cu reconfigurarea imaginii despre sine şi
univers, aspecte care îl determină, în mod paradoxal, să îşi dorească iniţial să fugă, să se reîntoarcă
acasă, iar apoi să vrea să guste aventura, recunoaşterea deprinderilor sale şi succesul. Călătoria
este însoţită de aventură şi presupune deseori necunoscutul care sperie şi inhibă fiinţa obişnuită
cu un anumit spaţiu. Depăşirea spaţiului vital, în care trăieşte şi din care îşi ia energia şi resursele,
poate duce la o tulburare a firii aşa cum se întâmplă şi în cazul lui Bilbo, pentru care aventura de
a redobândi comoara pierdută a gnomilor rămâne pe plan secund, pentru ca să primeze regăsirea
sinelui şi şlefuirea propriei identităţi prin depăşirea provocărilor inerente.
Hobbitul este prin excelenţă romanul iniţierii, iar Bilbo are toate însuşirile neiniţiatului: se află
la vârsta tinereţii, nu are o soţie, nu are un statut bine definit în societate şi nu cunoaşte viaţa cu
bune şi cu rele, dar mai ales nu are simţul aventurii. Referindu-se la acest proces amplu, Propp
defineşte iniţierea luând în considerare valoarea sa etnografică şi socială: „Este una din instituţiile
specifice orânduirii gentilice. Ritul iniţierii era săvârşit în momentul trecerii tinerilor la maturitatea
sexuală. Prin el, tânărul era introdus în uniunea gentilică, devenea membru cu drepturi depline al
acesteia şi căpăta dreptul de a contracta o căsătorie […] Se presupunea că, în timpul ritului, băiatul
murea şi apoi învia din nou, de această dată ca om cu totul diferit” (Propp, 1973: 54). Călătoria îl
găseşte deseori pe Bilbo foarte aproape de moarte când acesta îşi pierde cunoştinţa cum ar fi
scena căderii în peştera labirintică a orcilor. „Pe de altă parte, nenumăratele probe iniţiatice, trecute
« din mers », contribuie la maturizarea eroilor tolkien-ieni care, de-a lungul aventurilor lor, cunosc
o adevărată « transmutare » � asemenea metalelor din cuptoarele alchimiştilor – devenind dârzi
şi neînfricaţi” (Lazu, 2004: 82). Însă prăbuşirea sa din războiul final dintre forţele binelui (gnomi,
elfi, oamenii lacului, vulturi şi corbi) aliate şi cele ale răului (goblini, orci şi wargi) îl aduce pe
hobbit la limita dintre viaţă şi lumea tenebrelor. „ – Vulturii! Strigă Bilbo încă o dată, dar în acea
clipă o piatră de undeva de sus îi izbi coiful cu putere, şi hobbitul se prăbuşi ca un pocnet, şi nu
mai ştiu nimic de el” (Tolkien, 2012: 294).
Locuri misterioase, labirintice, uşi, porţi, peşteri sau codrul întunecat formează nu doar un
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spaţiu standard al basmului sau al genului fantasy, ci reprezintă toposul specific iniţierii, fără de care
ritul nu se poate înfăptui. Pădurea întunecată plină de păianjeni uriaşi este o ilustrare a fobiei scriitorului, care în copilărie a suferit de pe urma înţepăturii unui păianjen african. Miriada de păianjeni
care populează codrul neumblat este un simbol al multiplicării prin numărul mare de membre şi
de ochi al fiinţelor negre şi prin pânza ţesută la nesfârşit cu scopul de a prinde în capcană drumeţii
temerari. Spaţiul necunoscut reprezintă o piedică în calea pelerinilor: „În basm, pădurea joacă în
genere rolul unui obstacol retardant. Pădurea în care nimereşte eroul este o pădure de netrecut.
Am putea-o asemui cu o plasă în care se prind toţi cei ce pătrund în ea” (Tolkien, 2012: 56).
Prin contactul cu fiinţe ancestrale superioare care fac trimitere la timpul primordial şi la întemeierea lumii, romanul Hobbitul se apropie din nou de formula basmului. Apariţia cerbului în codrul întunecat nu este întâmplătoare, acesta fiind un animal mitic alături de urs, lup şi bour. În
codrul aproape neclintit, cerbul reprezintă un element dinamic. „Din cauza preschimbării anuale
a coarnelor, cerbul este un simbol al primenirii lumii, a lui Renovatio Mundi […]” (Lovinescu, 1993:
180). Cerbul prefigurează o reînnoire a spaţiului, o transformare decisivă a tărâmului pustiit de
dragon şi, în final, o reechilibrare a forţelor. „Cerbul este identic cu Mercur, iar din cauza labilităţii
sale este psihopomp, conducător de suflete, de pe un tărâm pe altul, din viaţă în altă viaţă; dar, de
asemenea, este purtător de permanenţe spirituale, de funcţii cosmice perene […]” (Lovinescu,
1993: 182). Într-adevăr, cerbul este văzut alergând, sărind peste apa otrăvită, fiind în permanentă
mişcare, un animal alunecos, care lasă doar impresia că poate fi stăpânit sau răpus. „Pe poteca din
faţa lor se auzi tropot de copite alergând. Din întuneric apăru dintr-o dată silueta unui cerb care
fugea mâncând pământul. Se repezi în gnomi, îi răsturnă cu picioarele-n sus, apoi îşi luă avânt
pentru a sări. Făcu un salt înalt şi zbură prin văzduh peste apă” (Tolkien, 2012: 152). În Hobbitul,
cerbul conduce prin prezenţa sa şi certifică traversarea pădurii de către cei treisprezece participanţi
la aventură. Mai mult, prin fuga sa continuă, cerbul ilustrează motivul fugit irreparabile tempus, dar
şi succesiunea ciclurilor de existenţă. Uciderea sa ar produce stagnarea, împietrirea timpului şi a
spaţiului, or în cazul de faţă evoluţia este necesară pentru reconfigurarea universului conform
unor noi legi şi a unor noi cârmuitori.
Cadrul întunecat plin de primejdii găzduieşte şi neamul elfilor pădureni, care îşi găseşte corespondentul în folclorul românesc prin imaginea ielelor. „Ielele, fiinţe răufăcătoare, sânt mai
degrabă indicate drept cauza unor rele” (Călinescu, 1965: 99). Deşi ielele din tradiţia românească
sunt fiinţe feminine cu putere de seducţie şi de luare a minţilor celui care priveşte jocul lor, se
aseamănă totuşi cu elfii prin frumuseţea năucitoare şi prin deprinderi. La fel ca ielele, elfii petrec
în pădure, joacă şi nu suportă să fie văzuţi.
„Nu-s răi la suflet elfii ăştia. Dacă au vreun cusur, acela e că n-au încredere în străini. Cu toate că se
pricepeau să facă vrăji puternice, pe vremea aceea erau prevăzători. Se deosebeau de Elfii Nobili din Apus şi erau
mai duşmănoşi şi mai puţin înţelepţi. […] Sălăşluiau îndeobşte la poala codrilor, de unde plecau uneori ca să
vâneze ori ca să călărească şi să gonească peste câmpii, în lumina lunii sau a stelelor; iar după venirea oamenilor,
amurgul şi înserarea le-au fost tot mai apropiate inimii” (Tolkien, 2012: 174-175).
Elfii pădureni manifestă bunăvoinţă faţă de intruşi şi îi hrănesc pe gnomi în temniţă. Agilitatea
şi planul întocmit în cele mai mici detalii de Bilbo îi scapă pe micuţi şi îi poartă către tărâmul
lacului, un oraş plutitor locuit de oameni. Aşadar, pădurea reprezintă graniţa naturală dintre două
lumi fantastice, iar traversarea ei înlesneşte cunoaşterea de către călător a tainelor altor configuraţii
spaţiale şi mistice.
Lumea ficţională tolkiană este desăvârşită de păsări precum vulturi, corbi, sturzi care intervin
prin procedeul de deus ex machina, salvând gnomii şi hobbitul atunci când sunt atacaţi de lupii
wargi, transmiţând mesaje vitale oamenilor şi gnomilor pentru a se reuni în bătălia ultimă. La fel
ca în basm, păsările sunt utile eroului şi intervin eficient atunci când e nevoie de ele. „Numeroase
sînt vietăţile ce se perindă prin basm, notabile sînt acelea constituite în împărăţii, cu care oamenii
au, ca să vorbim astfel, relaţii politice. Păsările sunt cele mai organizate” (Călinescu, 1965: 137).
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Aşadar, gnomii şi Bilbo au ocazia ca aventura lor să includă un periplu în mediul terestru, în cel
acvatic atunci când călătoresc în butoaiele elfilor pădureni pe râu şi în cel aerian, când sunt purtaţi
de vulturi către piscurile impozante unde îşi aveau cuiburile. În culturile lumii, păsările sunt
reprezentate ca fiinţe ce poartă sufletele spre alt tărâm. „Reprezentarea sufletului-pasăre sau a sufletului dus de o pasăre se păstrează în Egipt, în Babilon, în Antichitatea greco-romană, toate
aceste forme fiind apropiate de basm şi contribuind la explicarea lui” (Propp, 1973: 260). Prin
urmare, drumeţii au parte de o aventură completă, care reuneşte alături de flăcările dragonului,
elementele primordiale după care este constituită lumea dintotdeauna: pământ, apă, aer şi foc.
Contactul direct cu aceste elemente înlesneşte şi desăvârşeşte iniţierea eroului. Nu întâmplător
Bilbo Baggins este un personaj liant, întrucât calitatea sa de iniţiat îl face apt să îl pregătească pe
nepotul său, Frodo, să restabilească armonia şi să fie noul purtător al inelului. Seria romanelorpoveste ale lui Tolkien propune eroi naivi care prin intermediul aventurii vieţii lor, capătă atribute
străine vechii identităţi. „[…] trecând prin anumite experienţe-limită Eroul dobândeşte un statut
ontologic « sacru », net diferit de cel « profan », specific fiinţelor umane obişnuite. Cu alte cuvinte,
« iniţiatul » dobândeşte o condiţie umană transmutată, care îi permite victoria finală asupra forţelor
ostile, oricare vor fi fiind acestea” (Lazu, 2005: 251).
Universul imaginat de Tolkien este unul echilibrat, în care forţele binelui şi creaturile malefice
coexistă, iar fiecare neam respectă o ordine prestabilită, repetitivă de evuri. „Unitară şi întreagă,
lumea lui Tolkien este un cosmos în care toate sînt la locul lor – şi toate sînt în relaţie, îşi corespund. Cele bune şi cele rele, totul există şi se întâmplă cu (un) sens, chiar dacă nu întotdeauna
făpturile create pricep pe dată intenţia Creatorului; înţelegerea vine cu timpul (şi prin încercări)”
(Cernăuţi-Gorodeţchi, 2007b: 18). În aparenţă o lume de basm, lumea elfilor, a gnomilor, a
hobbiţilor şi a tuturor făpturilor bizare, nu e decât o reiterare a universului real pământean, o acceptare a lumilor multiple, variate şi a valorilor acestora, colorată de aventurile necesare de genul
celor parcurse de Bilbo Baggins.
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