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Xülasə. Məqalədə Amerika ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Kuperin 

yaradıcılığında önəmli yer tutan “Casus” romanının ideya-məzmun 

xüsusiyyətləri təhlil olunur.  Qeyd olunur ki,   “Casus” romanında yerli 

koloritin təsviri Kuperin yaradıcılıq təkamülündən xəbər verir.  
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Abstract. The paper examines the idea-content 

characteristics of the novel “Spy” which plays an 

important role in the literary creativity of Cooper, 

prominent writer in English literature. It is noted 

that the description of the local colour in the novel 

“Spy” tells about creative evolution of Cooper.  
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Резюме. В данной работе анализируются идей-

но-содержательные особенности романа 

«Шпион», занимающего значительное место в 

творчестве выдающегося представителя амери-

канской литературы-Купера. Отмечается, что 

описание местного колорита в романе 

«Шпион» свидетельствует об эволюции в 

творчестве Купера.  
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1. Giriş 

XVIII əsri Amerika ədəbiyyatının beşiyi saymaq olar. Bu dövrdə siyasi hərcmərclik 

yaşayan ölkədə gərgin vəziyyət mövcud idi. Amerika xalqının yaranması və dünyaya meydan 

oxumağa başlaması, Amerikada yaranmaqda olan milli özünədərk prosesi, Amerikanın bir 

dövlət kimi inkişaf edib, iqtisadi cəhətdən güclənməsi, ticarət əlaqələrinin genişlənməsi, hərbi 

qüvvənin və hərbi donanmanın yaranması Amerikada milli ədəbiyyatın yaranmasına gətirib 

çıxarırdı. Bu yeniliklər həmçinin Amerika ədəbiyyatında Ceyms Fenimor Kuperin adı ilə də 

bağlıdır. O, ilk dəfə olaraq bu faktorları nəzərə alaraq, Amerika tarixi romanının əsasını qoyan 

“Casus” romanını yazmışdır. O dövrə qədər müəyyən tarixi şəxsiyyətlərlə və ya tarixi 

hadisələrlə bağlı olan romanlar yazılmışdır, lakin onların heç birini tarixi roman adlandırmaq 

mümkün deyil. Çünki bu cür romanlarda yalnız tarixi şəxsiyyətlərin adları və tarixi günlər 

yaddaşlarda saxlanmışdır. Bu cür əsərlərdə mövcud dövrün iqtisadi, sosial, siyasi vəziyyətinə, 

camaatın yaşam tərzinə qətiyyən toxunulmur, bu haqda ümumiyyətlə məlumat verilmirdi. 

Ceyms Fenimor Kuper bu problemi “Cəsus” əsəri ilə həll etmiş yazıçı hesab olunur. Bu 
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əsərdə o dövr, həmin dövrdə mövcud olan cəmiyyət, insanlararası münasibət və siyasi qayda 

– qanunlar öz təsvirlərini tapmışdır. Bu romana qədər Amerika haqda dəqiq məlumat daşıyan 

əsər yazılmamışdır.Təbii bir haldır ki, bu roman öz ətrafında çox səs – küyə səbəb oldu. 

 

2. “Casus” əsərinin yaranma səbəbləri  

   Amerika ədəbiyyatşünası Van Vik Bruks isə Kuperin tarixi roman yazmaq cəhdinə 

belə bir fikirlə yanaşırdı: “ Bələkdən yenicə çıxmış bir ölkə haqqında poema və ya əsər 

yazmaq nə dərəcədə ağılabatan işdir? Axı başqa ölkələrdə  coşub-daşan nəzərə çarpacaq 

hadisələr, möhtəşəmliyin izləri, romantik qeyri – adiliklər bu ölkədə müşayət olunmur. 

Burada hər şey həddindən artıq sıxıcı və maraqsızdır, ətraf – aləm boz rəngə bürünüb” [10, 

s.95]. 

“Casus” əsəri müxtəlif səbəblərdən qaynaqlanaraq çox maraq doğururdu. Bu əsər, 

Ceyms Fenimor Kuperə, nəinki Amerikada, həmçinin Avropada şöhrət qazandıran ilk roman 

oldu. Romanın süjet xətti Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı kaloniyaların azadlıq uğrunda 

mübarizəsindən ibarətdir və yazıçı bu əsərdə patriotizmi əsas mövzu seçmişdir. Müəllifin 

düşüncəsinə görə bu əsl Amerikan romanı olmalı idi. Həqiqətən də o dövrə qədər Yeni 

dünyada yazılan bədii əsərlər daha çox Avropa ədəbiyyatlarının, xüsusilə ingilis ədəbiyyatının 

təsiri altında yazıldığından bu əsərlərdə milli xüsusiyyətlər azlıq təşkil edirdi. Kuper dərk 

edirdi ki, yeni roman janrı bir tərəfdən oxucularda Amerikanın qəhrəmanlıqla dolu keçmişi ilə 

vətənpərvərlik hissləri aşılamağa, digər tərəfdən isə onlarda tarixi keçmişə maraq oyatmaq 

iqtidarındadır. Bu inam onu ədəbi eksperimentə müraciət etməyə təhrik etdi və Kuper 

“Casus” romanı ilə dünyaya əsl Amerikanı tanıtdı. Bu romanla C.F. Kuper Amerikan 

ədəbiyyatında tarixi roman janrının əsasını qoydu. “Casus” əsərində ilk dəfə bu mövzunu 

qələmə alan yazıçı Corc Vaşinqtonun prototipi olduğu vətənpərvər mister Harper obrazı ilə 

yanaşı ingilis hökmranlığının tərəfdarı olan loyalistlərin də müsbət obrazlarını yaratmışdır. İlk 

baxışdan vətənpərvərlik mövzusu sənətkara yüksək sənət nümunələri yaratmağa imkan 

vermir. Lakin Kuper bu bədii vasitədən ustalıqla istifadə etməklə bu gün də oxucuların 

diqqətini cəlb edən əsərlər yaratmağa nail olmuşdur. Çox böyük hünər nümayiş etdirmiş, 

lakin müəyyən səbəblərə görə geniş xalq kütlələrinə tanış olmayan Qarvi Berç haqqında Corc 

Vaşinqtonun söylədikləri bu gün də bədii təsir qüvvəsini saxlamışdır: “Mən ölkəmizin ən sadə 

vətəndaşlarının ürəyində yüksək vətənpərvərliyin yaşadığını görəndə inanıram ki, qəzavü-

qədər bizim ölkə üçün böyük və şərəfli tale təyin etmişdir” [11, s.43]. Bu sözlərdə ifadə 

olunmuş hiss son dərəcə səmimi id: bütün ömrü boyu sənətkar Platonun demokratiya 

haqqında nəzəriyyəsini müdafiə edirdi. O belə hesab edirdi ki, Amerikada artıq kifayət qədər 

yüksək dəyərləndirilmiş bu nəzəriyyənin həyata keçirilməsinə Avropada da ehtiyac duyulur. 

“Casus” romanında yerli koloritin təsviri Kuperin yaradıcılıq təkamülündən xəbər 

verir, Tədqiqatçılar yazıçının əlahiddə müşahidəçilik bacarığına malik olduğunu qeyd edirlər: 

Kuper təbiət mənzərələrini sadəcə olaraq seyr edib bədii təsvirin obyektinə çevirməklə 
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kifayətlənmir, həmçinin onları romanın ideya məzmununun daha qabarıq ifadə olunması 

vasitəsi kimi təqdim edir. 

Təsadüfi deyildir ki, romanın nəşrindən sonra Kuperə “Amerikanın Skottu” ləqəbi 

verildi. Amerikan romantik ədəbiyyatının ilk nümunələri yarandıqca bu ədəbiyyatın milli 

özünəməxsusluqları özlərini büruzə verməyə başladılar. N. Hotorn, V. İrvinq, E.A. Po, H. 

Melvillə birgə dünya ədəbiyyatı tarixində xüsusi yeri və çəkisi olan Amerikan romantizm 

ədəbiyyatını yaradan C.F.Kuperin yaradıcılığı demək olar ki,bu əsərlə başlanır. 

Yavaş – yavaş Amerika xalqlarının yaranması, inkişaf etməsi və formalaşması bir sıra 

mədəni, ictimai problemləri gündəmə gətirir ki, bununla da milli özünüdərk prosesi güclənir, 

bütün bunların nəticəsində də milli Amerikan ədəbiyyatının yaranması üçün zərurət meydana 

çıxır. Amerika getdikcə inkişaf edir, bir dövlət kimi formalaşır, iqtisadiyyatı güclənir, ticarət 

əlaqələri genişlənir, dəniz donanması öz qüdrətinə görə yalnız İngiltərədən geridə qalır, hərbi 

qüvvələri yaranır. Bütün bu proseslər “Cəsus” romanının yaranması üçün bir zəmin olmuşdur. 

 

3. “Casus” romanının obrazlar sistemi 

Bu romanın mövzusu ABŞ–ın öz müstəqilliyi uğrunda apardığı müharibələr 

dövründən təsadüfən götürülməmişdir. Məhz müstəqillik uğrunda aparılan müharibələr 

zamanında formalaşmışdır. Bu romanda baş verən hadisələr və burada iştirak edən 

qəhrəmanlar Kuper üçün çox doğma idi. Hətta yazıçının əsərlərini tədqiq edənlər bu romanın 

avtobioqrafik səciyyə daşıdığını da iddia edirlər. Onların fikrincə, əsərin əsas qəhrəmanlarının 

prototipləri Kuperin arvadı Süzananın yaxın qohumları olmuşdur. Həqiqətən də əsərin bir sıra 

qəhrəmanlarınının prototiplərini Kuper hələ gənc yaşlarından yaxşı tanıyırdı. Onların bəziləri 

müstəqillik uğrunda müharibənin iştirakçıları olmuşlar. Bu qəhrəmanlardan biri də 

müharibələrdə iştirak etmiş, sonra istefaya çıxaraq Kuperin malikanəsinin yaxınlığında 

yerləşən Vestçesterdə öz fermasında yaşayan  Con Cey olmuşdur. Ceyms Kuper tez – tez bu 

müharibə qəhrəmanına baş çəkər, onun bu müharibə və Amerikanın o dövrki siyasi həyatı 

haqqında söhbətlərinə qulaq asardı. 

Con Ceyin isə danışmağa sözü çox idi. Çünki o yalnız müharibə qəhrəmanı deyildi, o, 

həm də Nyu York ştatının konstitusiyasının ilk tərtibçilərindən biri olmuşdur. Bundan başqa, 

Con Cey ABŞ – ın İspaniyada ilk səfiri vəzifəsində işləmiş, C. Adams və B. Franklinlə birgə 

1783 – cü ildə Cersal sülh müqaviləsini hazırlamışdır. Con Cey uzun müddət ABŞ – ın xarici 

işlər üzrə dövlət katibi, Ali məhkəmənin ilk sədri və Nyu York ştatının qubernatoru 

vəzifələrində çalışmışdır. 

Bütün bunlarla yanaşı, Con Cey eyni zamanda ölkənin təhlükəsizliyi məsələləri ilə də 

məşğul olmuşdur. O, Prezident C. Vaşinqtonun əmri ilə ABŞ – ın ilk kəşfiyyat dairəsi olan 

Təhlükəsizlik Komitəsinin dörd üzvündən biri vəzifəsinə təyin olunmuş, ətrafına çoxsaylı 

kəşfiyyatçılar toplayaraq birgə işləmişdir. Bu kəşfiyyatçılardan biri də Vestçester qraflığında 

yaşayan sadə bir fermer olmuşdur. Xırda ticarətlə məşğul olan və çəkməçilik edən bu 

kəşfiyyatçı öz vəzifəsinin öhdəsindən məharətlə gəlirdi. 
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Con Cey haqqında Kuper böyük rəğbətlə bəhs edən bu kəşfiyyatçı C. Cey barədə 

roman yazmaq qərarına gəlir. Romanda tacir Harvi Börçün macəraları təsvir edilmişdir. O, 

çətin bir işlə - ingilislərin zəbt etdikləri ərazilərdə kəşfiyyatla məşğul olur. O evinin 

yaxınlığında yaşayan torpaq sahibi Uortonlar ailəsi ilə dostluq edir. Bu həmin Uortonlardır ki, 

onlar Kuperinin qohumlarının,daha doğrusu Süzannanın ailəsinin prototipləri idi. Hadisənin 

inkışafından məlum olur ki, bu Uortonlar İngilislərə rəğbət bəsləyirlər, hətta onun oğlu ingilis 

ordusunda kapitan vəzifəsində xidmət edir. Yalnız Uortonun kiçik qızı Frensis 

respublikaçıların tərəfindədir,onun sevgilisi mayor Danvudi də ABŞ – ın müstəqilliyi uğrunda  

bir sıra ağır döyüşlərdə iştirak edir. Əsərin sonunda Frensis Danvudi ilə evlənir. Harvi Börç 

isə gizli şəkildə C. Vaşinqtonla görüşür. Romanın maraqlı xüsusiyyətlərindən biri də bundan 

ibarətdir ki, əsərin qəhrəmanının əsas peşəsi kəşfiyyatçılıq olsa da, onun cəsusluq fəaliyyəti 

görünmür. O,  hər şeyi görür, eşidir, bilir, ancaq bu məlumatların kimə və necə çatdırılmağı 

məlum olmur. Heç şübhəsiz ki,müəllif romanın məzmununa uyğun olaraq belə bir ədəbi 

priyoma müraciət etmişdir. 

    “ I know but little of the customs of the war and wish to know less” [7, s.34]. 

    “Mən  az da olsa  müharibənin nə olduğunu bilirəm, amma kaş ki daha az biləydim”. 

Kuper bu əsərində ölkədəki mövcud cəmiyyət ilə ailədəki cəmiyyəti qarşılaşdırmışdır. 

Hər nə qədər ailə üzvləri bir – birlərinə doğma olsalar belə, ailə daxilində fikir ayrılığına 

mənsubdurlar, eyni hal vətəndaş müharibəsi dövründə də sezilmişdir, eyni torpağı və eyni dili 

paylaşan ölkə vətəndaşlarının müharibəsi diqqət çəkən bir hal daşıyırdı. 

Bu əsər də Kuperin yaradıcılığının irəli illərində yazacağı əsərlərində olduğu kimi 

diqqətdən kənarda qalmamışdır. V.İ.Parinqton Kuperin bu əsəri haqqında fikir bildirərək 

yazmışdır ki, “ Kuperin romantik dünyası bu əsərlə realizmə dönmüşdür”[12, s.217]. 

Nəticə. Əsər Ceyms Fenimor Kuperə nəinki Amerikada və İngiltərədə, həmçinin 

bütün Atlantik okean sahillərində uğur gətirsə də, həmin əsərin pirat çapları ölkəyə 

yayıldığından əsərdən heç bir qonorar almaq imkanı olmadı.Bu romana tərif dolu fikirlər ilk 

dəfə ingilis qəzetlərində işıq üzü gördü. O dövrlərdə Amerika yazıçısı tərəfindən yazılan, 

Amerika tarixinə həsr olunan əsərin ingilis tənqidçiləri tərəfindən tədqiq olunması o əsər üçün 

çox vacib hadisə hesab olunurdu. Bu isə “Casus” romanının ədəbi dəyərinə və əsərin 

mövzusunun ö dövr üçün orijinallığına bir işarə idi. 

 

Ədəbiyyat 

1.  Cooper J.F. (1956), American Democrat,  N.Y.: Vintage books, 190p. 

2.  Cooper J.F. Miles Wallingford [Electronic resource]  URL: http: 

www.gutenberg.org/files/11243/11243-h/11243-h.htm. 

3.  Cooper J.F. The Pilot: а tale of the sea [Electronic resource] URL: http: www.gutenberg. 

org/cache/epub/7974/pg7974. html . 



Ü. RƏHİMOVA, C. ƏSƏDLİ: C.F. KUPERİN “CƏSUS” ROMANI AMERİKA TARİXİ ROMAN… 

 

 

 
213 

4.  Cooper J.F. The Red Rover [Electronic resource] URL: http: 

www.gutenberg.org/files/11409/11409-h/11409-h.htm. 

5.  Cooper J.F. The Sea Lionsor; or, The Lost Sealers [Electronic resource]  URL: 

http://www.gutenberg.org/files/10545/10545-h/10545-h.htm. 

6.  Cooper J.F. The Two Admirals [Electronic resource]  URL: 

http://www.gutenberg.org/files/20475/20475-h/20475-h.htm. 

7.  Cooper J.F. The Water-Witch; or, The Skimmer of the Seas [Electronic resource] URL: 

http://www.gutenberg.org/files/12445/12445-h/12445-h.htm. 

8. Twain M. Fenimore Cooper's Literary Offences, South Carolina: Create Space 

Independent Publishing Platform, 2013, 46 p. 

9. Cooper J.F. New crit. Essays, London: Totowa, Barnes & Noble, 1985, 208 p. 

10. Dekker G. James Fenimore Cooper, the American Scott. N.Y., 1967. 

11. Боброва М.Н. Купер Д.Ф. Очерки жизни и творчества,  Саратов: Приволж. кн. изд-

во, 1967, 211 с. 

12. Паррингтон B.JI. Основные течения американской мысли. М.: Иностранная 

литература, 1962. T.I, 525 е.; Т.2, 591 с. 

 

 

 


