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Xülasə. Məqalədə Amerika ədəbiyyatının təməl mövzularından hesab 

olunan köləliklə bağlı yazılmış əsərlərin təhlili verilmişdir. Amerikanın 

siyasi tarixində kök salmış quldarlığın ifşa olunması, azadlıq ideyalarının 

inkişaf mərhələlərində köləlik prinsiplərinə etiraz motivləri analiz edilmişdir. 

Məqalədə əsasən iki məşhur Amerika yazıçısı H.B. Stounun və 

T.Morrisonun yaradıcılığına müraciət edilmişdir. 
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Abstract. The article provides an analysis of the 

works written about slavery, which is one of the 

main themes of American literature. The exposure 

of slavery, which is entrenched in American 

political history, and the motives for protesting 

against the principles of slavery in the 

development stages of the idea of freedom is 

analysed. The article focuses on the works of two 

famous American writers H.B. Stone and T. 

Morrison. 
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Резюме. В статье изложен анализ произве-

дений, связанных с темой рабства, которая 

является одним из основополагающих тем 

американской литературы. Анализируется ра-

зоблачение рабовладения, обосновавшегося в 

политической истории Америки, мотивы про-

теста против принципов рабства на стадии раз-

вития идеи освобождения. В статье содержатся 

ссылки, в основном, на творчество двух знаме-

нитых американских писателей Г.Б.Стоу и 

Т.Моррисона. 

Ключевые слова: колониализм, расизм, афро-

американец, рабство.  

 

1. Giriş 

XIX əsrdə quldarlar köləliyi bütün ABŞ-a, hətta Cənubi Amerikaya da yaymağa 

çalışırdılar. Vətəndaş müharibəsində əsas məsələ köləliyin ləğvi idi. Qətiyyətli bir siyasətçi 

olan Avraam Linkoln iş başına keçəndə “Bu köləlik problemi hər şeydən önəmlidir; elə 

önəmlidir ki, başqa heç bir mövzu hal-hazırda müzakirə edilməyə dəyməz” demişdi. O, ABŞ-

da köləliyi ləğv etməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu. Beləliklə qığılcım düşmüş, Şimal və 

Cənub əyalətlərinin orduları qarşı-qarşıya gəlmişdi. Sonrakı beş il boyunca tarixin ən qanlı 

vətəndaş müharibələrindən biri, cənub əyalətlərinin torpaqlarında hökm sürmüşdü. 

Şimalda iyirmi, cənubda on milyon insan yaşamaqda ikən başlayan bu müharibə iki 

tərəfdən yarım milyon insanın ölümü ilə nəticələnmiş, dörd milyona yaxın qara qul azadlığa 
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qovuşarkən, bu tarixi qərarı alan Linkoln da bir gecə teatra baxarkən başından vurulub 

öldürülmüşdür. 

Müharibəhərbi texnika və hərb sənətinin inkişafını sürətləndirdi. Köləlik ləğv edildi. 

Kapitalizmin inkişafına əlverişli zəmin yarandı. Lakin müharibə zəncilərə həqiqi azadlıq 

vermədi. ABŞ burjuaziyası zəncilərə ən həyasız və alçaq bir şəkildə zülm etmək üçün 

mümkün olan nə varsa hamısını bərpa etməyə, mümkün olan və mümkün olmayan hər işi 

görməyə çalışmışdırİlk zəncilər Virciniyaya 1619-cu ildə, Ceymstaunun əsası qoyulduqdan 

düz 12 il sonra gətirilib. Əvvəlcə çoxları belə guman edirdilər ki, onlar sonra öz azadlıqlarını 

əldə edə biləcək dəvət olunmuş kölələrdir. Lakin 1660-cı illərdə Cənub koloniyalarındakı 

plantasiyalarda işləmək tələbi artdıqda, quldarlıq müəssisələri onların ətrafında 

möhkəmlənməyə başladı və ayaqlarında buxov olan afrikalılar ömrüboyu köləlik əsarətində 

işləmək üçün Amerikaya gətirildi.   Məhz bundan sonra Amerikada baş verən ədalətsizliklər, 

qaradərili insanların əzilməsi, bir əşya kimi istifadə olunması, onlara insan gözü ilə yox, 

yalnız qul gözü ilə baxılması, arzu və istəklərinin nəzərə alınmaması insanın başına gələn 

dünyada ən bədbəxt hadisələrdən biri kimi dəyərləndirilmişdir. Axı bu dünyaya biz – insanlar  

ən yüksək dəyərlərlə yaşamağa gəlirik.  Ali canlı hesab olunan insan  hüquqsuz, 

mənəviyyatsız  yaşayarsa , o zaman onun əşyadan, şüursuz heyvandan fərqi olmaz. Sırf bir 

qarın çörəyə işlədilən  zəncilər insanlıqdan kənar olan əzab əziyyətlərə məruz qalmışıar. Ona 

görə də tez-tez ağdərili və qaradərili insanlar arasında münaqişələr, toqquşmalar və 

müharibələr baş vermişdir [1, 2]. Bu hadisələr dövrün ədəbiyyatında təcəssüm olunaraq öz 

bədii həllini tapmışdır. 

 

2. Amerikan ədəbiyyatında köləliyin bədii təcəssüm problemi 

Afro-amerikanların qul kimi işlədilməsinə qəzəblə qarşı çıxan yazıçılar arasında 

Harvard Universitetinin fəxri professor, Avropa klassisizminin bilicisi və tərcüməşisi, məşhur 

lirik şair Henri Lonqfellonu misal göstərmək olar. Bununla yanaşı isə fermer, həvəskar şair 

Bernsin pərəstişkarı, yeni ingilis kəndlisinin və kəndli əməyinin müğənnisi- Con Uiteri yada 

sala bilərik. Elə bu kompaniyada biz böyük şair və acı dilli tənqidçi Ceyms Rassel Louellə də 

rastlaçacağıq. Bu bürcün ən böyük ulduzlarından biri ciddi, Allahdan qorxan evdar qadın, 

uşaqların və ev işlərinin əziyyəti ilə yüklənmiş H.B.Stoun idi. O, kilsənin sərt qaydaları ilə 

tərbiyə olunmuşdu. Onun atası, çoxlu qardaşı, əri, oğlu- hamısı keşiş idi. Uşaqlıqdan onun 

beyninə yeridilmiş puritanlıq ehkamları onun şüurunda ömrlük hökmranlıq edən element 

oldu. Artıq ilkin məqalələrində, oçerk və ədəbi təsvirlərində onun bütün yaradıcılığı üçün 

xarakterik olan ənənə meydana çıxır. 

Onun sonrakı roman və povestləri “Keşişin müqəddəsliyi” (1859), “Orr adasının 

muncuğu” (1862), “Old Taunun köhnə sakinləri(1869), “Poqanukanın sakinləri”(1877)  də 

quldarlıq, müstəmləkəçilik əleyhinə münasibətin sərgilənməsi qeyd olundu [3, s.281]. 

Bugün təxminən yarım əsrə qədər müddət keçdiyi vaxtda B.Stounun ilkin oçerkləri və 

sonrakı romanları haqqında çox az adam xatırlayır. Əcdadların yaddaşında abolisionist 
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fəaliyyətinə həsr olunmuş fəaliyyətinin yalnız kiçik beş illik tarixi(1851-1856) qalıb. Bu 

illərdə “Tom Dayının daxması” (1851-52), “Tom dayının daxmasına açar”(1853), “Dred, 

yaxud lənətlənmiş bataqlıq haqqında povest” (1856) yazıldı. Bu əsərlərdən  yalnız “Tom 

dayının daxması”  uğur qazandı və köləlik probeminin ən yaxşı təcəssümü hesab edilən 

roman kimi dünya ədəbiyyatı tarixində özünəməxsus yerlərdən birini tutmaqda  davam edir.  

Öz dövrünün tənqidçiləri isə təqdim olunmuş bu əsərdə  çoxlu sayda çatışmazlıqlar 

tapır: sentimentallıq, xristian itaətkarlığının təbliği, sosial pasifizm, problemlərin quldarların 

və qul alverçililərinin əxlaqının yenidən tərbiyəsi yolu ilə  aradan qaldırılmasına sadəlöv 

inam hissinin aşılanması heç də əsətin bədii məziyyətlərini aşağı sala bilmir. Romanın zəif 

cəhətlərinin üzə çıxarılması quldarlığın dolğun təsvir olunmuş canlı dramatik həqiqətini- 

köləliyi  təsvir edən ifşaedici pafosunu boğa bilmədi. Yazıçı müasirlərinə konkret canlı 

obrazlar və səhnələr vasitəsi ilə köləliklə bağlı  bütün vəhşilikləri təqdim etdi və öz dini 

inanclarının sərhədlərini aşaraq onunla barışmaq istəməyən insanları mədh etdi. Roman 

ədəbiyyatda bir qığılcım tək işıq saçdı. Linkoln da H,B,Stounu “müharibə yaradan kiçik 

qadın” adlandıranda da bu cəhətləri nəzərə almışdı. 

Yaradıcılığı vətəndaş müharibəsi ərəfəsi və sonrasına təsadüf edən yazıçılardan biri 

də Herman Melvilldir.  

Vətəndaş müharibəsi illərində Melvill Nyu-Yorkda məskunlaşır və burada liman 

gömrükxanasında yüklərə nəzarətçi vəzifəsində çalışmağa başlayır. Həmin illərdə o dörd 

kiçik şeir toplusu çap etdirir: “Savaşlar və müharibə haqqında şeirlər”, “Klarel”, “Com Marr 

və digər dənizçilər” və “Timoleon” 

1846-cı ildə o ilk əsəri “Taypi”ni çap etdirdi və bu cəmi 9 il davam edən yazıçılıq 

fəaliyyətinin başlanğıcı oldu. 1857-ci ildən sonra Melvill “Billi Bad” həcmcə kiçik povesti 

nəzərə alınmazsa, heç bir nəsr əsəri yazmamışdır. 

“Taypi”də öz təcəssümünü tapmış həyat materialı, qaldırılan problemlər, ideya-fəlsəfi 

məzmunu son dərəcə aktual idilər. Əsər balina ovlayan gəmidən qaçmış və adamyeyənlərin 

arasına düşmüş adi dənizçinin hekayəsi idi. O, burada bir neçə ay ərzində adamyeyənlərin 

adət-ənənələrini, yaşayışlarını, xarakterlərini, psixologiyalarını tədqiq etmiş və bunları qeydə 

almışdır. Əsərdəki hadisələrin əksəriyyəti sırf həyat həqiqətləridir. 

Onun yazdığı ilk əsərlər əslində bir növ “Mobi Dik” əsərinə doğru gedən pillələr idi. 

“Mobi Dik” yaxud “Ağ balina” əsəri XIX əsrin 40-cı illərindən 50-ci illərinə keçid dövründə 

yazılmışdı. Məhz bu dövrdə ölkə qabağıalınmaz şəkildə vətəndaş müharibəsinə sürüklənirdi. 

ABŞ-ın mənəvi-ruhi həyatında bu milli fəlakətin əhval ruhiyyəsi açıq-aydın hiss olunurdu: 

bütün insanlar başa düşürdülər ki, - gənc, hələ təşəkkül dövrünü yaşayan amerikan millətini 

hər yerdə ağır mənəvi sınaqlar gözləyir.   

Əgər XIX əsrdə köləlik mövzusunu real faktlara söykənərək ədəbiyyata gətirən qadın 

sənətkarlar arasında ən parlaq sima Harriyet Biçer-Stou hesab olunurdusa, XX əsrdə bu 

sahədə ən səriştəli qələm ustası kimi Toni Morrisonu göstərmək olar. Yalnız, bir roman və bir 
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neçə hekayədən ibarət yaradıcılıq irsi olan və köləlik mövsuzundan kənara çıxmayan 

Harriyyet Biçer-Stou ilə universallaşmış dəyərləri, dini, mifi, tarixi, sosial-psixoloji 

qarşıdurmaları, rasizmi, çağdaş nəslin qloballaşmış problemlərini - özgələşməni, mənəvi 

deqredasiyanı öz əsərlərinin əsas leymotivinə çevirən Toni Morrisonu müqayisə etmək bir o 

qədər düzgün olmazdı. Realizm dövründə əyalət ədəbiyyatının və “yerli kolorit”in təşəkkül 

tapmasında birinci mənbə kimi Harriyet Biçer-Stounun hekayələri göstərilsə də, yazıçı 

beynəlxalq status qazanmamışdır, halbuki, Toni Morrisonun qaradərili insan 

konsepsiyasınına ardıcıl münasibəti onu Nobel mükafatına kimi ucaltmışdır. 

Amerika ağlarının diqqətini  Afrika zəncilərin məşəqqətlərinə yönəltmək üçün 

sənətkar çox maraqlı arqumentləri axtarıb tapırdı. O, qul kimi satılmış qaradərilinin 

qəbzlərini, sahiblərinin zülmünə tab gətirə bilməyib qaçan zəncinin axtarılması üçün verilən 

elanların nümünələrini, ailəvi şəkillərini, yaşadıqları daxmaların əkslərini, bununla bağlı 

kəsilmiş qəzet parçaları və sair faktları toplayıb “Qara kitab” başlığı altında nəşr etdirmişdir. 

Kitabın tarixi səciyyəsi qara həqiqətlərin aydınlatılmasında böyük rol oynayırdı və  Amerika 

qitəsində qaradərililərin üzləşdikləri sosial və siyasi problemləri gözlər önünə gətirirdi. 

“Süleymanın mahnısı” Toni Morrisonun Rəndom nəşriyyatında işləyərkən yazdığı 

“Qara kitab” əsərinə bənzər digər bir lahiyəsi idi və o, “Süleymanın mahnısı”nda hadisələri 

şimaldan cənuba daşıyaraq köləliyin keçmişini incələmişdir.   

1977-ci ilin setyabrın 17-də buraxılmış  “Bazar gününün icmalı” (“Saturday Review”) 

qəzetində jurnalist Linda Kuel Toni Morrisonun “Süleymanın mahnısı” romanı haqqındakı 

təəssüratlarını Amerika oxucusu ilə belə bölüşür: “Toni Morrison inqilabi romantikdir. Son 

romanı onun orijinal, ixtiraçı, eksentrik təxəyyülünün məhsuludur”. 

Riçard Raytın “Doğma oğul” (“Native Son”, 1940) romanından sonra “Süleymanın 

Mahnısı” afro-amerikan ədəbiyyatında ən çox ajiotaj yaradan əsər hesab olunur [4]. “Qatran 

körpə” (“Tar baby”, 1981) romanında isə Morrison zənci ailəsi probleminə toxunaraq artıq 

müəyyən bir qəhrəmanın deyil, bir çox insanın həyatını bir mövzu altında birləşdirir. Əsərdə 

hadisələr Karib adalarında cərəyan edir. Burada bir çox millət birlikdə yaşayır. Filadelfiya 

zənciləri, qərb imperialistləri, adadakı müxtəlif xalqların nümayəndələri, o cümlədən, ağlar 

və qaralar bərabər yaşayırlar. Ortaya çoxmədəniyyətli cəmiyyət modeli çıxır. Lakin 

cəmiyyətdaxili münasibətlərin nəticəsində müəyyən olur ki, ayrı-ayrı fərdlərə bütöv bir 

cəmiyyəti yaratmağa mane olan əsas səbəb özgələşmə problemidir.  

 Karib adalarındakı sakinlər arasında baş verən “ərazinin kimə məxsus olması” 

mübahisəsini təsvir etmək üçün müəllif  bir daha mifə və tarixıə müraciət edir. Ağdərili 

imperialistər bu torpaqların komersiya məqsədi ilə fransız əsgərləri tərəfindən alındığını iddia 

edərək əraziyə sahib çıxmaq istəyirlər, yerli sakinlər isə adanın gəmi qəzasına uğramış 

qulların ruhu təfəfindən zəbt olunduğu fikrini irəli sürərək  fövqəltəbii qüvvələrin köməyi ilə 

həqiqəti sübüt etməyə çalışırlar. Yazıçı burada ağdərilini qaradəriliyə, kişini qadına, təbiəti 

cəmiyyətə qarşı qoyaraq poststruktralizmə xas olan ikili ziddiyyətlər sistemi yaradır.  
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Toni Morrisonun “Sevimlim” (“Beloved”, 1987) romanının mövzusunu yazıçı real 

hadisələrdən götürmüşdür. Yazıçı “Qara kitab”da qeyd etdiyi real əhvalatlarıdan birindən 

növbəti dəfə bu romanını yazmaq üçün bəhrələnir. Marqaret Qarner adlı kölə qadın sahibinin 

zülmündən qaçıb öz övladını köləliyə qaytarmamaq üçün öldürür. Bu real əhvalatın bədii 

həlli postmodernizmin tələblərinə cavab verən möhtəşəm bir romanın ortaya çıxmasına səbəb 

olur. Əsəri magik realizm janrında qələmə alan Morrison köləliyin aysberqə bənzər 

görünməyən tərəflərini ifşa etməyə çalışır. Romanın baş qəhrəmanı Seti beynində həkk 

olunmuş kölə olduğu illərin tükürpərdici məşəqqətlərini unuda bilmir və keçmişi tərəfindən 

idarə olunan dustağa çevrilir. Öldürdüyü qızının kabusu evə qayıdır və onu öldürən anadan 

intiqam almağa başlayır. 

Əsərdə hadisələr köləlikdən azad olmuş keçmiş qulların saldığı Oklahama ştatınım 

Rabi şəhərciyində 1976-cı ildə baş verir. Buranın tarixinin, coğrafiyasının, mifinin Rabinin 

formalaşmış cəmiyyətində böyük təsir payı vardır. Əsər beş qadının döqquz kişi tərəfindən 

öldürülməsi ilə başlayır. Rabi şəhərciyində patriarxallıq prioritet təşkil edir. Şəhərin kişiləri 

ilə qadınları arasında dixotomiya vardır. Kişilər şəhəri, rahibələr kilsəni idarə edir. Qadınlar 

üzərində hakim səsə malik kişilərin bir qədər qatı himayədarlığı kilsəni bu şəhərin qadınları 

üçün dinclik məkanına çevirir. Orada onları incidən, təhqir edən ərləri yoxdur. Kilsə elə bir 

məkandır ki, qadınlar burada özlərini azad və təhlükəsiz hiss edirlər. Əsərin qəhrəmanları əsl 

cənnət axtarışındadırlar və bu utopik məkanın harada olaması oları düşündürən başlıca 

sualdır [1, s.84].  

Nəticə. Əsərlərinin təhlili ilə biz Morrisonun ədəbiyyatda irqçiliyə qarşı H.B. Stounun 

açdığı mübarizə cığırını davam etdirən mübariz qadın olduğunu görürük. Bu ənənə onlardan 

sonra da yaşadı və məsəlinin həllində böyük rol oynadı.  

Bu əhval ruhiyyə XIX əsrin 50-ci illərində yaşayıb yaradan şairlərin, nasirlərin, 

publisistlərin yaradıcılığında da hiss olunurdu. Bu dövrdə amerikan romantiklərinin 

insanların əməllərinin və davranışlarının sosial səbəblərini, onun daxili aləmində cərəyan 

edən proseslərlə əlaqələndirmək meyli xüsusi aktuallıq kəsb edirdi. O dövrdə yaşayıb-

yaradan romantik sənətkarlar amerikalıların böhran məqamında özlərini necə aparacaqlarının 

onların gələcəyini müəyyənləşdirən amil olacağını düşünürdülər və bu ideyanı öz əsərlərində 

təcəssüm edirdilər.  
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