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INTRODUCERE

oliba unchiului Tom“, romanul care a încân-
tat atâtea generaþii de cititori, se numãrã ºi
astãzi printre cãrþile cele mai citite de pe
glob. A fost tradusã în peste 25 de limbi ºi

autoarea ei poate fi consideratã, pe drept cuvânt, ca fiind
una dintre femeile celebre ale literaturii.
Harriet Beecher Stowe nu se gândise niciodatã cã va

fi scriitoare! Era o femeie simplã, preocupatã de creºterea
copiilor ei ºi de treburile casnice.
Aceastã femeie modestã a scos primul strigãt de re-

voltã în favoarea sãrmanilor robi de culoare, pe care
stãpânii lor îi vindeau ca pe orice mobilã uzatã sau îi
puneau la muncile cele mai grele. Adânc îndureratã de
suferinþele ºi umilinþele negrilor, ea a hotãrât sã-i scrie di-
rectorului unui ziar, care a încurajat-o, publicând primul
reportaj din viaþa negrilor.
Nimeni nu se putea îndoi de sinceritatea scriitoarei.

Primului ei reportaj i-a urmat un al doilea, apoi al treilea...
Astfel s-a nãscut o carte care dezvãluia lumii întregi faptul
cã, în plin secol al XIX-lea, sclavia mai dãinuia ca o insti-
tuþie recunoscutã prin Constituþia americanã. Autoarea nu
putea ºti atunci cã sclavia negrilor americani nu era decât
unul dintre aspectele sclaviei universale instaurate de ca -
pitalism. Aºa cum nu aflase, fãrã îndoialã, nici de „Mani -
festul Comunist“ al lui Marx ºi Engels, care apãruse cu
patru ani în urmã ºi care avea sã zdruncine din temelii
vechea orânduire a societãþii exploatatoare. Ea nu cu -
noºtea decât aspectele realitãþii imediate ºi face mai mult
apel la omenie decât la raþiune, iar personajele romanului
nu par sã cunoascã niciun moment de revoltã.

C„



„Coliba unchiului Tom“ a reuºit totuºi sã sporeascã
vrãjmãºia cumplitã dintre cele douã tabere care înce-
puserã sã se formeze în Statele Unite: aceea a „aboliþio -
niºtiior“, care cereau desfiinþarea sclaviei negrilor, ºi
aceea a adversarilor lor, care erau de pãrere cã aceasta
este menirea oamenilor de culoare. Rãzboiul de sece-
siune, care a urmat curând dupã apariþia cãrþii, între
statele din Nordul ºi din Sudul Statelor Unite, a fost un
prim pas pentru eliberarea robilor negri de pe plantaþiile
marilor cultivatori de bumbac ºi de tutun. 
În zilele noastre acest roman nu a pierdut nimic din ac-

tualitatea sa. Izolat timp de decenii în anumite biblioteci
destinate unui tineret crescut în respe ctul acelor tradiþii
burgheze, care au întãrit discriminãrile rasiale ºi situaþia
de „inferioritate“ a unei anumite categorii sociale, „Coliba
unchiului Tom“ este ºi astãzi o acuzaþie adusã acelora care
n-au reuºit încã sã se elibereze de prejudecãþile din trecut.
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