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Setä Tuomon tupa Harriet Beecher Stowe Hent PDF Setä Tuomon tupa on tarina keski-ikäisestä orjasta
Tuomosta, jonka tämän isäntä, kentuckylainen maanviljelijä, aikoo myydä maksaakseen velkansa. Näin
Tuomo joutuu eroon vaimostaan ja lapsestaan, kun hänet myydään orjamarkkinoilla ja lähetetään pois.
Tuomo matkaa jokilautalla pitkin suurta Mississippi-jokea ja päätyy dramaattisen matkansa päätteeksi
pahantahtoisen maanomistajan Simon Legreen palvelukseen. Tuomolle matkasta muodostuu sisäinen,

hengellinen matka. Lukukokemuksena tarina on väistämättömän sydäntäsärkevä.

Orjuuden epäinhimilliset julmuudet sekä mustien amerikkalaisten kauhistuttavat olot saivat Harriet Beecher
Stowen kirjoittamaan ensimmäisen romaaninsa orjien elämästä 1800-luvun puolivälin Yhdysvalloissa.

Kirjasta tuli suurmenestys erityisesti sen vahvan vapauden ja humaaniuden viestin vuoksi.
Ilmestymisvuonnaan tarina julkaistiin jatkokertomuksena eräässä sanomalehdessä, minkä jälkeen teosta on
painettu yli 300 000 kappaletta. Tultuaan tunnetuksi Pohjois-Amerikassa ja Iso-Britanniassa tarina on

myöhemmin tavoittanut miljoonia ihmisiä ympäri maailman. Teoksen on nähty olleen merkittävä tekijä myös
taistelussa orjuuden poistamiseksi.

Harriet Beecher Stowe (1811–1896) oli kirjailija ja orjuuden vastustaja. Stowe oli lähtöisin tunnetusta,
uskonnollisesta perheestä Connecticutista. Hän kirjoitti urallaan yli 30 teosta, joista tunnetuimmaksi nousi
Setä Tuomon tupa. Jopa Yhdysvaltain silloinen presidentti Lincoln tokaisi tavattuaan Stowen: "Te siis olette
se pieni nainen, joka kirjoitti tämän suuren sodan aiheuttaneen kirjan." Stowe kuoli sairastuttuaan dementiaan

85-vuotiaana Hartfordissa, Connecticutissa.
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