
 »…Bičanje je bilo uveljavljena kazen za neposlušnost. 

Pobeg je bil tako velik prekršek, da je kazen zaobjela 

sleherno dobro dušo na njeni kratki poti v svobodo…« 

 

Podzemna železnica 
Roman pripoveduje fiktivno zgodbo o črnskih sužnjih na ameriškem 
Jugu v času, ko je bilo suženjstvo na Severu že odpravljeno in se je 
zdelo, da bi bilo lahko strašno trpljenje končano, če bi uspeli 
pobegniti in se prebiti do Severa. Toda pobeg je bil izjemno nevaren, 
saj so na ubegle sužnje prežali brezdušni lovci na sužnje, ki so bili 
plačani po glavi; dobre duše, ki so ubežnikom kako pomagale, pa je 
zlahka linčala razjarjena množica drugače mislečih. Avtor je v 
zgodbi, ki sodi na področje »alternativne zgodovine«, spretno sestavil 
številne dogodke in kraje, ki tvorijo zgodovinsko potrjena dejstva in 
so del ameriške zgodovine. Glavni liki romana so sicer izmišljeni, 
toda zarisani po resničnih osebnostih. Roman se osredotoča na 
sužnjo Coro, ki se prebija proti Severu, pri čemer sestavlja zgodbo s 
premikanjem časa pred pobegom in v času bega. Cora beži po 
smrtno nevarni poti, ki je številni ubežniki ne preživijo. Tej poti 
pravijo »Podzemna železnica«, saj vodi na svobodo. Koridor pobega 
z Juga na Sever ZDA sestavljajo skrivne poti, nekatere res po 
predorih pod zemljo, ob katerih so redko posejane varne hiše. Toda 
tudi te niso varne. Težko je zaupati komurkoli, saj so med dobrimi 
dušami tudi ljudje, ki imajo z ubežniki srhljive namene. Smrt, krutost 
in nasilje prežijo na vsakem koraku. Cora na poti izgubi prijatelja 
Caesarja, s katereim sta skupaj zbežala, najde pa resnico o materi 
sužnji, ki naj bi jo kot deklico zapustila na plantaži… Pretresljiv 
roman Colsona Whiteheada bralcu seže globoko v srce. Kritiki so 
ga počastili s primerjavo z romani Toni Morrison, ga uvrstili med 
100 najboljših ameriških romanov in ga nagradili s številnimi 
pomembnimi priznanji, med drugim s Pulitzerjevo nagrado za 
fiktivni roman. Priporočam. Predstavitev: Maja Črepinšek 
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