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Resumo 

 
Ayuba Suleiman Diallo (1701-1773) conhecido por Job Ben Soloman entre seus 
conhecidos americanos e europeus, nasceu filho de um sumo sacerdote do 
povo Futa, no Oeste africano, estado de Bundu, nas margens do Rio Gâmbia. 
Diallo era um jovem muçulmano letrado quando em 1731 ele e seu intérprete 
foram capturados e vendidos pelo Tráfico de Escravos no Atlântico, enquanto 
viajavam pelo Gâmbia. Enviado para Annapolis, Maryland, Diallo passou dois 
anos nesse local em uma plantação de tabaco. Em uma tentativa de escapar, 
Diallo foi aprisionado no Tribunal do Condado de Kent, a alguns quilômetros de 
distância de onde trabalhava. Neste lugar, Diallo foi descoberto por Thomas 
Bulett: um advogado, juiz, e clérigo do condado. Depois de Bluett fazê-lo 
retornar a plantação, Diallo escreveu uma carta destinada ao seu pai, mas em 
vez disso, chegou a James Oglethorpe, o diretor da Companhia Real Africana. 
Movido por essa carta, Oglethorpe comprou a liberdade de Diallo e pagou para 
o mesmo viajar pelo Atlântico e ficar com ele em Londres. Durante sua estadia, 
Diallo se misturou com muitos membros da elite social de Londres, incluindo o 
duque e a duquesa de Montague. Embora o relato de Bluett termine com Diallo 
navegando de volta para a África, sua história é continuada em uma descrição 
separada escrita por Francis Moore, um funcionário da Companhia Real 
Africana, que acompanhou Diallo em sua viagem de volta. Diallo voltou em 
segurança para a África, onde viveu seus setenta anos. 
 
Embora seja mais conhecido por escrever a narrativa de Diallo, Thomas Bluett 
(1690-1749) adquiriu uma medida de renome antes de sua reunião. Nascido em 
Maryland, Bluett ingressou na Sociedade para a Propagação do Evangelho em 
Partes Estrangeiras (SPG) em 1722. Mais tarde, Bluett tornou-se um advogado e 
juiz em Annapolis, Maryland. Depois de enviar o relato de Diallo em uma carta 
ao Duque de Montague, Bluett publicou a narrativa de Diallo como um panfleto, 
em 1734, a qual foi reimpressa posteriormente em uma compilação popular de 
viagens literárias “A New General Collection of Voyages and Travels” (1745). O 
relato de Bluett sobre a história de Diallo foi a primeira narrativa sobre 
escravizados americanos que foi impressa. Após sua associação com Diallo, 
pouco se sabe sobre a vida de Bluett. Ele morreu em 1749. 
 



A história de Diallo segue um padrão muito comum em todas as narrativas 
sobre escravizados - capturado, escravizado, fugido - mas seus pontos mais 
delicados desafiam o arco tradicional da experiência de escravizados 
americanos. Ele sofreu poucos danos enquanto escravizado, foi libertado por 
um proeminente homem branco e desfrutou de luxo em Londres antes de 
retornar com segurança à África. Talvez o mais interessante é que o próprio 
Diallo era um comerciante de escravos em Senegal antes de ser capturado. 
 
Era o pai de Diallo, um sumo sacerdote dos povos Futa, que "ouvindo falar de 
um navio inglês no rio Gâmbia, enviou Job, com dois servos para atendê-lo, para 
vender dois negros". (p. 16). Diallo depois enviou esses servos para casa e 
cruzou a Gâmbia com Loumein Taoi, um homem que entendia a língua dos 
Mandingos, e trocou seus escravizados "por algumas vacas" (p. 17). Enquanto 
descansavam na casa de um amigo, Diallo e Loumein desarmados foram 
capturados por vários Mandingos (inimigos do povo Futa), tiveram suas cabeças 
raspadas para mascarar seu alto status social, e foram colocados no mesmo 
navio que levava os escravos que Diallo tinha recentemente vendido. Diallo 
tentou mandar dizer ao pai que ele havia sido capturado, mas seu pai estava 
atrasado demais para entregar o resgate - o navio de Diallo já havia se retirado. 
 
Uma vez que Diallo chegou em Annapolis, Maryland, foi separado de Loumein e 
vendido por um homem chamado Tolsey, proprietário de alguns campos de 
tabaco na ilha de Kent. Inicialmente, Diallo foi colocado para trabalhar nos 
campos, mas Tolsey “foi logo convencido de que Diallo nunca seria usado para 
um trabalho tão árduo” e o enviou para cuidar do gado. No verão de 1731, Diallo 
fugiu da fazenda de seu dono até chegar ao condado de Kent, onde foi preso 
por não poder provar que era um homem livre. 
 
Na prisão do tribunal do condado de Kent, Diallo encontrou Thomas Bluett: um 
advogado, juiz e ministro. Baseado em sua "carruagem afável e na fácil 
compostura de seu semblante", Bluett determinou que Diallo não era "escravo 
comum", e encontrou outro homem africano para traduzir para Diallo (p. 22). 
Sabendo de onde vinha Diallo, Bluett rapidamente providenciou seu retorno a 
Tolsey, que por sua vez deu a Diallo "... um lugar para rezar e algumas outras 
conveniências, a fim de tornar sua escravidão tão fácil quanto possível " (p.22). 
Esse tratamento relativamente indulgente está em desacordo com a brutalidade 
presente na maioria das narrativas de escravizados posteriores. 
 
Diallo tentou enviar uma carta para seu pai e, depois de passar por muitas 
mãos, a carta foi vista por James Oglethorpe, o diretor da Companhia Real 
Africana. Ao ler a carta, Oglethorpe pagou pela liberdade de Diallo e 
providenciou um navio para levá-lo a seus alojamentos em Londres. Durante a 



jornada, Diallo aprendeu um pouco de inglês com Bluett, que por acaso estava 
levando o mesmo navio para a Inglaterra, e também de alguns passageiros, o 
suficiente para que "ele entendesse o que os passageiros diziam em comum". "e 
pode ser razoavelmente entendido pelos outros enquanto fala” (p. 25). Além 
disso, ele aprendeu a ler em inglês durante a mesma passagem. 
 
Outrora na Inglaterra, Diallo ficou cada vez mais paranóico de que membros da 
Companhia Real Africana pretendiam vendê-lo de volta à escravidão, ou exigir 
um grande resgate quando retornasse à África. Embora Bluett e outros 
conhecidos achassem que esse cenário era improvável, eles "cederam suas 
contribuições de caridade muito prontamente" (p. 29) para Diallo: mais do que 
suficiente para garantir sua liberdade. Com a "mente de Diallo sendo agora 
perfeitamente fácil, e sendo ele mesmo mais conhecido", ele começou a se 
misturar com grande parte da elite social de Londres, incluindo membros da 
família real, o duque e a duquesa de Montague (p. 31). Lorde Montague depois 
pediu a Bluett um relato da história de Diallo, e essa solicitação acabou levando 
à publicação da narrativa de Diallo. Bluett terminou sua descrição da história de 
Diallo após sua partida final para a África, com "esperança de que ele esteja em 
segurança, para a grande alegria de seus amigos e a honra da nação inglesa" (p. 
33). 
 
Após o relato da história de Diallo, Bluett detalha suas percepções sobre os 
povos da África e sua opinião pessoal sobre o caráter de Diallo, concluindo de 
forma a  atribuir a boa sorte de Diallo a Deus: "Quando refletimos sobre a 
ocasião e maneira de ele ser levado em primeiro lugar, e a variedade de 
incidentes durante sua escravidão ... é natural concluirmos que este processo, 
na divina economia das coisas, não é em vão, mas que há algum fim importante 
a ser servido por ele "(p. 54). -55). Bluett sente fortemente que, se os outros 
agirem com bondade e compaixão, como Diallo teve durante sua jornada 
inesperada, eles também experimentarão manifestações da graça de Deus. 
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Summary 

 
Ayuba Suleiman Diallo (1701-1773), known as Job Ben Soloman to American and 
European acquaintances, was born a son of the high priest of the Futa peoples 
in the West African state of Bundu at the mouth of the Gambia River. Diallo was 
a literate, young, Muslim merchant in 1731, when he and his interpreter were 
captured and sold into the Atlantic slave trade while traveling along the Gambia. 
Shipped to Annapolis, Maryland, Diallo spent two years there as a slave on a 
tobacco plantation. Following an attempted escape, Diallo was imprisoned in a 
Kent County courthouse some distance away from his plantation. There, Diallo 
was discovered by Thomas Bluett: an attorney, judge, and clergyman of the 
county. After Bluett returned him to his plantation, Diallo wrote a letter intended 
for his father, but instead it reached James Oglethorpe, the Director of the Royal 
African Company. Moved by this letter, Oglethorpe purchased Diallo's freedom 
and paid for Diallo to travel across the Atlantic to stay with him in London. 
During his stay, Diallo mingled with many members of London's social elite, 
including the Duke and Duchess of Montague. Although Bluett's account ends 
with Diallo sailing back to Africa, his story is continued in a separate account 
written by Francis Moore, an employee of the Royal African Company, who 
accompanied Diallo on his return trip. Diallo made it safely back to Africa, where 
he lived into his seventies. 
Although he is best known for penning Diallo's narrative, Thomas Bluett 
(1690-1749) had acquired a measure of renown prior to their meeting. Born in 
Maryland, Bluett joined the Society for the Propagation of the Gospel in Foreign 
Parts (SPG) in 1722. Later, Bluett became an attorney and judge in Annapolis, 
Maryland. After sending an account of Diallo in a letter sent to the Duke of 
Montague, Bluett published Diallo's narrative as a pamphlet in 1734, which was 
later reprinted in the popular compilation of travel literature A New General 
Collection of Voyages and Travels (1745). Bluett's account of Diallo's story is, thus, 
one of the first American slave narratives to be printed. Following his association 
with Diallo, not much is known about Bluett's life. He died in 1749. 
Diallo's story follows a pattern all too common in slave narratives - capture, 
enslavement, escape - but its finer points challenge the traditional arc of the 
American slave experience. He suffered relatively little harm while enslaved, was 



freed by a prominent white man, and enjoyed luxury in London before safely 
returning to Africa. Perhaps most interestingly, Diallo himself was a slave trader 
in Sengal prior to being captured. It was Diallo's father, a high priest of the Futa 
peoples, who "hearing of an English ship at Gambia River, sent Job, with two 
Servants to attend him, to sell two Negroes." (p. 16). Diallo later sent these 
servants home and crossed the Gambia with Loumein Taoi, a man who 
understood the Mandingo language, and traded his slaves "for some Cows" (p. 
17). While resting at a friend's house, the unarmed Diallo and Loumein were 
captured by several Mandingoes (enemies of the Futa people), had their heads 
shaven to mask their high social status, and were placed in the same ship that 
carried the slaves that Diallo had just recently sold. Diallo attempted to send 
word to his father that he had been captured, but his father was too late in 
delivering the ransom - Diallo's ship had already cast off. 
Once Diallo arrived in Annapolis, Maryland, he was separated from Loumein and 
was purchased by a man named Tolsey, the owner of some tobacco fields on 
Kent Island. Initially, Diallo was put to work in the fields, but Tolsey "was soon 
convinced that Diallo had never been used to such hard Labour" and had him 
tend cattle instead (p. 19). In the summer of 1731, Diallo ran away from his 
master's farm until he reached Kent County, where he was imprisoned for being 
unable to prove that he was a free man. 
In the Kent County Courthouse jail, Diallo encountered Thomas Bluett: an 
attorney, judge and minister. Based on his "affable Carriage, and the easy 
Composure of his Countenance," Bluett determined that Diallo was "no common 
slave," and found another African man to translate for Diallo (p. 22). With a 
knowledge of where Diallo had come from, Bluett quickly arranged for his return 
to Mr. Tolsey, who in turn gave Diallo ". . . a Place to pray in, and some other 
Conveniences, in order to make his Slavery as easy as possible" (p.22). This 
relatively indulgent treatment is at odds with the brutality present in most later 
slave narratives. 
Diallo attempted to send a letter home to his father and, after passing through 
many hands, the letter was seen by James Oglethorpe, the Director of the Royal 
African Company. Upon reading the letter, Oglethorpe paid for Diallo's freedom 
and arranged for a ship to carry him to his lodgings in London. During the 
journey, Diallo learned some English from Bluett, who happened to be taking the 
very same ship to England, and also from some fellow passengers, enough so 
that "he was able to understand most of what [the passengers] said in common 
Conversation" and could be reasonably understood by others while speaking (p. 
25). Furthermore, he learned how to read in English during the same passage. 
Once in England, Diallo grew increasingly paranoid that members of the Royal 
African Company intended to either sell him back into slavery, or demand a large 
ransom upon his return to Africa. Though Bluett and other acquaintances found 
this scenario to be unlikely, they "gave in their charitable Contributions very 
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readily" (p. 29) for Diallo: more than enough to ensure his freedom. With 
"Diallo's Mind being now perfectly easy, and being himself more known," he 
began to mingle with much of London's social elite, including members of the 
royal family, the Duke and Duchess of Montague (p. 31). Lord Montague later 
asked Bluett for an account of Diallo's story, and this request eventually led to 
the publication of Diallo's narrative. Bluett finished his description of Diallo's 
story following his final departure to Africa, with "hope [that] he is safely arrived, 
to the great Joy of his Friends, and the Honour of the English Nation" (p. 33). 
Following his account of Diallo's story, Bluett details his perceptions of the 
peoples of Africa and his personal opinion of Diallo's character, concluding by 
attributing Diallo's good fortune to God: "When we reflect upon the Occasion 
and Manner of his being taken at first, and the Variety of Incidents during his 
Slavery . . . 'tis natural for us to conclude that this Process, in the divine 
Oeconomy of Things, is not for nought, but that there is some important End to 
be served by it" (pp. 54-55). Bluett strongly feels that if others act with kindness 
and compassion, as Diallo had during his unexpected journey, they too will 
experience manifestations of God's grace. 
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