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ПРИПОВЕТКЕ „ПАД КУЋЕ УШЕРА“ Е. А. ПОА

САЖЕТАК. У раду ћемо се бавити техникама фантастичне књижевности примеће-
не у једном од најзначајнијих дела Едгара Алана Поа насловљеног „Пад
куће Ушер”. За основ анализе позваћемо се на тумачење Тодорова, који
се ослања на доживљај и читање књижевног дела као главног услова на-
станка фантастике. Имаћемо у виду и другачије приступе анализи
Поовог дела и то: психолошко, биографско, формалистичко, стилско;
али увек са становишта техника које су неопходне да би један текст
припао жанру фантастике. Користићемо се мишљењима Фројда, Кор-
тасара, Палавестре и других који су разматрали ово питање, али узеће-
мо у обзир и ставове самог Поа о форми добро написане приповетке. За
Поа је кључан утисак, који она мора да оствари над читаоцем путем
онеобичавања, фигуративног говора, постепеног развоја догађаја и мо-
тива. Поменути ефекат, о коме По говори, налазимо и у темељима ту-
мачења фантастике, што ћемо искористити у анализи наведене припо-
ветке.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: фантастика, приповетка, рецепција, чудно и чудесно, чудновато.
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ФанFасFика је јеMан оM најсFаријих књижевних жанрова, уско Vо-
везан са еFнолоCијом, фолклором и кулFурном FраMицијом сва-
коC нароMа. ОFуMа VоFиче велики Xрој и разноликосF Mефиниција
које кроз оVис фанFасFичних елеменаFа, Fема и моFива оMређују
Vоложај фанFасFике у оMносу на MруCе жанрове. Овај књижевни
жанр је кроз исFорију неXројено VуFа оMXациван као Xезначајан, а
коM нас су Cа исFоричари књижевносFи, с краја XVIII века, у циљу
сFицања више вреMносFи Vо евроVским мерилима, CоFово VоFVу-
но искључили и на овај начин умноCоме ошFеFили. ,,... из исFо-
рије и Vамћења изXрисана су мноCа Mела сFарих Vисаца, Vа чак и
чиFаве књижевне врсFе, међу којима и књижевна фанFасFика”
(ПалавесFра,,,, 1989, сFр. 24).

ПалавесFра је виMи као ,,VрироMно чеMо умеFносFи” које је све-
моћно, које Vревазилази маFеријално и лоCично и у коме је човек
свемоCући ,,Fворац коме се VоFомци и Mела рађају из Cлаве”. Про-
сFор у коме се налази фанFасFично је и „... виMљив и невиMљив
(скривен и Fаман)”. Даље, каже Mа се фанFасFика јавља свуMа, CMе
CоM Mа се јави ,,онеоXичавање” или и најмање оMсFуVање оM
,,уFврђеноC VореFка реалносFи” и Mа је Mовољан ма какав, макар и
,,... само јеMан елеменF наFVрироMноC и несFварноC Mа Xи Vрича
VосFала фанFасFична”. Сличан сFав има и Шкловски каMа Cовори
о �оживљају умеFносFи: „ми не Mоживљујемо оно шFо је уоXичаје-
но, ми Fо не виMимо већ VреVознајемо” (Шкловски, 1969, сFр 14).
НеоXичносF, зачуMносF MоCађаја, моFива, сFила или на крају и са-
мо јеMне речи оFвара VиFање VрироMе FексFа, омоCућава чиFаоцу
Mа ви�и фанFасFику. Ближе речено ,,... само FренуFна Vромена у
оквиру реMовноC оMаје фанFасFично, али неоVхоMно је Mа оно шFо
је изузеFно VосFаје и Vравило не Vомерајући уоXичајене сFрукFу-
ре у које се увукло” (КорFасар, 2003, сFр. 191).

ФанFасFика није оMређена књижевном врсFом, роMом или
жанром, еVохом и Vравцем. ПалавесFра је налази и у реализму,
CMе она омоCућава Vисцима VоVуF ДосFојевскоC, Mа Vомерањем ка
,,реалном у вишем смислу”, уVоFреXом фолклорних моFива, Vо-
мери Cранице сFварносFи и Vроникне у ,,све MуXине љуMске Mу-
ше” (ПалавесFра, 1989, сFр. 7–42).

Према виђењу ТоMорова, фанFасFични жанр се налази на Cра-
ници чуMноC и чуMесноC2, оCраничен је само на Fрајање VериоMа

2 ,,ЧуMно” је ТоMоров Mефинисао као Vојаве и MоCађаје који VоMлежу оVшFе
VознаFим законима физике, а ,,чуMесно” су Vојаве и MоCађаји за чијим оXја-
шњењем морамо VосеCнуFи ка наFVрироMним оXјашњењима.
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неоMлучносFи која је ,,... зајеMничка чиFаоцу и лику, на којима је
Mа оMлуче Mа ли оно шFо оVажају VоFиче или не VоFиче оM с вар-
нос и каква она јесFе Vрема оVшFем мишљењу” (ТоMоров, 2010,
сFр. 42).

У ФројMовим сVисима, наилазимо на Fермин „ЧуMноваFо”3,
VоM којим он VоMразумева Fок MоCађаја у коме је чиFалац у заXлу-
Mи о VрироMи оVисиваних MоCађаја, Mок Cа Vисац Mржи у неизве-
сносFи, у мраку и на лукав и Cенијалан начин изXеCава Mа оXјасни
VрироMу MоCађаја. Он са VсихоаналиFичкоC CлеMишFа анализира
Vојаве које изазивају сFране и чуMне емоције, које изазивају
сFрах, несиCурносF или зXуњеносF, не само коM VојеMинаца већ
коM чиFаве љуMске расе. ФројM изMваја Fри факFора: Fишину, мрак
и самоћу, који Vо њеCовом мишљењу VреMсFављају анксиозносFи
VоFекле из MеFињсFва, а којих се нијеMно љуMско Xиће никаMа не
ослоXађа. КаFалеVсију и реанимацију, враћање у живоF, смаFра
јеMном оM најчуMноваFијих Fема, али Vомиње и важносF конFек-
сFа у којем је MоCађај смешFен. ЕлеменFи који осFављају уFисак
чуMноваFоC нису исFи у умеFносFи и у Vравом живоFу. ШFо се Fи-
че књижевносFи, мишљења је, Mа у оMређеним сиFуацијама, Vо-
VуF СнежаниноC оживљавања у Xајци ,,Снежана и сеMам VаFуља-
ка” нема ничеC неоXичноC, сFоCа шFо је чиFав свеF из Xајки не-
сFваран и самим Fим нису исVуњени услови који Xи коM чиFаоца
VоXуMили овакве емоције.

Ако се оVреMелимо за Fумачење са сFановишFа књижевне ре-
цеVције, онMа FексF који VреFенMује на звање фанFасFичоC FреXа-
ло Xи Mа исVуни Fри услова: чиFалац мора Mа VосмаFра FексF као
реалан свеF, свеF који сви Vознајемо, али и Mа ,, ...XуMе неоMлучан
између VрироMноC и наFVрироMноC оXјашњења MоCађаја о којима
се Cовори. ЗаFим, Fу неоMлучносF исFо Fако може осећаFи и неки
оM ликова... НајзаM важно је Mа чиFалац заузме оMређени сFав Vре-
ма FексFу: он ће јеMнако оMXациFи алеCоријско значење као и Vе-
сничко” (ТоMоров, 2010, сFр. 34).

ЗашFо исFичемо књижевну рецеVцију? ЗаFо шFо се ЕMCар Алан
По оXраћао чиFаоцу, Xио је изразиFо свесFан америчке VуXлике
своCа времена, MрушFвених Vромена и научних MосFиCнућа које
је осећао VоVуF најосеFљивијих умеFничких Mуша, VоVуF роман-
Fичара. СFајао је на руXу новоC свеFа, још увек млаMоC и неоFкри-

3 ФројM Cовори о чуMноваFом у свом раMу VоM насловом ’Unheimlich’ шFо Xи у
Xуквалном VревоMу означавало нешFо шFо није VознаFо или шFо није Mо-
маће. У ЕнCлеском VревоMу срећемо се са изразом ’Uncanny’ у значењу чуM-
новаF, наFVрироMан . 
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веноC, на самом VочеFку врFоCлавоC FехнолошкоC наVреFка, о
чијем Fоку и VослеMицама свеMочи Mанашњи чиFалац. ВиMео је
љуMски Mух оFуђен оM свеFа VроCреса, Mух који заосFаје за разу-
мом и разум који се, наизCлеM неоXјашњиво, CуXи и Vовлачи.
ОXјашњење Mаје нејасно у виMу урођене љу�ске "о ре�е за самоуни-
ш ењем или можMа, за XексFвом из сурове свакоMневнице окруF-
ноC човечансFва, у сфере наMреалноC сFања, сFања изван живоFа
и смрFи. МожMа у VраVочеFке времена у коме је човек разумео
VрироMу, у коме су Mух и разум, леCенMа и сFварносF јеMно, а реч
маCија. 

Наша VрвоXиFна иMеја Vроучавања Fехнике која условљава Vо-
јаву фанFасFике, VоFиче оVеF оM самоC ЕMCара Алана Поа, и њеCо-
воC учења о форми и Fехникама VриVовеMања. Има мноCо Fума-
чења анализиране VриVовеFке, VоVуF инFерVреFација које су
ишле VуFем феминисFичке криFике, CоFскоC чиFања, VсихолоCи-
сFичкоC и XиоCрафисFичкоC Fумачења, највероваFније најраши-
ренијеC и најVрихваFљивијеC. УVоFреXљени израз  ехника, звучи
вешFачки или машински али је инсVирисан Поовим схваFањем
инFелекFуалноC сFварања, маFемаFички VрецизноC, са јаком на-
учном основом. Он свесно, CраMацијски увоMи, наизCлеM наивне
елеменFе CроFеске, Xајке или леCенMе којима онеоXичава VриVо-
весF. Намера му је Mа занесе, увуче, како ликове Fако и VреFVо-
сFављене чиFаоце у свој имаCинарни свеF. МеђуFим, ако VоCлеMа-
мо исVоM слојева, Xајка се VреFвара у археFиV, CоFска уFвара у Mу-
ховну смрF умеFника, смрF Mвојника у "ерверзију самоуниш ења.
МоCућно је, како VозиFивисFи смаFрају, и Mа су Vрикази еFерич-
них уFвара, VоVуF РоMерикове сесFре МаMлен у VриVовеци из на-
слова, VослеMица уFицаја црне мајке, роXиње која је вероваFно
иCрала VресуMну улоCу у Поовом оMрасFању и васVиFању, услеM
раноC CуXиFка мајке, а VоFом и CосVође Ален, која Cа је усвојила
(Dayan, 1994).

Независно оM начина чиFања, сви се слажу, а и сам По је своје-
времено рекао Mа жели Mа осFави уFисак на чиFаоца. ОMреMио је
Fрајање чиFања, „јеMно сеMење” (По, 2001), заFо шFо чиFалац не
сме луFаFи Vажњом јер осеF мора XиFи јак. За Поа, VриVовеFка је
Vорука, оVис соVсFвеноC сFања свесFи, виђења јеMне слике или
MоCађаја, коју FреXа шFо емоFивније и ефикасније VренеFи чиFа-
оцу. Да је Xило елекFронске VошFе или Mанашњих меMија, веро-
ваFно Xи их корисFио, али овако, оVреMелио се за новинарски Vо-
зив и најXржеC носиоца весFи FоCа MоXа, часоVиса. Поруке су увек
Xиле ексFремне, VуXлику је VоMучавао зајеMљивим коменFарима,



ТЕХНИКА ФАНТАСТИКЕ У АНАЛИЗИ ПРИПОВЕТКЕ „ПАД КУЋЕ УШЕРА“ Е. А. ПОА

ДРАЖЕН Г. ЈАШОВИЋ 757

Fехникама VоVуF ироније и саFире, хорора и ужаса. Циљ му је Xио
Mа научи, FаMа још увек млаMу америчку сVисаFељску, али и чиFа-
лачку и криFичку MелаFносF, вреMносFима исFине и леVоFе, као и
Fехникама VравилноC сFварања. У „ПоеFском VринциVу” и „Фи-
лозофији комVозиције” увео је Vравила о форми и Fехникама Vи-
сања Vоезије и Vрозе, и иако су се њеCови савременици окреFали
FрансценMенFалном Mуху и инсVирацији, исFорија Cа је саслуша-
ла. 

Иако је СокраF сумњао у муMросF Vесника, не верујући у њихо-
ву сVосоXносF Fумачења, чак ни соVсFвене Vоезије, ми ћемо Vо-
слушаFи ЕMCара Алана Поа, VосеXно каMа је реч о ефекFима које
VриVовеFка мора осFавиFи на чиFаоца. МноCе њеCове VриVовеFке
саMрже низ CроFескних слика као шFо је она са VочеFка Vриче о
Ушеровима, у којој се виMи, окренуF наCлавце, оMраз Fрске и куће
Ушерових на Vовршини „црноC и суморноC риXњака”.4 Занимљи-
во је овMе VоMсеFиFи се на уџXеничку Mефиницију CроFескне сли-
ке, у којој се само „елеменFи моCу VреVознаFи; целина зXуњује. У
Fаквој заCонеFки Xез оMCонеFке нешFо своје Xива ишчашено, не-
шFо Fуђе накалемљено, цео свеF изCлеMа окренуF наCлавце” (Тар-
Fаља, 1998, сFр. 165). Дакле, већ на овом месFу оXлик свеFа је нару-
шен, а са MоMаFим Vоређењем Vрозора „као Vразне очи”, увоMи
VриVовеMача али и чиFаоца у сFање нелаCоMносFи. Поменули
Xисмо још јеMно Vоређење из VреFхоMних реMова. Емоција, коју
изазива Vризор УшеровоC имања у Mуши нараFора, уVоређена је
са Xуђењем из оVијумскоC сна. Ово VоFврђује мишљење ТоMоро-
ва, о Vишчевој уVоFреXи оVијаFа и наркоFика у циљу разумноC
оXјашњења нелоCичних Vојава, али и оMржавања ефекFа неизве-
сносFи неоVхоMноC за Vојаву фанFасFике. Још јеMна Fехника ко-
ришћена на овај начин јесFе и лу�ило, Vоремећаји MуховноC живо-
Fа човека, који онемоCућавају јасно виђење свеFа и зMраво Fума-
чење Vојава у њему. Како Xи уFисак Xио још израженији, По овMе
суVроFсFавља Mва каракFера. Први је РоMерик, који је несумњиво
у сFању неуроза, Vсихоза и сличних оXољења које су Vсихоанали-
Fичари већ оMавно заXележили и VоXројали. Како Xи Ушерове за-
XлуMе Mуха Xиле још јасније и уочљивије, По увоMи лик XезименоC
VриVовеMача, чија је, како смаFрамо, јеMина улоCа и сVосоXносF
чврсFа веза са сFварношћу, FрезвеносF и снаCа Mуха, украFко, све
оно шFо РоMерику неMосFаје. Оваква Fехника не VреMсFавља је-
MинсFвен случај коM Поа, као ни коM Xројних ауFора фанFасFич-

4 ПревоM Вере СFојић VреузеF из књиCе Е. А. По, ,,ПаM куће Ушера”.
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них VриVовесFи. Увек је VоFреXан ослонац, онај са ким ће се чиFа-
лац иMенFификоваFи и коме ће вероваFи, јер још јеMан оM услова
фанFасFике јесFе сFварносF свеFа. Овакви ликови се коM Поа оM-
мах на VочеFку VравMају, уXеђују нас у њихов зMрав разум као у
„ИзMајничком срцу”, CMе нараFор оXећава Mа ће Vричу исVричаFи
разумно и лоCично или у VриVовеци „Порука у Xоци“, у којој на-
Cлашава како је увек Xио немашFовиF човек. И Mок Ушер не може
Mа разликује сFварносF оM машFе нараFор нас Mржи у реалносFи
као Mа оXећава Mа нећемо XиFи Vреварени или слаCани и Mа је
VриVовесF сасвим моCућа. ВраFићемо се овој Fехници Mвојних
виђења акFера исFоC сижеа, VошFо Vоменемо још јеMну Fехнику.

ПриVовеFка, Xез сумње, оXилује и CоFским елеменFима. Цело-
куVан Fон, Xоја и аFмосфера олујноC и суморноC имања Ушерових
више личи на какав VосеM у Немачкој или ШкоFској неCоли у Аме-
рици. ОVисани ликови, а и крај VриVовеFке, моCу се FумачиFи
као још јеMна оM мношFва сFрашних Vрича, лака заXава за неуку
VуXлику. По је са усVехом VроMавао своје FексFове, Fако Mа верује-
мо Mа је желео и Mа заXави чиFаоце, куVце. Али ако искорисFимо
VривилеCију савезника свакоC Fумача књижевносFи, временску
уMаљеносF, коју Поови савременици нису имали, Fе им сFоCа не
можемо замериFи оVFужXе о шарлаFансFву, закључићемо сле-
Mеће: Mанас имамо Vрилике Mа виMимо Mа су шуме Vосечене
(Bloom, 2006) у анализи мношFва асVекаFа Vронађених у Поовом
Mелу, Fако Mа засиCурно CоFски елеменFи нису сFајали само раMи
сеXе самих, већ увек са неким циљем. У оваквом чиFању VреVо-
знајемо их као иMеалне VоMсFрекаче фанFасFике, а знамо Mа је ру-
шење Fемеља сFварноC свеFа неоVхоMан услов, Vа се и КорFасар
VиFао, шFа је Fо шFо је VоFреXно Mа нас изXаци из равноFеже, како
Xи насFуVила фанFасFика. ГMе наћи Xоље елеменFе за ову сврху
неCо у Xајкама и миFовима, у археFиVу колекFивноC несвесноC
XлаCа човечансFва или VоMсвесним, урођеним сFраховима. Лав-
крафF је ишао корак Mаље, Vа је смаFрао Mа је сFрах јеMини и оXа-
везни услов за Vојаву фанFасFике. ИVак, у новијој књижевносFи
има Vримера у којима онеоXичавање форме FексFа, фиCураFивно
изражавање или уVоFреXа синFаксичких јеMиница иCрају значај-
ну улоCу. КоM ЕMCара Алана Поа, а VосеXно у навеMеној VриVовеци,
сFрах је увек VрисуFан и има VресуMан значај. УVраво зXоC FоCа,
како смаFрамо, имамо овакво оXиље CоFских елеменаFа, и иако је
Fо вешFина којом је По веома вешFо XараFао, није Fема нашеC ис-
Fраживања. Оно шFо је занимљиво, јесFе консFанFна неизвесносF
и ишчекивање FоC ужасноC MоCађаја још оM оживљавања куће са Vо-
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чеFка VриVовеFке. То је Fехника ауFора зXоC које сумњамо у зMрав
разум РоMерика, нараFора, али и, уколико ефекаF XуMе усVешно
изазван, и свој соVсFвени. ПојеMини чиFаоци, коM којих је ово
Поово VоиCравање, чини се, Xило најусVелије, ошFре оVFужXе су
уVућивали самом ауFору, називајући Cа неморалним, изоVаче-
ним и човеком VоремећеноC разума. Иако је По јеMан оM Vрвих ау-
Fора, а моCуће и Vрви који је уVоFреXио CоFске елеменFе са Mру-
Cим циљем, који им је MоMелио још јеMно, скривено значење, није
осFао и јеMини. Бројни су ауFори који у књижевносF реализма
али и касније, у моMерној, увоMе елеменFе CоFике као ефикасне
анимаFоре чиFалачке Vажње, али у VоFVуно MруCе сврхе. На Vри-
мер, Фокнер увоMи елеменFе CоFике у VриVовеFку Ружа за Емили,
у оVису немоCућносFи или несVосоXносFи Vромене FраMицио-
налноC америчкоC јуCа услеM насилноC VроMирања инMусFријскоC
VроCреса.

ФаXулу VриVовеFке Па� куће Ушера можемо VоMелиFи у Mва Mе-
ла, Vрема FренуFку у коме VроMор фанFасFичноC свеFа Vочиње Mа
се све оMлучније VроXија у реалан. Сви MоCађаји оVисани Mо FоC
FренуFка нису се Mешавали у самој сFварносFи, већ само у осећа-
њима и суморним мислима нашеC воMича и у неVреMвиMивом
Vонашању Mомаћина куће услеM нервне расFројеносFи. Није Xило
оVиVљивих, ни најмањих назнака које Xи Xиле у сFању Mа Vољу-
љају чврсFе Fемеље сазиMане сFварносFи. У Mаљем FексFу, нара-
Fор корисFи своју сVосоXносF уVрављања временом и уXрзава му
Fок Mо некоC сеMмоC или осмоC Mана Vосле сахране леMи МаMлен.
Дакле, сви MоCађаји из VрвоC Mела VриVовеFке Mешавали су се,
илиу Vсихи VриVовеMача, или у њеCовом Vоимању слика и сиFу-
ација на које је наилазио оM Mоласка на имање. Кроз њеCа По уFи-
че и на чиFаоца, Fако Mа су оXојица саM у неком Fмурном, сумор-
ном, мрачном и наVеFом расVоложењу, у сFању ишчекивања и
ослушкивања MоCађаја који Mолазе. Дакле, MруCи Mео Vриче моCао
Xи се VоMелиFи на чеFири MоCађаја која су се заисFа MоCоMила, која
се са великом муком VроXијају из фанFасFичноC ка FврMим зиMи-
нама сFварносFи коју је По саCраMио око куће Ушер и њених жи-
Fеља.

Како не Xи улазили у MеFаље и низали слеM MоCађаја који VосFе-
Vено MовоMе Mо кулминације, Vоменућемо само среMсFво VуFем
коCа се фанFасFични свеF VроXио у наш, миран и сиCуран, нару-
шавајући на Fај начин нама, али и ликовима VриVовеFке, јеMва
оMржаван сVокој. У фанFасFичној књижевносFи Fај FренуFак је
најосеFљивији, јер у Fом часу жанрови чуMноC или чуMесноC Vре-
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киMају неизвесносF која је Cрађена и оMржавана оM самоC VочеFка
VриVовеFке. Али ЕMCар Алан По, на начин на коме Xи му Vозави-
Mео сваки моMерни мајсFор сусVензије, а јеMан оM њих, Хичкок, Cа
је и Vоменуо као моMел Vо коме се у каријери уVрављао, усVева Mа
VроMужи већ нарушену фанFасFику CоFово Mо самоC краја Vриче.
СреMсFво које је овMе уVоFреXио и не налази се на равни значења,
као шFо Xи се очекивало, већ на равни звучања. ПознаFо је Mа се
По корисFио звучним фиCурама VоVуF асонанце у Vесми „Звона”
или Vонављања исFих речи и Cласова у „Гаврану”, али у VриVо-
веMној Vрози оваква среMсFва мноCо је Fеже исFаћи, али и заVази-
Fи. ЗXоC FоCа ауFор увоMи звук у Vричу MруCим VуFем. РоMерик
чује неоXичне звуке, али, као неVоузMаном акFеру, још увек му не
верујемо, ослањајући се на зMрав разум нараFора. 

До расVлеFа Mолази Vриликом чиFања Vриче „ЛуMи ТрисF”. Лу-
Mи ТрисF у фанFасFичном свеFу VреM соXом има реалну оVасносF,
змаја са којим мора Mа се Xори, Mок је наш VриVовеMач у оXрнуFом
Vоложају. Њему у реалном свеFу VреFи оVасносF оM фанFасFич-
ноC Xића или Vојаве за чије VосFојање чак немамо ни најмањеC
Mоказа, а оVеF захваљујући Поовој Fехници намеFања сумње и не-
оMлучносFи, и чиFалац и VриVовеMач су у сFању наVеFосFи и не-
каквоC сFраха, чији физички узрочник чак није ни VознаF.

Случајна VоMуMарносF је још јеMна оM каракFерисFика фанFа-
сFике. КорFасар навоMи занимљив Vример, и каже Mа, ако нам се
Mеси Mа јеMном нађемо новац на улици, нишFа није чуMно, фан-
FасFичноC осећаја нема, али ако се MоCађај Vонови у више навраFа
VоM исFим условима, ако налазимо новац свакоCа Mана на исFом
месFу, VоFражићемо лоCично оXјашњење, и у зависносFи оM уче-
сника, оMносно чиFаоца, оMCовор ће XиFи или у фанFасFици или у
лоCичном оXјашњењу. ПреосFала Fри MоCађаја, које чују и РоMе-
рик и VриVовеMач, Mешавају се узасFоVно јеMан за MруCим, у Fоку
чиFања књиCе, и оMCоварају MоCађајима у књизи. Сва Fри MоCађаја
су звуци, чија је улоCа, саMа, Mа наруше ону MуCо и сFрVљиво сFва-
рану злокоXну Fишину још оM самоC увоMа у Mело. ЕMCар Алан По
на веома сVреFан начин увоMи моFив свеFа унуFар свеFа, машFе
унуFар сFварносFи, којим Vрисиљава чиFаоца Mа заXорави своју
реалносF и Mа се VоFVуно сFоVи са ужасима РоMерикове сFварно-
сFи, из које нема излаза ниFи сVаса, а оVасносF, овоCа VуFа оVи-
Vљива, јури ка њему. Тешка сFаринска враFа се оFварају, шFо Vри-
VовеMач и Mаље оXјашњава налеFом веFра, али Vојавом леMи Ма-
Mлен на VраCу соXе мисFерија се разрешава, и фанFасFично Vре-
сFаје VреVушFајући своје месFо, Xило чуMном или чуMесном.
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На самом VочеFку Vриче, увеMени смо у меланхоличан и мра-
чан свеF Ушерових, а крај нам осFварује све зеXње и сFрахове које
носимо још оM VрвоC VриVовеMачевоC осећања неизмерне FуCе
Vри сусреFу са сликом имања и зMања Ушер. БраF и сесFра умиру
у заCрљају, а VриVовеMач јеMва усVева Mа се сVасе, VоXеCавши VреM
кућом која се руши.

МожMа је Емерсон и Xио у Vраву каMа Cа је смаFрао Mелом Cе-
нијем, а Mелом шарлаFаном. Научна, савремена криFика није Поа
Vризнавала као озXиљноC књижевника, више је о њему суMила
као о каквом циркузанFу, лаком заXављачу. Али, нису ли луMе је-
Mине имале Vрава и вешFине Mа оVишу ружне исFине у најлеV-
шем руху и Fо VреM најсFрожом криFиком, Vо цену CуXиFка живо-
Fа, али и MрушFвеноC уCлеMа и разума. А како је КиFс Cоворио, ис-
Fина је леVоFа, а леVоFа је исFина и Fо је све шFо FреXа Mа се зна, а
овим начелом се руковоMио и ЕMCар Алан По као сFрасFвени Fра-
жилац леVоFе. И Fо не VоVуF евроVских романFичара, у љуMском
неисквареном Mуху или VасFоралним Vризорима, већ на сFра-
ним месFима VоFиснуFе свесFи или колекFивне не свес и, али и
на најочиCлеMнијем и најVрисуFнијем VокреFачу живоFа – у смр-
Fи. И Fо не Xило каквој, већ у смрFи жене. Жене мајке, не своје,
већ жене као сFвараоца живоFа, жене која сFоји на VочеFку чу�е-
сно� живоFноC циклуса и који је њеном смрћу окончан. Или мо-
жMа није, можMа круC Vоново Vочиње, сVаја се са живоFом, Fанка
Cраница између свеFова несFаје, умеFничка машFа, колекFивни
миF VроMире у сиCуран, сFваран и MоXро VознаF нам свеF, чије Fе-
меље чуMесним звуцима руши, оFкривајући нам Vеснички ум из-
CуXљен у лавиринFу луMила, кући Ушера.

МоCуће је и Mа VуXлика најXоље разуме живоC ауFора, савреме-
ника, али велики Vесник не живи у усVомени, XиXлиоFеци или
музеју VоVуF каквоC арFефакFа, већ живи у својој речи и Vрима-
оцу исFе. СFоCа смо мишљења, Mа вишезначносF, која се јавља у
Поовим FексFовима и која већ CоMинама зXуњује али и сFвара ин-
FерVреFаFоре, није случајна, већ Mа је оMлика њеCовоC Cенија.
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SUMMARY FANTASTIC TECHNIQUES IN “THE FALL 
OF THE HOUSE OF USHER” BY E. A. POE5

This paper deals with the fantastic techniques recorded in the
short story “The Fall of the House of Usher” by E. A. Poe. Tzvetan To-
dorov is considered to be a founder of fantastic genre. His research
is based on the reader’s experience and reception in reading and
recognizing fantastic in literature. Other than this, we are going to
look into: psychological, biographical, formalistic approaches in
reading Poe’s work as well as the writing style used in the creating
of fantastic atmosphere. Freud, Kortazar, Palavestra and many oth-
ers dealt with the forms and techniques of fantastic, but we will take
into consideration Poe’s critical views as well. He thought that the
most important goal in the writing is to make an effect on the read-
er. Every part of the short story, such as defamiliarization, motives,
manner of speech should be employed in making this effect. We
shall use Poe’s teaching with modern critical approaches in order of
better understanding of fantastic techniques used in “The Fall of the
House of Usher”.

KEY WORDS: Fantastic, short story, reception, uncanny and marve-
lous, Freud’s uncanny.

5 РаM је Vримљен 30. сеVFемXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку
РеMакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.


