
ПРЕЛГОВОР

Поред књизкевности реализма, која ce задово- 
љ ава романтиком обичне стварности, важно je no- 
знати једног писца који je најбоље показао да 
уметност није само цртање, абревијатура живота, 
којом ce баве модерни реалисти, те ce сва књи- 
жевност састоји y решавању проблема љубави и 
карактера, него да уметност може и мора да прати 
ум људски до његових, na и изнад његових нај- 
виших и најсмелијих узлета. Јер  шта би било од 
уметности, ако ce не би ослободила свакидашњице, 
кад дух људски покрећу необични појш ш .чудни  
док их ум људски не схвати, npmmpyjyKu тим 
поље свога сазнања.

У  култу лепога и фантазије осваја Едгар По, 
највећи амерички писац, као песник^ ослобођене 
мисли и богатог израза. Јунаке његових npunoee- 
дака одржавају манија, халуцинација, нервоза, 
ужас, завист, хистерија и опијум. Они достижу 
врхунац екстазе и онемоћавају од страдања y жи- 
воту од самих живаца, и изнад хипернервозе савре- 
меног човека достижу међу безумља, где ce y фан- 
тастичном миру сједињују могућно и немогућно.

0  делима овог јединственог и необичног генија. 
nucao je  Ш арл Бодлер, не треба много да ce говори. 
Јавност he pehu шта мисли. Било би тешко, или 
немогуће, да ce разјасни његов поступак, поготову



y оном делу његових творевина чији je главни до- 
јам y доброј анализи. Могао би да ce уведе читалац 
y тајну његовог стварања, да ce укаже на оно 
учешће америчког духа, који задовољства налази y  
томе што је пребродио сметњу, открио тајну, успео 
y напорном делу, — који га гони да налази ужи- 
вање са чисто детињском и скоро пакосном слашћу 
y свемогућности и нагађању и да ствара онакве 
»патке« којима је  његова истанчана уметност жртво- 
вала стварност живота.

Задивљеност мисаоних духова nehe По освојити 
материјалним чудесима, која су му, ипак, створила 
славу, него својом љубављу за лепотом, својим зна- 
њем о хармоничним условима лепоте, својом дубоком 
и тугаљивом поезијом, богато израђеном, прозирном 
и чистом као кристал, својим дивним стилом, чистим 
и настраним, занимљивим и изрецканим, y којем и 
најзнатнија појединост читаоца благо наводи на 
замишљени циљ, и најзад генијем своје врсте, оним 
јединственим темпераментом који лу  је  омогућио да 
наслика и разјасни беспрекорно узбудљиво изу- 
зетке y моралном свету. Код њега улазимо y предмет 
привучени без насиља, као вртлогом. Њ егова све- 
чаност изненађује и држи дух будним. Одмах y no- 
четку осећамо да je y  питању нешто важно. И, no- 
степено, развија ce пред нама приповетка чија сва  
занимљивост потиче из каквог неприметног заокрета 
интелекта, y каквој смелој хипотези, y  каквој не- 
опрезној деоби доза од стране природе npu амал- 
гамисању својстава. A читалац, обузет вртлогом, 
прати писца y његовим неодољивим дедукцијама.

Нико још није тако мађијски исприповедао о 
изузетцима људске природе и живота људског. Он 
описује што je најсталније и најкраткотрајније, што 
нема тежине; он мери и описује оним подробним и 
научним начином чије су последице страшне, onu-



cyie оно имагинарно што лебди око нервозног чо- 
века и што га наводи на зло.

У  крилу ове литературе, где влада проређеи 
ваздух, човечји  дух може да проживи онај неодре- 
ђени притисак, онај страх спреман на сузе и ону 
бољу срца што бораве y бескрајним и необичним 
местима. Позадине и узгредне потребе удешене су y 
овој уметности према чуствима лица y приповет- 
кама. Осама природе или узбурканост градова, све  
je  ту нервозно и фантастично описано. Едгар По 
радо креће своје ликове на љубичастим и зелен- 
кастим позадинама, из којих избија искричавост 
трулежи и задах олује. Такозвана мртва природа 
учествује y природи живих 6uha. Ту простором влада 
опијум, који буди неко мађијско осећање свим 60- 
ja m  и заиграва свим звуцима. Кашто неочекивано 
пуцају величанствени видици предела, преплављени 
бојама и свстлогићу, a на дну њихових обзорја no- 
маљају ce источњачки градови и архитектуре, док 
одозго сунце дажди златном кишом.

Лица Едгара Поа или, боље речено, лице њега 
самога има физиономију човека истанчаних свој- 
става, то je  човек обамрлих живаца, човек чија  
жарка и истрајна воља чика тешкоће, чији поглед 
оштро napa предмете што пред очима гледаочевим  
све то већим бивају.

По ce родио 1813. y Балтимору, као дете стра- 
сти и авантуре, из cnoja једног Америчанина и 
једне енглеске глумице, из укрштања норманске, 
келтске, англосаксонске и италијанске крви. Ужа- 
сан живот који je водио y Америци, Енглеској, na 
опет y Америци, и опет y Европи, y  Русији, одакле 
га као пропала некакав мисионар из милосрђа врати 
y Америку, не даде необичном генију да доживи 
дуг век. И живот његов, једнако трован алкохолом, 
прекиде ce 1849. y Валтимору, y бољници за бес- 
кућнике.



Kao песник, По ce појавио 1827. првом збирком 
песама ( »Тамерлан«), за  којом су дошле друге збирке 
(»После смрти« и »Јелени«), Све карактеристике 
По-ове уметности нашле су израза y најбољој ње- 
говој песми »Гавран«, која му je, поред философске 
песме »Еурека«, најчувенија. Из богатог нпза npu- 
поведака, које je већином nucao за  кору хлеба, уз- 
диже их ce више које су ремек-дела светске књи- 
жевности.

»Авантуре Гордона Пима« представљају изу- 
зетак y литератури. Илузија уметничке инвенције 
до безумља тка сан џз сирове 'стварности тако дрско ! 
«  упечатљиво да читалац, на душак читајуКиТпо- \ 
нире y вррлоге ових авантура, које уз сву своју ј  
ексцентричност убеђују о својој битности и реализму ј  
изнад животу приступне истине.


