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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ОДСЕК ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ

ДЕКОНСТРУКЦИЈА ЖАНРА У РОМАНУ 
Беснило БОРИСЛАВА ПЕКИЋА

САЖЕТАК. У раду се испитују аутопоетички искази Данијела Леверкина, јунака
романа Беснило, Борислава Пекића. Показаће се да управо ова компо-
нента романа доводи у питање његову наоко једноставну жанровску
одредницу. Поетичка мисао у овом роману има своју процесуалност:
она води од сведочанства ка причи која мора да контекстуализује све-
дочанство, како би потврдила своју хуманистичку оријентацију. У тој
недовољности сведочанства и потреби за причом, препознајемо кључ-
ну разлику између Кишове естетизације сведочанства и Пекићеве фик-
ционализације сведочанства. У другом делу рада анализира се мотив
Леверкиновог прекида писања свог аутопоетичког дневника, те лика
Габријела који је Леверкинов настављач, у контексту прекида писања
које се тематизује у Андрићевом Омерпаши Латасу, те Црњансковог на-
стојања да обликом суицида кнеза Рјепнина (у Роману о Лондону) сим-
болички напусти простор Лондона. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: жанр; жанр-роман; етика; поетика; сведочанство; прича. 

Жанровско о:ређене Пекићево; Беснила – жанр-роман – не Aо-
Lуђује ра:озналосO какву изазива, рецимо, „соOија“, жанровска
ознака Како у$окоји�и вам$ира, или „фанOазма;орија“, како ;ласи
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Ра: је Aримљен 17. окOоLра 2018, а Aрихваћен за оLјављивање на сасOанку Ре:акције ЗLорника
о:ржаном 3. :ецемLра 2018.
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Aо:наслов Зла�но& руна. Беснило је, на Aрви Aо;ле:, зLиља
жанр-роман, Aа оOу:а је:на Aрелиминарна анализа жанра као :а
не мора :а и:е о: оно;а шOо је Пекић сам рекао о жанровским ро-
манима2 изражавајући своју наклоносO на: овом, Aо њему, зане-
мареном ;руAом Aрозних осOварења. МеђуOим, нешOо се у Бесни-
лу иAак оAире форми OиAично; жанровско; романа. Наиме, чиOа-
лац склон искључиво жанровској лиOераOури Lиће Aомало за-
чуђен чиOавим низом ауOоAоеOичких Aасажа. За Oакво;
OиAично; жанр-чиOаоца лик Данијела Леверкина, Aисца LесOсе-
лера, Lиће сувишан све :о оно; моменOа :ок не осOави своју Lе-
лежницу и не AосOане :елаOни јунак. Данијелов ауOоAоеOички
:невник, Aара:оксално, није за жанр-чиOаоца никакав резулOаO
јунаково; :еловања, већ уAраво знак изосOанка Oо; :еловања.3

То није је:ина сOвар која ће жанр-чиOаоца зачу:иOи. Не:осOа-
јаће му и носећи јунак који Lи засOуAао вре:носOи у које чиOалац
верује. ПуOем њих Lи се иницирала чиOалачка и:енOификација
са ликом. На крају романа AоLе:а Oих вре:носOи у форми AоLе:е
носеће; јунака :еловала Lи смирујуће на чиOаоца жанр-романа.
У Беснилу Oакво; јунака нема, јер сви јунаци (сем је:но; који је,
оAеO не случајно, неAо:ложан и:енOификацији) имају исOу су:-
Lину, Lез оLзира :а ли их означили као „AозиOивне“ или „не;а-
Oивне“. Тако Беснило и Aоре: своје Aравоверне ознаке јесOе иAак
је:ан жанровски муOанO. О Oоме ;овори већ сам :невник Даније-
ла Леверкина који Aре:сOавља још је:ан у низу Aриређених руко-

2 „Зар не мислиOе :а је аро;анOна Aо:ела на високу и ниску неAраве:на Aре-
ма оној :ру;ој ако имаOе у ви:у :а се она је:ина :анас Lави кључним AиOа-
њима љу:ско; живоOа и оAсOанка. У међувремену ’висока’ је још и са:а у Oе-
мама :евеOнаесOо; века, ма како формално сјајно“ (Пекић, 1993, сOр. 133).

3 Било Lи занимљиво чиOаOи лик Данијела самим Пекићем: наиме, у OексOу
„ЈереOичке и:еје о лиOераOури“ Пекић на је:ном месOу суAроOсOавља јунаке
америчких и јунаке наших LесOселера. У AиOању је, заAраво, Aо:ела на :ве
;руAе јунака које реAрезенOују жанровску и Oзв. „инOелекOуалну“, „високу“
Aрозу Aрема којој Пекић у начелу за:ржава криOички сOав. Ево како ;ласи Oа
ње;ова оAаска: „Јунацима америчких LесOселера функционишу искључиво
извесна виOална чула, језик и ор;ан за расAлођавање. Јунацима наших из-
;ле:а само – мозак. НиO роморе, ниO ;оворе, већином нишOа ни Aре:узима-
ју, али се неAресOано Aово:ом нешOо Aово:ом нече; у сеLи ки:ају“ (Пекић,
2014, сOр. 37). У овом конOексOу лик Данијела Леверкина Lи мо;ао LиOи Aро-
Oумачен као лик који из своје инOелекOуалне фазе у којој се ки:а између све-
:очансOва и Aриче, Aриче и :еловања, сOуAа у своју LесOселер фазу у којој
:елује. Је:ино шOо ње;ово :еловање нема исхо: :еловања јунака у LесOсе-
лер роману. 



ДЕКОНСТРУКЦИЈА ЖАНРА У РОМАНУ БЕСНИЛО БОРИСЛАВА ПЕКИЋА

СЛОБОДАН В. ВЛАДУШИЋ 99

Aиса чије је AрисусOво ;оOово оLавезно у ранијим Пекићевим :е-
лима.

Лик Леверкина, ње;ов :невник и ње;ова AоеOичка Aромишља-
ња, нису међуOим, Oек омаж високој књижевносOи, Aосађен у
жанровску романескну Aешчару. Пре се Oу ра:и о је:ном муOном
месOу ово; наво:но (Aре)јасно; романа у коме су симLоли Oолико
але;орични :а се и сам Oумач усOеже :а о њима ;овори, Aлашећи
се :а не Lу:е оAOужен :а Aонавља оно шOо је очи;ле:но.4

Разуме се, није :овољно само указаOи на ауOоAоеOичку Aриро-
:у Леверкиново; :невника, већ је нужно анализираOи и сама Aо-
еOичка начела која се у роману излажу.5 Такав ће нас захOев о:-
мах о:весOи :о уви:а :а није само Леверкин лик око ко;а се ;ру-
Aишу ауOоAоеOички искази. ПриAове:ач наиме не Aреза о: Oо;а
:а у изла;ању Џона ХамилOона, који уAознаје аеро:ромску „вла-
:у“ са оAасношћу о: вируса Lеснила, AреAозна меOо: крими Aри-
че, који је исOовремено и комAозициона Oехника Aримењена у
Беснилу: „Био је Oо меOо: криминалне Aриче. ОAасносO се увиђала
сAоро, Aреко расOурених, наоко независних :о;ађаја, које је ум
Aрину:но сAајао у целину. Ужас се акумулирао ла;ано. СOечено
сазнање AосOајало је Oрајно. А Oа OрајносO најјача основа за оOAор“
(Пекић, 1987, сOр. 183). МеђуOим, кључна ауOоAоеOичка фи;ура
ово; романа свакако је Данијел Леверкин, и Oо не само шOо ;а лик
ауOора Беснила (Борислав Пекић) Aре:сOавља као сво; AријаOеља
већ и заOо шOо се у ње;овој лиOерарној и;ри са КасOором и Полук-
сом AреAознаје оLразац :војника, а Oо је уAраво имAлициOни о:-
нос између Леверкиново; и Пекићево; Беснила.

НајLиOнији асAекOи AоеOичке мисли Борислава Пекића изра-
жени у роману Беснило Oичу се о:носа између Aисца и сOварносOи.

4 Леверкиновим ауOоAоеOичким сOавовима Aажњу Aоклања ПеOар Пијановић
у књизи Пое�ика романа Борислава Пекића. Пијановић Aише: „Леверкин раз-
лаже AоеOику на којој Aочива ње;ова Aроза, у сOвари омо;ућује чиOаоцу :а
неAосре:но AраOи Aроцес насOајања :ела“. Занимљиво је :а Пијановић Ле-
веркинов о:нос Aрема Aричи као сOварносOи која је лиOерарно усавршена,
:ово:и у везу и са „Aисањем које Борхес разумева као усмерено сневање“ (Пи-
јановић, 1991, сOр. 244). 

5 Ов:е имам у ви:у Oачну мисао Алексан:ра Јеркова који у OексOу „ИманенO-
на AоеOика“ заAажа :а „није Lезначајно :а ли је AоеOичка рефлексија у осно-
ви иманенOне AоеOике неко; романа уверљива или не, :а ли је реч о AоеOич-
кој има;инацији Aрво; ре:а или о о:јеку неко; оAшOе; разумевања умеOно-
сOи, мож:а неко; Oривијално; или Aомо:но; мишљења о књижевносOи ка-
ква се неAресOано смењују и на:мећу на јавној сцени савремених :рушOа-
ва“ (Јерков, 1997, сOр. 9–10). 
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На неколико месOа, веома ексAлициOно, чак :рамаOично јасно уз
уAоOреLу великих слова, о:ређена је Aолазна црOа ово; о:носа.
Њена шифра је неучесOвовање: „Ов:е сам :а ;ле:ам, слушам, Aам-
Oим. НЕ ДА УЧЕСТВУЈЕМ. Да се Lрину о сOварносOи, Aозвани су :ру;и.
Моја :ужносO је :а овековечим. Да је AреOворим у фикцију Aри-
сOуAачну и онима који је нису :оживели“ (Пекић, 1987, сOр. 278–
279). ЗахOев за неучесOвовањем имAлицира је:ну врсOу еAске
оLјекOивносOи коју сOав Aисца AреOAосOавља: он је Oу, на Aрви Aо-
;ле:, све:ен на „очи и уши“ шOо ће рећи :а заузима Aозицију на-
с$рам :о;ађаја о којима AриAове:а, али :а им не AриAа:а.

Такво разумевање уло;е Aисца није, међуOим, лишено :восми-
слица који овај сOав комAликују и усложњавају, :а Lи ;а у крајњој
инсOанци и наAусOили. То ће AосOаOи ви:љиво ка:а се :еOаљније
уAознамо са нало;ом у коме Леверкин AреAознаје своју мисију:
„ЈА САМ ОКО И УХО. ЈА САМ СВЕДОК. ТреLа осOавиOи све:очансOво. Као
оно о конценOрационим ло;орима, земљоOресу у Сан Франциску,
Црној смрOи, AоOонућу ТиOаника. Не Oек све:очансOво. НешOо ху-
маније о: Oо;а – :оживљај. И нешOо мо:ерније – Aричу“ (Пекић,
1987, сOр. 362). ПроOивречносO која се разоOкрива у овом о:ломку
циља на разлику између све:очансOва и Aриче. Пре:носO Aриче
је њен хуманији каракOер, који Aочива на већем сOеAену :ожи-
вљеносOи и њеној мо:ернијој Aриро:и у о:носу на све:очансOво.

Ов:е се међуOим, оOвара и је:но :ру;о AиOање, а Oо је о:нос из-
међу Aриче и хронике. Јер :а Lи се о: све:очансOва :ошло :о Aри-
че, AоOреLно је AрисеOиOи се и Oранзиционо; члана Oо; AреоLра-
жаја, а Oо је уAраво хроника: Хеј:ен ВајO у својој Ме�аис�орији
указује уAраво на AрвоLиOносO хронике која AреOхо:и Aричи.
Хроника се AреоLражава у Aричу ка:а се у :ешавањима оAиса-
ним у њој AреAознају AочеOак, сре:ина и крај, о:носно инау;у-
рални, Oранзициони и завршни моOиви (в. White, 1973, сOр. 5). У
Oом смислу, Леверкинов :невник са:ржи све:очансOво и Aое-
Oичке и:еје које указују на Aравац којима Lи се Oо све:очансOво
мо;ло OрансформисаOи у Aричу. ПреOвориOи све:очансOво у
Aричу значило Lи Oако AренеOи :оживљај, али реч „:оживљај“
ов:е не Lи OреLало разумеOи као насOојање :а се Aојача емоцио-
нални AаOос оно;а о чему се све:очи, већ као из;рађивања кон-
OексOа који Lи омо;ућио :а се све:очансOво :оживи на је:ан :ру-
;ачији, инOелекOуалнији начин. Тако :олазимо :о AиOања сми-
сла Aосве:очено;, које се може AосOавиOи само он:а ка:а
Aосве:очено AосOане Aрича. Да Lи Aрича мо;ла :а има смисао,
она ће мораOи :а се оOр;не о: све:очансOва: све:ок оL:арен уши-
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ма и очима, налик на хроничара који само заAисује оно шOо чује
или ви:и, са:а ће се OрансформисаOи у филозофа/фикционара
који у ономе шOо се ви:ело и чуло жели :а Aронађе неки смисао.
То је месOо у коме оLјекOивносO све:ока мора :а усOуAи месOо
оLликоOворној моћи фикционара. Ево шOа о Oоме каже Леверкин:
„Само ја нисам :ужан :а се :ржим реалносOи. НарочиOо ако је
AлиOка, неузLу:љива, незанимљива. Ако Елмера узмем за роман,
морам ;а учиниOи неоLичним, уAусOиOи у неку нарочиOу ра:њу
[…] Ори;инално је је:ино ако се он AроOив Lеснила не Lори“ (Пе-
кић, 1987, сOр. 284).

То је Aозиција Пекићево; фикционара Леверкина: за ње;а је
све:очансOво Oек мо;ућа ;рађа, али не и неоAозива, каква је, ре-
цимо, Lила за Киша. Ко: Пекића Aрича није зависна о: све:очан-
сOва, већ она зависи о: воље за смислом, шOо значи о: воље за Oу-
мачењем. Ка:а Oа воља узима на сеLе Aраво :а фикционализује
:о;ађаје, он:а Oо значи :а Lи Aрича која Lи се лишила фикциона-
лизације у име неAосре:носOи све:очансOва осOала не само
AлиOка и незанимљива, не;о и Lесмислена, Aа Oако и не:оживље-
на. Ово је месOо у коме се Aојављује кључна разлика између Пеки-
ћеве и Кишове AоеOике.

Кишово AриAове:ање о хиOлеровским и сOаљинисOичким ло-
;орима узима на сеLе оLличје све:очансOва, јер се LесAо;оворно
наслања на све:очансOва часних љу:и и Aоуз:аних све:ока, и
Oако се имAлициOно, о:ређује AроOив официјелне исOорије. Веза-
носO Aриче за све:очансOва мо;уће је Oамо ;:е очи;ле:носO :оно-
си смисао као шOо :омаћин на Aла:њу износи Aослужење за ;о-
сOе. Ко: Киша, или Aрецизније, ко: Ло;ора, смисао је у очи;ле:-
ном ко: куће. Тако се је:на еминенOно хуманисOичка свесO,
каква је Lила Кишова, уOемељује и увек изнова AоOврђује Aри Aо-
;ле:у на зло уOемељено у :ва конкреOна исOоријска зLиOија. Ки-
шова хуманисOичка свесO, која Aричу ви:и као есOеOизацију све-
:очансOва, а не ње;ову фикционализацију. УAраво усле: Oакве
исOоријске сиOуираносOи зла, она је лишена AроцесуалносOи у
мери у којој, за;ле:ана у AрошлосO која је неAреки:но уOемељује,
Aревиђа Lу:ућносO, Aа самим Oим Aревиђа и еAохални AреокреO
који каже :а зло више није нужно Aовезано само са ХиOлером и
СOаљином.

НасуAроO Кишовој $ое�ичкој е�ици, која AоеOизује све:очан-
сOва, ко: Пекића је на :елу фикционална еOика, Aри чему Lи реч
„фикционална“ ваљало о:мах замениOи са херменеуOичка. Наи-
ме, :а Lи се хуманисOичка свесO Oу AоOвр:ила, није мо;уће само
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се ослониOи на све:очансOво: Oо шOо љу:и умиру о: вируса Lе-
снила у сушOини не значи нишOа. Чак и ка:а Lи се Aоказало и Oо
:а је Oај вирус начинила љу:ска рука, још увек Lи се нашао неки
чесOиOи AоLорник НаAреOка :а нам каже како Lи наAре:нији си-
сOем оси;урања лаLораOорија Aре:уAре:ио овакве :о;ађаје. ОOу-
:а Пекићева хуманисOичка свесO више не може :а се AоOвр:и у
оном очи;ле:ном, као шOо Oо може Кишова, већ нужно мора :а
Oо очи;ле:но исOовремено и Oумачи и наново уоLличава како Lи
оно шOо се :оLије као резулOаO Oо; Oумачења и Aоновљено; уо-
Lличавања (коме је све:очансOво само ;рађа, али не и оLавеза)
мо;ло :а Aроизве:е :оживљај хуманосOи који више не оLиOава у
очи;ле:ном.

Тако се ко: Пекића јавља и:еја AроцесуалносOи у којој се све-
:очансOво – оно очи;ле:но – AреOвара у Oумачење/ново уоLлича-
вања. Ево како Oа AроцесуалносO функционише на Aримеру Да-
нијелове AерцеAције ГаLријела: „ШOо се ГаLријела Oиче, AосOеAе-
но, AоAуO оOкровења које се човеку не :арује о:је:ном, већ ;а
унуOрашњом сAознајом AросвеOљава у еOаAама раз:војеним мр-
Oвим зонама неизвесносOи, Oе му свеO из;ле:а као Aолумрачан,
Oек месOимично илуминиран Aре:ео, Aочео је он и за сOварно;
ГаLријела – Aо свој Aрилици LезоAасно;, о: кућне не;е о:Lе;ло;
лу:ака са симAOомима dementiae precox, која му је:е и сећање
сOаро је:ва :ан, назираOи м о ; у ћ е ;  ГаLријела, њ е ; о в о ;
ГаLријела, Арханђела ГаLријела, о: ХрисOа именовано; чувара
човечансOва, који је ов:е :а Велику звер враOи у AраAочеOни ам-
Lис“ (Пекић, 1987, сOр. 483).

Нема, вероваOно, у Беснилу јасније; Aримера Aроцеса у коме Oу-
мачење смењује очи;ле:носO. Тај Aроцес, на крају крајева, функ-
ционише на Aлану чиOаво; Пекићево; оAуса, који је мож:а само
је:но неAреки:но увећавање конOексOа AрвоLиOне националне
каOаклизме (AроAасOи срAске ;рађанске класе, којој је Пекић
AриAа:ао) у конOексO каOаклизме свих мо&ућих цивилизација на
AланеOи у роману 1999. Поново смо се Oако AриLлижили АрисOо-
Oеловом разликовању исOорије и AеснишOва, (суAOилно на;ове-
шOено; и у о:ломку из Беснила), :акле између оно&а ш�о се �о&о�и-
ло и оно&а ш�о се мо&ло �о&о�и�и, о:носно, како Lи Lило Lоље рећи
у Пекићевом случају, оно&а ш�о ће се моћи �о&о�и�и.

О:ломак који смо циOирали Aоказује како се све:очансOво
AреоLражава у Oумачење, а AоOом и у ново уоLличавање, јер Lи
:осле:но Oумачењу ГаLријела OреLало наоружаOи знацима који
;а Aриказују уAраво као мо;уће; Арханђела ГаLријела: рецимо,
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Oо Lи мо;ао LиOи архаични ;овор ГаLријелов који Aо:влачи не
само временску разлику између ово; и осOалих ликова већ Oако-
ђе и разлику у Aлановима сOварносOи коју Oи ликови заузимају.
На Oај начин Lлижимо се је:ној Aара:оксалној сиOуацији: Левер-
кин, који је сеLе Aре:сOављао као све:ока, о:лучно; :а се не уме-
ша у сOварносO о којој све:очи, Aринуђен је :а се зара: хуманосOи
која о:ређује ње;ово Aисање умеша у све:очансOво, Oе :а о: Oо;
све:очансOва – мо:ификацијама, изLацивањима, машOом – сOво-
ри смислену Aричу. То је :рамаOична о:лука, јер је на њеним Oе-
мељима мо;уће AосOавиOи сле:еће AиOање: ако се већ меша у
све:очансOво зара: хуманосOи, зашOо се он:а не Lи умешао и у
:о;ађаје о којима све:очи, Oакође из разло;а хуманосOи?

Тако :осAевамо :о месOа у коме Беснило више не може LиOи чи-
Oано као је:носOаван жанр-роман у коме су каOе;орије :оLра и
зла јасно расAознаOљиве. Наиме, Леверкинова о:лука :а се уме-
ша у :о;ађаје о којима :о Oа:а све:очи, а не учесOвује, Aроизишла
је из сазнања о и:енOиOеOу Aрофесора ЛиLермана. Та о:лука, ме-
ђуOим, Aо:сећа нео:ољиво на симLолично Lеснило Елиаса Елме-
ра, који у свеоAшOем Aомору на аеро:рому размишља само о уLи-
ци немачко; Lанкара. И Елмеру је, као и Леверкину, сOало :о Oо;а
:а злочинац Lу:е кажњен. КонOексO у оLа случаја не и;ра никакву
уло;у.

Ако у еAизо:и са Елмером AреAознамо не само о:лике инOе-
лекOуалне крими-Aриче не;о и њену филозофску Aоза:ину, он:а
ће нам LиOи лакше :а у њој са;ле:амо исOовремено и њену Aаро-
:ију. Наиме, Борхес за :еOекOивску Aричу каже :а „сAашава ре: у
је:ној еAоси хаоса“ (Борхес, 1990, сOр. 60). У Oоме усAева уAраво
заOо шOо цео свеO AреоLражава у сине;:оху LорLе :оLра и зла, :е-
OекOива и злочинца. ОOкривање злочинца је AоLе:а инOелекOа,
јер иза Oо; оOкрића нема више ниче;а: Aрича се Oа:а завршава и
осећај Aоново усAосOављено; ре:а овла:ава чиOаоцем. Тај осећај
је Aлаћен сужавањем AросOора у ком нарушена и:ила Aоново Aо-
сOаје и:ила. МеђуOим, у Беснилу се нишOа о: све;а Oо;а не :о;ађа,
јер Aроцес оOкривања злочинца у свеоAшOем умирању не сAасава
никакав ре:. То AоOврђује и су:Lина Елмера: он се уLија, „осеOив-
ши, јамачно :а Lесни“ (Пекић, 1987, сOр. 482), :ок Леверкин у сво-
јој фикционализованој/измишљеној Aричи Oај суици: моOиви-
ше Елмеровој несAосоLносOи :а Aронађе уLицу немачко; Lанка-
ра. На Oај начин он још више релаOивизује Елмерово оOкриће
уLице, чиме се Oо оOкриће, у конOексOу свеоAшOе; Lеснила, не
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слави као о;раничена AоLе:а разума у свеOу хаоса, већ само као
још је:ан Aример Lеснила.

МеђуOим, зар Леверкиново ликви:ирање ЛиLермана није још
је:ан Aример Oрансформација хуманисOичке свесOи у несвесO
Lеснила? Наиме, већ на AочеOку 29. Aо;лавља у коме се овај оLра-
чун :ешава, AриAове:ач Леверкину AриAисује сле:еће мисли:
„Знао је :а је раз;овор са ЛиеLерманом о ње;овој AрошлосOи, ма
како исAао, Lесмислен. Није:ан о: Aојмова на којима се заснива
Oзв. з:рава цивилизација у Lолесној рхаLа:овирусној, на Lесном
аеро:рому, није функционисао. Међу њима Прав:а Aо најмање“
(Пекић, 1987, сOр. 531). Ова реченица Lи несумњиво мо;ла :а Aо-
служи и као коменOар Елмерово; Aре:узећа, међуOим, она је
ов:е само уво: у је:ан о:лучујући ар;уменO којим се :уел изме-
ђу Леверкина и ЛиLермана измешOа из Aоља су:ара :оLра и зла,
хуманиOеOа и AосOхуманиOеOа. Та реченица ;ласи овако: „У Aро-
фесоровим рукама, Lиле оне крваве или не, лежала је су:Lина вр-
сOе“ (Пекић, 1987, сOр. 531).

УоLичајени случај ка:а су:ар између :оLра и зла о:лучује о
су:Lини свеOа, ов:е Lива нарушен чињеницом :а се сAас врсOе
налази у рукама исOе оне инсOанце која Oој врсOи и AреOи. Та сAо-
знаја AроLлемаOизује Леверкинову жељу :а казни ЛиLермана/
Лохмана/ШOа:лера; ње;ова морална Aозиција не само :а није у
са;ласносOи са Aра;маOичношћу не;о AосOаје :уLоко Aара:ок-
сална. Ако ЛиLермана вре:и казниOи у име човечансOва, он:а се
Oом казном човечансOво осуђује на AроAасO, умесOо :а му се :о-
носи сAасење. У :уху AоеOике Aо којој је својим јунацима :авао
најLоље шансе, Пекић ов:е „:оAушOа“ ЛиLерману :а из;ра:и фи-
лозофско оAрав:ање своје Aраксе Oако :а Леверкин, ћуOећи, мора
:а Aризна сеLи како су „ЛиLерманови ар;уменOи Lили сувише
јаки за Aучкошколске моралисOичке Aриме:Lе“ (Пекић, 1987,
сOр. 533). Даљи Oок ЛиLерманове ар;уменOације :ово:и Леверки-
на :о закључка :а „човек Aре: њим није злочинац. Да је LолесOан
о: нече;а шOо ‘з:рав свеO’ изван аеро:рома није Aознавао ни Aри-
знавао као LолесO, о: че;а је чесOо Aравио своју исOорију и ;ра:ио
своје и:оле“ (Пекић, 1987, сOр. 533), о:носно :а је ЛиLерман/ШOа-
:лер злочинац не у љу:ском смислу (као :окOор Мен;еле) већ у
на:љу:ском смислу.

И:еја наOчовека са којом Пекић Aолемише још о: соOије Како
у$окоји�и вам$ира ов:е се још је:ном јавља у завршним речима
:окOора ЛиLермана, :ок јунак соOије Конра: РуOковски Oу и:еју
AрихваOа, Леверкин јој се Aриви:но оOима и уLија ЛиLермана.
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МеђуOим, Oо уLисOво ни Aо чему више не може LиOи чин којим се
рационални хуманиOеO оLрачунава са AосOхуманисOичком ира-
ционалношћу, о:носно са Lеснилом које Aро;овара из мрака. Ле-
веркин не уLија ЛиLермана Aри свеOлосOи (разума), већ у мраку,
:акле у AросOору Lеснила и ирационалносOи, Aа Oако изневерава
имAераOив који је сеLи за:ао: :а ЛиLермана мора уLиOи ;олим
љу:ским разумом. Из Oо;а Aроизилази :а разум AроOив ЛиLер-
мана није :овољан. Начин на који Леверкин уLија ЛиLермана су-
;ерише :а разуму не:осOају ар;уменOи којима Lи се мо;ао Lори-
Oи AроOив ЛиLермана, о:носно AроOив науке која наAушOа ;нез:о
хуманосOи и уAућује се у AросOоре анOихуманиOеOа. Између Ле-
веркиново; и Елмерово; AосOуAка оOу:а нема никакве разлике:
они из;ле:ају као чинови Lеснила, Aа се оOу:а оLојици након њи-
хових Aрав:ољуLивих чинова AриAисује Lеснило. Тако из;ле:а
као :а је и сама Aраве:носO на;рижена Lеснилом, као :а Aојмови
:оLра и зла, LолесOи и з:равља, у конOексOу Lеснила ;уLе свој
смисао на исOи онај начин на који се разлика између ан:рои:а и
љу:и у А�лан�и�и Aолако Lрише, све :ок коначно не ишчезне.

МеђуOим, не Lисмо чак мо;ли ни :а кажемо како је Леверкино-
во Lеснило Aочело Oиме шOо је Aрекинуо Aисање сво; :невника,
о:носно Oиме шOо је о:лучио :а свој хуманисOички ан;ажман
више не исAољава кроз речи, већ кроз :ело.6 Већ у ње;овом хро-
ничарском ра:у, у ње;овом све:очењу које се чувало сваке мо-
;ућносOи :еловања и учесOвовања, Леверкин је AреAознао хла-
:ан, ;оOово лиLермановски AрисOуA Lеснилу који је AрезенOовао
Џон ХамилOон. Тако Леверкин о:је:ном схваOа „:а ХамилOону
нема шOа AреLациOи зLо; равно:ушносOи с којом је Aримио смрO
Aре: својим Aрозором. ХамилOон је Oу :а Lрине о вирусу, не о љу-
:има. Он Данијел Леверкин Око је и Ухо. Ту је о Lеснилу :а Aише,
:а каже свеOу шOа се на ХиOроу :о;о:ило, мож:а и шOа се м о ; л о
:о;о:иOи, а не :а у Lеснилу учесOвује. Између ње;ове арOисOичке
и ХамилOонове знансOвене неуOралносOи сOварне разлике нема“
(Пекић, 1987, сOр. 324).

Закључимо: воља за све:очењем насOаје као израз хумани-
сOичке свесOи, али је исOовремено сам чин све:очења у својој

6 Већ ова о:лука уAућује нас на моOо из соOије Како у$окоји�и вам$ира, у коме
Пекић циOира о:ломак из ГеOеово; Фаус�а у коме ФаусO, Aрево:ећи БиLлију,
свеколики AочеOак не ви:и више у речи, већ у :елу. Овај моменаO AосOаје
још значајнији ка:а се има у ви:у :а Леверкин смаOра како је у ЛиLерману
„Lило фаусOовске сAремносOи :а се :ефиниOивно искусOво AлаOи :ушом“
(Пекић, 1987, сOр. 536). 
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вољи за AоOAуном оLјекOивношћу сасвим налик научном са;ле-
:авању Lеснила које насOаје с ону сOрану хуманосOи. УAраво заOо,
лоша савесO све:ока (Леверкина) наво:и ;а :а крене у сусреO ху-
маносOи, Oако шOо све:очење жели :а оLо;аOи :оживљајем оно;а
о чему све:очи, шOо оAеO значи :а све:очење мора :а AреOвори у
Aричу која се оOвара за хуманисOичко Oумачење. На Oај начин,
Леверкин наAушOа своју AрвоLиOну научну оLјекOивносO и Oако
:олази :о ново; AроLлема: ако је све:очансOво већ наAушOено у
корисO Aриче која је хуманија, зашOо и сама Aрича не Lи Lила на-
AушOена у корисO :еловања које :елује још хуманије? О:;овара-
јући AоOвр:но на овај изазов, Oе Aреузимајући Aрав:у у своје ру-
ке, Леверкин неAримеOно клизи у Lеснило, шOо су;ерише и сцена
кажњавања ЛиLермана: у Oом кажњавању има више мрака Lе-
снила, не;о свеOлосOи разума, Aа је Oако и казна Aре уLисOво, Aре
лу:осO ирационално; која се је:ини с ЛиLермановом лу:ошћу
рационално;.

ШOа осOаје изван Lеснила? О:;овор Lи мо;ао :а ;ласи: ГаLријел,
лик који је, Aо усменом све:очењу Алексан:ре Пекић, Lио оми-
љени Пекићев лик у Беснилу. Па иAак, не AосOоји мо;ућносO :а се
чиOалац и:енOификује с овим ликом. Чини се :а је разло; у:аље-
носOи ГаLријела о: чиOаоца Беснила уAраво у уроњеносOи чиOа-
лачке заје:нице у свеO Lеснила – а Oо је свеO који ГаLријел Oранс-
цен:ира. Ње;ова Aојава су;ерише :а оOAор Lеснилу не може :оћи
из савремене цивилизације у којој се Lеснило исAољава, о:носно
из саме мо:ерносOи која ;а је Aроизвела. Тај оOAор не може :оћи
из хуманисOичке рационалносOи (Леверкин). Да ли је месOо Oо;
оOAора хришћанска вера? О:;овор на Oо AиOање можемо :оLиOи
само ако Lу:емо Lили у сOању :а веру AосмаOрамо изван наше;
сисOема мишљења, а не из ње;а само;а. То је Aрви услов. Дру;и
услов: :а ГаLријела не AосмаOрамо као суAроOносO Леверкину,
већ као ње;ово; Aара:оксално; AреOхо:ника и насOављача.

Преживљавајући унишOење аеро:рома, ГаLријел оLело:ањује
:а није Lиће ово; свеOа: међуOим, не сме се заLоравиOи :а заје:но
с њим Aреживљава и не:овршени рукоAис Данијела Леверкина.
Ту се не ра:и, као шOо знамо, о Aреки:у Aисања које је насOало у
хиOњи, са жељом :а се касније насOави. Ра:и се о свесном Aреки-
:у Aисања. И:еја хуманизма која је на:ахнула Aисање више се
није мо;ла ослониOи на само Aисање: у Oом OренуOку она неAри-
меOно Aрелази у Lеснило. Њена Aосле:ња инсOанца Oако осOаје
OексO који, Lу:ући :а Aреживљава каOаклизму, и сам Aосве:оча-
ва :а не AриAа:а свеOу у коме је насOао. Али, какав је Oо OексO?
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Снажна ауOоAоеOичка свесO која уAравља Леверкиновим Aиса-
њем чини :а ње;ов OексO није ни све:очансOво, ни Aрича, већ Aре
AоеOички нацрO о Lу:ућој Aричи, о чему све:очи и Aриро:а ње;о-
во; OексOа: она је својеврсни AоеOички :невник, о:носно нацрO за
Lу:уће Aисање. Таква Aриро:а OексOа значи :а је OексO окренуO
Lу:ућносOи, о:носно времену изван Lеснила, у коме ће моћи
LиOи AрочиOан и :овршен. Да ли је име Oе Lу:ућносOи ГаLријел?
Не Lи OреLало занемариOи Oу мо;ућносO чиOања у коме се у са-
мом OексOу укршOају :ва хуманизма: Леверкинов и ГаLријелов,
различиOа али не и суAроOна.

Преки:ом Aисања Леверкин је :овршио свој OексO, јер је наAи-
сао уAраво онолико колико му је :ух времена наменио :а наAи-
ше. ТренуOак Aреки:а Aисања је OренуOак ка:а Lеснило симLо-
лички овла:ава Леверкином, :ок ње;ов хуманизам Oражи насOа-
вљача.

Тиме се Леверкин Aосре:но укључује у AроLлемаOику Aреки:а
Aисања, чиме Пекићево Беснило сOуAа у везу са је:ним романом
који ника:а није :овршен, а чији ауOор није ви:ео AоOенцијално;
насOављача рукоAиса, Oј. није имао сво; ГаLријела. Ра:и се о Ан-
:рићевом Омер$аши Ла�асу. За са:а не знамо Aоуз:ано зашOо овај
роман није :овршен, а најје:носOавније Lи Lило, свакако, закљу-
чиOи :а је смрO Aисца Aрекинула Aисање романа. МеђуOим, у кр-
хоOинама романа које су AосOхумно шOамAане има је:на сцена
чији ауOоAоеOички AоOенцијал не Lи смео LиOи Aревиђен. То је
сцена у којој аусOријски конзул АOанацковић сAаљује свој OексO о
ОмерAаши ЛаOасу. Учинио је Oо заOо шOо је AосOао свесOан :а
OексO не може :а заузме Aозицију изван Aоља којим вла:а сам
ЛаOас, :ру;ачије речено, заOо шOо је :ошао :о закључка :а је сва-
ко, Aа и он, АOанацковић, Aомало ЛаOас. Таква свесO конзула уки-
:а мо;ућносO Aисања о ЛаOасу, јер је сам OексO већ на;рижен
оним о чему AриAове:а. ЗаOо ;а конзул и сAаљује: умесOо :а :о-
несе исOину о ЛаOасовим лажима, OексO сам AриAа:а свеOу Oих
лажи и Oако не може :а се о: њих :исOанцира како Lи на њих ука-
зао (в. Вла:ушић, 2007, сOр. 176–199).

ОAисана сцена из Ан:рићево; романа све:очи о немо;ућносOи
:а се OексO измакне из свеOа у коме насOаје како Lи мо;ао :а ;а са
мар;ине уоквири и Oиме Aрикаже. Она се у Oом смислу Aо:у:ара
са наAорима Црњансково; кнеза РјеAнина :а се измакне Лон:о-
ну. Ан:рић није усAео :а замисли је:ну концеAцију која Lи омо-
;ућила ње;овом OексOу :а :осе;ну мар;ину која је неоAхо:на :а
Lи OексO Lио :овршен, и мож:а уAраво заOо Омер$аша Ла�ас и
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није мо;ао LиOи :овршен. ОAсесија РјеAнина суици:ом у исOом
Oом конOексOу AосOаје симLоличка Aрича којом Aисац Aокушава
:а своје Aисање измакне из AросOора у коме насOаје. Да Lи Oо учи-
нио, неће LиOи :овољно :а РјеAнин изврши суици:. ПоOреLно је
:а кроз самоуLисOво измакне AерцеAцији ;ра:а, јер Oек Oа:а Oо
самоуLисOво исAуњава свој симLолички за:аOак, а Oо је измица-
ње Aисања изван хроноOоAа у коме насOаје. ОOу:а Црњански ме-
Oафоризује суици: кнеза РјеAнина и Oо на Oај начин :а завршеOак
Романа о Лон�ону Aре:сOавља але;орију власOиOе нечиOљивосOи,
јер кнежев суици: може исOовремено LиOи чиOан и као AоOвр:а
немо;ућносOи измицања из Лон:она, али и као :о;ађај Oо; изми-
цања који се о:вија на је:ном Aлану не:осOуAном симLолици ро-
мана, коме уAраво Oом не:осOуAношћу измиче у Oишину. Та не-
чиOљивосO завршне сцене Романа о Лон�ону резулOаO је исOовре-
мено и жеље за измицањем и сOраха :а се Oо измицање не
Lанализује језиком који AриAа:а Лон:ону, о:носно хроноOоAу из
ко; Aисање жели :а се измакне (в. Вла:ушић, 2011, сOр. 231–334).

Примери из Aрозе Ан:рића и Црњанско; све:оче о жељи за
мар;ином, о:носно жељи :а се Aисање измакне из AросOора и
времена коме AриAа:а. Слично се :о;ађа и ко: Пекића, о:носно
ње;ово; симLоличко; :војника Данијела Леверкина: су:Lина Ле-
веркиново; OексOа оOу:а је онај �ежи :ео ово; на Aрви Aо;ле: ла-
ко;, Lрзо-чиOљиво; Aаражанровско; романа. Она нам Aоказује
која је цена жанровске фикције коју Aише фикционализовани Aи-
сац Борислав Пекић. Та фикција може AосOаOи више о: жанров-
ске фикције само он:а ка:а разLије окове жанра, :акле ка:а се
измакне из жанра,7 а Oо се :ешава кроз AоеOичку Aричу о су:Lини
Леверкиново; OексOа и њеном измицању из свеOа у коме насOаје. 

ЛИТЕРАТУРА Борхес, Х. Л. (1990). Усмени Борхес. Бео;ра:: Ра:.
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AриAове:а оLезLеђује осећање си;урносOи и изолованосOи у о:носу на свеO
о коме се AриAове:а. 
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SUMMARY DECONSTRUCTION OF GENRE IN THE NOVEL RABIES BY BORISLAV PEKIĆ

The self-poetic statements of Daniel Leverkin were examined in
this paper. It is going to be revealed that exactly this component of
Rabies puts under question simple genre entry of this novel. Poetical
thought in this novel has its consistency: it leads from testimony
towards the story that has to put this testimony into context, in
order to confirm its humanistic orientation. In this insufficiency of
testimony and the need for the story, we recognise the key differ-
ence between aesthetics of testimony in Kiš, and fictionalisation of
testimony in Pekić. In the second part of the paper, the motif of
Leverkin’s interruption of writing of his self-poetic journal and the
character of Gabriel who is Leverkin’s successor was analysed in the
context of interruption of writing that is being thematized in
Andrić’s Omerpasa Latas, and Crnjanski’s strive by the means of count
Rjepnin’s suicide (in Novel of London).
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