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МАРИЈАЖИВКОВИЋ

ОБРЕДИПРЕЛАЗАУПОЕЗИЈИ
ДУШАНАВАСИЉЕВА

САЖЕТАК:Циљовогесејајестеуказивањенаодноскојије
присутанупоезијиДушанаВасиљеваиобредапрелазакојиједефи
нисаоАрнолдванГенепуистоименојстудији,акојисеупоезији
извршавају.УочићеседасепоезијаДушанаВасиљеванезаснива
самонанегативнимимрачнимсликаманегоидаприсуствосветлости
имаважнуфункцију.Обредипрелазакојисуувезисапородичним
односимасу,такође,присутниупесмамаипосветићеимсенарочита
пажњауесеју.ВажнојенагласитиприсуствовереиБогакрозспеци
фичнеобликеказивањаиформулативечијејеупориштеуусменој
књижевности.Преиспитивањеставалирскогсубјектапрематради
цијикојојприпадапрожетојекрозпесме.Обојеностсупротностима
свакакојеједнаодосновниходликастваралаштваДушанаВасиљева.
Симболикапородицеизвизурепесниказаузимаважноместоутума
чењуобредапрелазаизпатријархалногудобачовекаскрханогратом.

КЉУЧНЕРЕЧИ:обред,мотиви,прелазак,лирскисубјекат,
постојање,устројствосвета,дар,живот

ДушанВасиљевпоезијомнеисказујесамопоетичкеодлике
експресионизмаоличенеустрадању,рушевинамаједногиграђе
њудругог,новогсистемавредностииустројствасвета,блуду,
привременомпостојању.Његовапоезијаможедасетумачикроз
поставкекојеједефинисаоАрнолдванГенепустудијиОбреди
прелаза,теуочавамодамотивиупесмаманисунужнонегативно
конотиранивећјеприсутанмоменат„интерпланарности,односно
указанојенапрелазнузонуизмеђуовостраногионостраног”1,што

1 АлександарЛома,„Предговор”у:АрнолдванГенеп,Обредипрелаза,
Српскакњижевназадруга,Београд,2005,XXXIII.
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ћемоаргументоватитумачењемрепрезентативнихмотиваупоези
јиДушанаВасиљева.ОбредипрелазаупоезијиДушанаВасиље
ваисказанисукрозпрелазакчовекаиженеизједногсоцијалног
статусаудруги,прелазакизједногсистемаудруги,аисказани
суиформулативикојисууспрезисаусменомкњижевношћуи
традиционалномкултуром.

ЛирскисубјекатупоезијиДушанаВасиљеваизновасепре
испитује,бавећисепрошлошћузакојусматрадајеболнаидасу
поступциизпрошлостиузроксвихнесрећа,алиидаболморада
донесепрочишћење.Песмом„Пролог”исказујесеодносстароги
новогсациљемдасечовеккоригујенанајбољиначинкористећи
сесакралниммотивима.Негирањесакралногупесминеодноси
сенатодалирскисубјекатжелидапотиснерелигијуизживота
већжелидасесакралнотранспонујенадругачијиначинускладу
савременомкојесенамеће.Односпреласкаизједногузрастау
другииизједногначинаживотаудругииреминисценцијана
прошлопредстављенесу„сукцесивниметапама”2којесуисказа
нестиховима:

Немапразниканинедеља,
исвајесрећаусунцу
штонаспокаткадустариживотврати,
иразбудипоновоунамадрводеље
саливанскихибалканскихгора.
Атрагједубокистрашан,
инећеганиконикадзатрпати.3

Својепореклолирскисубјекаттражиусунцукаопринципу
постојањаиапсолутукојиосветљавамрачанитрновитпут,на
зирућисрећанисходуследрата,гладиисиромаштва.Сунцеје
врховнобожанствочовекастрадалникауратукојеувекратника
подсетидаморадаопстанеидамудрошћуивештиномнадвлада
непријатеља,алиисебе.

Песмом„Гласник”,исказаномуформиапострофе,лирски
субјекатнеопевапејзажјердогађајичијијесавременикпредста
вљајунехуманосагледавањесветаиистичупојединцакојиима
улогуптицезлослутнице.Доминантнојеиспољавањепутених,
блуднихстрастичијајетенденцијаурушавањецивилизације,а
свесеусмеравакапоноруипразниникојајеоличенамотивом
пустиње.Лирскисубјекатосећасрамзбогсвегаштопосматра,

2 АрнолдванГенеп,Обредипрелаза,Српскакњижевназадруга,Београд,
2005,7.

3 ДушанВасиљев,Песме,Portalibris,Београд,2019,3.



1061

алиизбогвеличањебола,крвииумирањакојиозначавајукрај
једногцивилизацијскогпореткајерсеподвлачиодсуствоемпа
тијеједнихпремадругима.ЗалирскисубјекатПороксимболише
ђаволакојићепобедитидоброиуништитиживотеутопистајер
јегреховладаоинебескимсводом,наглашавајућидапостојесамо
двемогућностиилидабудууништениилидаПорокпобеди:

Иближеседаникрајњегпада,
иништанамостатинеће,само:
илиданасПорокнадвлада,
илидасви,одреда,попадамо.4

Овомпесмомлирскисубјекатисказујезапитаностзасопстве
но,алиипостојањекосмоса.РатпредстављаизуглаАрнолдаван
Генепа„прелиминарниобредодвајањаодпретходногсвета,аса
циљемдастигнепутемпостлиминарнихобредауновисвет”5који
битребалодапостанесимболновогпоретка,бољегодпретходног
стогаштојеуметникуратникудодељенаулога„чуварапрага”6у
борбипротивсвегазлог.Поредзапитаностиопостојању,мучега
ипитањакојасуувезисатрајањемиисходомкојибиратмогао
дадонесе.Завршнастрофа,каолајтмотив,означавапрстенасту
структурупесме,наглашавајућисрамзбогнемогућностиодбране
јаства.Лирскисубјекат„присуствозлаусветупосматракаоБожи
јутворевину”7,какобипоказаоколикојепојединацспреманда
подлегнеиприклонисесветузлаунезахвалномвремену.Пита
седалијеуниверзумспремандаприсуствозлапреобратиудобро
икорисно.

СтваралаштвоДушанаВасиљеваодликујесевиђењемдуше
појединцаилиуметникаизуглапсихоанализејер„душевнижи
вотуметникасеуопштеузевшинеразликујеоддушевногживота
другихљуди”.8„Песмомомојојдуши”исказанојепоређењедуше
свртомупознујесен.Уништењеснагевољеисказаноалегоријом
указујенаплановекојејествараолирскисубјекат,акојисенису
реализоваливећсусезатрлиназгаришту.Несамоалегоријомнего
иконтрастомисказанимкрозопозицијубелеицрнебоје,предста
вљајуграницудвасвета,принципа,стања:

4 Исто,4.
5 АрнолдванГенеп,Наведенодело,25.
6 Исто,26.
7 ДраганСтојановић,Енергијасакралногууметности,Службенигласник,

Београд,2012,78.
8 ОтоРанк,Уметникидругиприлозипсихоанализипесничкогстварања,

Матицасрпска,НовиСад,1995,41.
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Вољесамсвојеуцрнуусадиоземљу,
ивоћњакјелепоцветао,
кадајенекодигобелукошуљуземље.9

Односземљеикошуљекаозаштитницапојединцаиинсти
туцијеоличенеувидудржавеутрадиционалнојкултуриимана
рочитапозитивнасвојства.Цветањевоћњакауказујенамогућност
рађањановогживотачијиплодовидоносеразличитеблагодати
којезаузвратпружају„разменударова”10какобиседарвратио
уздарјемзадобробитзаједнице.Путемреторскихпитањапрот
канимсупротностималирскисубјекатпостављаважнаонтолошка
иегзистенцијалнапитањасматрајућисенедовољноиспуњеним.
Запитаностнадсмисломживљењајеоноштомучилирскогсубјек
та.Далииукојојмерисмисаопостоји,ималисмисластваратии
какавјеисходстварањасамосунекаодпитањанакојалирски
субјекатжелидадобијеодговор.

Доминацијацрнебоје,непријатнатишина,пустош,опште
присуствосмрти,жалзбогодсуствајуначкесмртиисказанепер
сонификацијомиметафоромодликујупесму„Сутон”.Присуство
елеменатаусменекњижевностинампоказујеидијалогкојилирски
субјекатводисапрошлошћукрозсадашњостиболкојуратсобом
носи.Крозмотивевранаигавранакаоносиоцелошихвестиу
песмиможемодауочимоатмосферузагробнетишинеитугеза
страдалима,тесепесмаможепоистоветностимотивадовестиу
везусаепскомнародномпесмомкосовскогциклуса„СмртМајке
Југовића”где,такође,двавранагавранакаоптицезлослутнице
доноселошевестипородицистрадалихурату.УпесмиДушана
Васиљевасуптицезлослутницепредстављенестиховима:

Пољејенемо.

Каткадпрелети
јатоцрних,прогнанихврана,
илигавран,ил’другазлослутнаптица;11

Осећањенемоћиоличенокрозтамнубоју,атмосферупустоши
изгариштаможедаседоведеувезуисапостулатимаромантизма,
нарочитоболакојилирскисубјекатосећапремасвакомугроженом
појединцукојинеправеднострадаурату.Читајућиитумачећи
поезијуДушанаВасиљеванамећесеиоколност„обредапротери

9 ДушанВасиљев,Наведенодело,9.
10 АрнолдванГенеп,Наведенодело,34.
11 ДушанВасиљев,Наведенодело,13.
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вања,изгнанства,екскомуникације,одвајањаидесакрализације”.12
ЧовекПрвогсветскограта,уследстрахотакојејепреживео,осећа
сепрогнанимизсвакесфереживота.Ништанесматрадовољно
разумним,губиверуиповерење,долазидосамоизопштавањакоје
водикасамоуништењуипотирањусвегапостојећег.Руинерата
сузапоследицуималегубитаквереуБога,алиисумњуумогућ
ностиЧовекакаоствараоцајерјесматранпредметомрадњекоји
извршаванаредбедругих.Човекјеуфокусуинтересовањатоком
експресионизмастогаштојеизузетнеспособностидаистрпинево
љеидасеизрушевинаиздигнекакобистворионовиуниверзум.
Међутим,тостварањеновогуниверзумаизрушевинауконтину
итетупратиодсуствовере.Крозреактуализовањеуекспресиони
змуоногаштојеWeltschmerzозначаваоуромантизмупримећује
седауметницинегујуемпатијупремасвакомнедужномчовеку
изалажусезамиристварањеутопијскогсвета,супротногоном
којисузатеклииукомсуживелиистварали.

„СветемојеНедеље”јепесмакојаозначаваповратаклирског
субјектакакоренима,указујенаприсећањакојасуувезисаоним
лепим,узвишенимибезбрижнимиусмеравака„преласкусајед
ногживотногступњанадругиилиизједнедруштвенеситуације
удругузадоброцелогдруштва”.13Ситуацијаратногбезнађаупра
вокрозстрадања,изуглапосматрањалирскогсубјекта,требада
означипрелазакумирпутемкатарзештојеисказаностиховима:

Часовимојихнадахнућа,
ох,светемојеНедеље,
заштомисечешћенеприкрадете?
Јасамнавашолтарпринео
свесвојевере,имолитве,иадете,
ивистемезасвогасинапримиле,
ох,светемојеНедеље.14

ЗалирскисубјекатсветеНедељепредстављајубожанство
чијасвојстваизбављајуизневоље.Снагувере,молитвеинадахну
ћалирскисубјекатјеусмериокаНедељамакојејесматраомајком
Створитељкомчијасусвојствапозитивнаичијајеулогазаштит
ничка.СветеНедељесубилесимболпобедеживотанадсмрћу
штопоказуједаселирскисубјекатобраћаНедељамајерјеупознат
са„религијом,митовима,обичајима,вредностимаиочекивањима

12 АрнолдванГенеп,Наведенодело,131.
13 Исто,215.
14 ДушанВасиљев,Наведенодело,22.
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заједницекојојприпада”15иверуједареликтипредакакојима
припадаимајуспособностизбављањаизбезизлазнихситуација
иуказујунауспостављањеновогсистемавредностидоласком
светихНедеља.

Сусретритуалночистеинеискваренеженеичовекакојије
свимискушењимаодолеоистакнутје„Пролећномпесмом”заснива
сенанебашсрећнојвези.Свестанколикојенедостојанзбогдра
гекојајеврлонеискварена,аиживотсањомсматрамонотоним.
Лирскисубјекатјелуталицаисталнојеупотразизаизазовима,
уживауслободиинереткосеупуштауситуацијекојеимајуне
сагледивепоследице,ауодносусаженомзахтевамаксималну
слободујерћеусупротномједнодругоуништити.Нежелиука
лупљеностуједанначинживотаиуказујенатодајеслобода
измеђудвојељудинајважнија,стогасеможедовестиувезу„Про
лећнапесма”са„Искреномпесмом”МиланаРакићаукојојнема
исказивањанарочитихемоцијаједногпремадругомвећсесве
засниванарационалномпоимањуљубави,теуочавамоданедола
зидо„обредакојимбисеспојиланесамодвапојединца,негои
двезаједнице”16собзиромнатоданепостојеобостраниинтере
синакојимабисељубавзаснивала:

Итисидошла.Итисимехтела
оваквог,какавјесам;
твојајежеља,коснагамојекрвирасла.
Итисиотелапогледизтамнихочијумојих,
исвојомсимекрвљуодмојекрвикупила.
Ал’сисе,поносна,царскажено,залудтрудила,
јерменисиспасла.17

Молитвенимтономиспеванајеистоименапесмакојапозива
наљубавирадостживота.Песмом„Молитва”исказанјеживот
појединцаметонимијскиподељенучетириетапенасловљенего
дишњимдобима.Пролећеукомсвеврвиодрадости,ницања,
буђењасациљемдасесвиплодовиразвију,тедасвебудеблаго
родно,аинтониранјеритмомpianissimo.Крозприказегодишњих
добапрожимасемотивЦрквекојаимаулогумедијатораизмеђу
Богаиверниканаводећиважностпокајања,јерпокајањеуказујена
снагуљубавиипраштања.Безбрижностпролећамењастраснолето

15 МилинаИвановићБаришић,„Новимедијиифолклор”у:Савремена
српскафолклористикаI,ур.ЗојаКарановић,ЈасминаЈокић,УниверзитетуНовом
Саду,Филозофскифакултет,Одсекзасрпскукњижевност/Центарзаистражи
вањесрпскогфолклора,НовиСад,2013,283.

16 АрнолдванГенеп,Наведенодело,139.
17 ДушанВасиљев,Наведенодело,32.
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укомсвиплодовидобијајупуноћусазревањауритмуfortissimo,
служећисерефреномдајелето„вечноврење”18чијијесавезник
СветиИлијакојисвојомснагомутиченараствегетације:

Летоје:жегаижеђистраст,
илитијеигробови;
кадкршејабланигордихраст
СветиИлијаигромови;
каданагоникрвнарад
шепаве,сакате,лење...
Летојевечноврење.19

СветиИлија,јаблан,храстигромовипредстављајуреликте
словенскихбожанставакојиозначавајупостојаност,заштитуод
негативнихутицаја,тесеуочаваиодноспоштовањалирскогсу
бјектапрематрадицијикојојприпада.УпесмиСветиИлијаозна
чаваапсолуткојизахваљујућиспособностидакористигромове
јер„СветиИлијапозаповијестиБожијојгађађаволе”20,какобиу
природибилауспостављенаравнотежа.Јесенпредстављагодишње
добакоједоносизрелост,рађањеиубирањезасађенихплодова,
сигурностпостојањааритмичкиисказаноpianom.Овогодишње
добаполакоуводиукрајвегетациједоводећијеувезусакрајем
животногпутакојесобомносизимаинтониранауритмовима
decrescendoиpianissimo.Цикличнаструктурамолитвеможеда
сепоистоветиисацикличнимустројствомсветаукомпостоји
равнотежаизмеђусвихживотнихетапа,акроз„фигурепонавља
њастављајуакценатнаприсустворитмичности”21какобиоднос
лирскогсубјектапремаверибиоштоуверљивији.

Разореностдушеипатријархалнихнормиосновнисумоти
випесме„Човекпевапослерата”.Насушнабешепотребазапева
њеморазарањуједнепородицетокомратаињеномморалном
суноврату.Послератавишениконијебиоритуалночистнегоје
подлегаоутицајимаикренуостранпутицомправдајућитакавпо
ступакпреживљавањем.Лирскисубјекатјесвестансвојетрагич
ностијерјеизгубиосвевитешкеособинекојесумукаомушкар
цуприпадале.Митскодобајеишчезло,асањимнесталојеи
достојанствоигосподствена,витешкаборба.Човексеунизиокако
бипреживеорат,стогалирскисубјекатвеличасебејерјединоје

18 Исто,36.
19 Исто.
20 ВукСтефановићКараџић,Животиобичајинародасрпскога,Српска

књижевназадруга,Београд,1957,66.
21 ТањаПоповић,Речниккњижевнихтермина,ЛогосАрт,Београд,2007,

446.



1066

себеупоноруистрадалништвусачувао.Човексемењауследокол
ности„јерподлежеодређенимритмовимакојисеодражавајуна
његовживот”.22Ритмовиживотнихтоковаевропскецивилизације
насталинаконПрвогсветскогратаумногомесупроменилиначин
животаипромишљањапојединца.Залирскогсубјектаратјепред
стављаоотрежњењезахваљујућикомјеспознаосвеважнечини
оцебитисања:живот,брак,љубав,пријатељство,рат,разарање,
мир,породицу...СобзиромнатодасутемепесништваДушана
Васиљевапрожетесупротностимајерпромишљаодобромило
шем,Богуиђаволу,животуисмрти,душиителу,јасноједаје
„експлицитноприсутнодуалистичкопоимањечовекаистварно
стиукаонајважнијаодликапоетикеДушанаВасиљева”.23Једина
светлатачказалирскогсубјектајестејутрометонимијскиисказано:

Ијанетражимплена:
ох,дајтеменисамошакузрака
ималобеле,јутарњеросе–
осталовамначаст!24

Страдалништвопојединцатокомратанарочитојеопевано
песмом„Плачматеречовекове”чијаатмосфераитемаумногоме
подсећанаепскународнупесмукосовскогциклуса„СмртМајке
Југовића”.Несамопотеми,сличностсеогледаиуобредно–оби
чајнојпраксијермајкаузнакжалостипутакосуиобраћасестра
даломсинукрозтужбалице:

О,Сине,мојдобриСине!
ОтацтинијеСветиДух,
ниДрводељасаливанскихпута.
Сине,тисиплоддвенемежудње
иједногбесвесногминута.
Нисамтеродилаујаслама,
већукрвавојпостељи,
измеђучетиривлажнадувара,
једногшареног,замрзлогјануара.25

Мајкасвоједетесматрабожанствомиаконеможедасепоре
дисаИсусомХристоминачиномнакојијеИсусрођен.Замајку

22 АрнолдванГенеп,Наведенодело,8.
23 ЛукаХајдуковић,Ишчитавањеособеногзнака,Алфаграф,НовиСад,

Петроварадин,2009,46.
24 ДушанВасиљев,Наведенодело,53.
25 Исто,60–61.
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синјеплодстрастикојајебилањенатежњакасавршенствукојем
човеккаогрешникможедастреми.Мада,осимтогаштојеплод
страстизамајкутрудноћаипорођајозначавају„обредпримања
женеунатрагудруштвокојемјеприпадалаиобезбеђујејојсенови
положајудруштву,нарочитоакојепрворођенодетемушко”26,те
женапрелазиувишисоцијалнистатус.Присутанјежанрклетве
усамомтекстузбогначинанакојијемајцистрадаосин.Живот
женесимболишемукутокомрађања,неговањаиваспитавања
детета.Раткојимајциотргнедетеизнаручјакаопоследицуима
мајчинурезигнираност,одсуствовереуБога,стогажелидасахра
ниБогакакобиваскрслаЧовека.Ритуалничинсахрањивањасина
приказанјекрозмајчинужалостзаумрлимдететом.

Мотивисмртиисеобасавестиупесми„Болнице”оличене
сукрозсликугробљаиобредсахране.Доминантанјејецајкоји
сликесмртиисахрањивањачинипотреснијим.Лирскисубјекат
језапитаннадсврхомљудскогпостојања.Несигуранјеирастрзан,
питаседалијевределоживетиидалисубилокаквапостигнућа
токомовоземаљскогживотанаградазавечниживот.Сматрадаје
човекзалутаоутрагањузамиромудобарата,алииутрагањуза
сопственомдушомузприсуствожутебојекојасимболишераспад,
трулеж,умирање,страдање,смрт:

Залудсмоверуупомоћзвали;
нашасутелаширокиканали,
ињимажутеболницеплове.
(О,коћенамдонетигранчицемаслинове?)27

Душајеуратнимпревирањиманестала,безмогућностини
тижељедасеспознаинегујеемпатија.Ратјежртветретираокао
број,сахранесусесматралесеобомљудскихсавестинанекобоље,
узвишенијеместо,безбола,издајеиболести.Уједносу„обреди
погребаозначавалиуједињеностпреживелихчлановапородице
какобисложношћуобновилиланацпрекинутгубиткомједнеод
својихкарика”28стогаштојеутрагичнимтренуцима,нарочито
токомратапородицапоказивалаизузетнојединствозаједнице...
Токомратазаборавилисуљудидањиховаулогатребадабудеуло
гаствараоца,анеизвршиоцатуђихжеља,намераиодлука.

Основностилскосредствонакомпочивају„Песмеоживоту”
јестеконтрастјер,сједнестранепеваокрчми,асдругеистичемо
тивмајчинстваитакодвадијаметралносупротнамотивадоводи

26 АрнолдванГенеп,Наведенодело,49.
27 ДушанВасиљев,Наведенодело,76.
28 АрнолдванГенеп,Наведенодело,189.
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унепосреднувезу.Лирскисубјекатповезујеиблуднеженеипо
требузамиром,гдеконтрастпрелазиуоксиморон,асвесациљем
наглашавањаљудскогстрадањакакофизичкогтакоидушевног.
Певаочеличнојјавинеобраћајућинарочитупажњузасалонске
манирејерјепоказатељунелагоднимвременимабилотодајесва
катуђавољауништилаживотнедужномпојединцукојинијеимао
избора,осимдатуђувољуспроводи,чакинасвојуштету.Нада
селирскисубјекатдаћесеуспоставитиунекомтренуткухармо
нијапредстављена„цветнимвртом”којићепојединацнеговати
насвојначин,јерћетајвртбитиодликапојединцаињеговбегод
свегаружног,башкаоштоицветнивртрепрезентујепојединца
уВолтеровомромануКандид.

Када,изјутра,росапосипатло
својимсребрнимкапима,
изабрује
таласиваздухаодсирена
нашихфабрика,
учинимисе
даћесвеједномдабуде
цветниврт.29

ПеваиолепотиживотаЧовекасматрајућигасветскимпут
никомјерјењеговдомтамогдесенајбољеосећа,доктрагичност
девојачкесудбинепосматракрозњиховупутеностисклоностка
томедасвојучеститостичистотуолакодоживљавају,паимзбог
тогачестоживотвисиоконцу.Лирскисубјекатсматрадаћедевој
кебашсклоносткастрастимаспутатииодвестикастранпутици.
Овимпесмамадоминирајумотивиблудаиразвратамушкарацаи
жена.Ноћјесимболичкипросторгрехајертадаимушкарции
женекаљајусвеоноштобитребалоданегујуисачувају:

Тонуљудиижене
усвојелепе,шарене
разврате,
усјајна,
бескрајна,
ломљењабеле,мекепути.
Ичестоништадругонеможеш,друже,чути.
Ноћживота.30

29 ДушанВасиљев,Наведенодело,97.
30 Исто,102.
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Овепесмеозначавајуиунутрашњеборбељудииженаса
самимсобомипокушајемнадрастањасебе,асвезахваљујући
мушкомпринципуМесецукојикаомудрацизводизаблуделена
правипутикаоглавнијунакСеоба„поплавомчаробномнебуу
бескрајгаца”31јерстремикаапсолутунанебескомсводу,алии
земаљскомпуту.

Надуубудућеблагодатнодобалирскисубјекатупућујека
новимсвелимпоколењимајеруњимапосматраутопијскисвет.
Новиутопијскисветбибезмржњеисујетемогаодадигнекуле
изрушевинаратакојисупрецизапочелиидовршилиоставивши
засобомзгариште.Лирскисубјекатчежњомижељомкастварању
утопијскогсветауружнимоколностимаинаружномместупо
сматраизлазитрагичнихоквирапоратногвремена.Разапетост
младихудобагладиибезнађапослератаостајукаопоследица
општепропастицивилизацијенастале„уследсукобачовекапротив
човека,алиичовекапротивприроде”32,тесупоследиценемерљиве:

Светлапоколења,штосепонашемпутунижу,
уврелиммозговимаидеалиста,
самосувеселеутопије.
Свакаћедушадабудераспетанасвомекрижу
засвојесвести,хотења,среће,
идажучуморно,докапипопије.33

Опозицијеутрадиционалнојкултуризаузимајуважноместо
устваралаштвуДушанаВасиљевајеркрозњихводидијалогса
прошлошћуинаслеђемкакобиубудућностимогаодаучествујеу
стварањусрећније,утопијскесликесвета.Ходпогранициузопа
сностдасеможесклизнутиусферуоностраногсамојеједнаод
поетичкихсликаДушанаВасиљева,стогаштокрозстиховеводи
дијалогсатрадицијомоличеномувидуобредапрелазакојисеод
носенасвакисегментљудскогживотаиделатности.Безобзирана
тоштоистичебезнађе,пролазностживота,руинеиразврат,Душан
Васиљевжелидаверуједасепоштовањемобредастичузаслуге,
адајебашзлозадесилочовечанствозатоштосеоноогрешилоо
нормепатријархалногсвета.Цикличнаструктурапесамаможеда
сеизједначисацикличнимтокомвремена.ЗбиркапесамаДушана
Васиљеваотворенаје„Прологом”какобинасувеоупитањакоја
мучелирскогсубјекта,азатворенајепесмом„Утопије”сматрам,

31 Исто,104.
32 СнежанаСамарџија,Облициусменепрозе,Службенигласник,Београд,

2011,327.
33 ДушанВасиљев,Наведенодело,122.
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неслучајнојерјеопетжелеоДушанВасиљевдаистакнекакосамо
идеалноуређенсветзаснованнахармоничнимодносимаможеда
имасветлубудућност.Односмушкарцаиженеубезнађуратаје
заузимаонарочитупажњупесника,каоиобредикојисуувезиса
рођењем,алиисмрћу.Свевремепесникводидијалогсанаслеђем,
вером,алиисапостулатимаоличенимкрозобредепрелазакоје
једефинисаоидетаљнообразложиоАрнолдванГенепуказујући
нанеопходностграђењановецивилизацијенаконрата,алисепо
зивајућинаустројствосветанасталопризачеткустарецивили
зације.


