
 

 

Мотив умрле драге у дјелу „Santa Maria della Salute“ 

 

     Сваки човјек има нешто што га покреће, нешто из чега 

црпи инспирацију за било шта у животу. Можда је чудно 

ако кажем да је Лазу Костића покренуо мотив умрле 

драге, односно Ленкина смрт, али га је у сваком случају 

продрмала и спасила од потпуног губитка разума. Пјесник 

је тугу за умрлом драгом преточио у стихове своје 

најљепше пјесме и тако се спасио од још већег очаја. Од 

тренутка Ленкине смрти пјесма Santa Maria della Salute 

постаје надреална, а Лази полази за руком оно што 

многима није – спајање сна и јаве; живота и смрти. 

Његова умрла драга живља је него икад и он је доживљава 

ближом него кад је била крај њега. Можда је управо у 

томе сва његова животна иронија, јер тек након њене 

смрти се осјећа довољно храбрим да покаже своја и 

прихвати њена осјећања као стварна јер их смрт раздваја 

од злобних погледа и језика, а она не може да ужива у 

томе заједно са њим. Не могу рећи да он ужива, али је 

ипак испуњен том љубављу коју није могао прихватити 

као стварну док је Ленка била жива. Лаза је сјединио 

умрлу драгу и Мајку Божију и тиме јој дао неко ново, 

сасвим узвишено значење. На Ленку гледа као на највећу 

светињу и моли за опрост и њу и Мајку Божију, јер осјећа 

као да се огријешио према објема. Умрла драга му се 

јавља у сновима и даје му мотивацију да настави са 



животом, јер га на крају ипак чека она. Лаза жељно 

ишчекује смрт, јер вјерује у поновни сусрет са умрлом 

драгом на мјесту гдје све оно што их раздваја постаје 

небитно. Када се поново сретну умрла драга ће бити 

старија од њега, али и то је небитно, јер ће се срести на 

мјесту гдје „свих времена разлике ћуте“. Предстојећи 

сусрет за њега представља поновно рођење, нови почетак, 

нови живот пун љубави, среће и спокоја. Умрла драга му 

више није недостижна, а љубав је овај пут и права и 

могућа. 

                                                                       Тања Гњатић III7 


