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„О, �ушо моја, �ушо, сла�ка моја �ушо”

(Из Дневника Лазе Кос#ића)

САЖЕТАК. Текст песме Лазе Костића Santa Maria della Salute, вечан је и непро-

менљив, али је њен контекст у значењу и песничком вредновању про-

менљив у зависности од парадигми које регулишу односе између ства-

ралаца и прималаца. Дневник снова који је Лаза Костић водио на фран-

цуском језику, чињенице из његовог живота и рада, довољно су за-

нимљиве и за психоаналитичке експликације скривених слојева под-

текста песме. У раду је изложено књижевнотеоријско осветљење Петра

Милосављевића које кореспондира јунговско дубинско-психолошкој

анализи Ивана Настовића. 
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УВОД

Чињеницу Aа је Cесма Santa Maria della    Salute каAа је оMјављена
(1909), Cрошла скоро незаCажено, временом значила и вреAела
све више, најзаA Cос#ала славна, Пе#ар Милосављевић у моно_ра-
фији Живо� "есме Лазе Кос�ића Santa Maria della    Salute (1981) оMја-
шњава не само вреAнос#има њено_ #екс#а, већ и Cроменама у
сфери #умачења књижевнос#и, у измењеном кон#екс#у у којем
се Cесма Cрима, и AоMија нова значења и нове вреAнос#и. Осве-
#љавање кон#екс#уалних комCлекса релација о „вили” из Cесме,
CоAразумева и #умачење Aневника снова који је Лаза Кос#ић во-
Aио, ноћу и раном зором, на француском језику, оA 11. ок#оMра
1903, Aо 22. ок#оMра 1909, а који су чиниле Mелешке на с#раницама
књи_е о Змају. Дневник Лазе Кос#ића, са ау#о_рафа на францу-
ском језику који је Cревео Милан Кашанин и оMјавио у AецемMар-
ском Mроју Књижевнос�и 1955. _оAине, Милосављевић је Aонео у
књизи Три"�их Лазе Кос�ића (1991).4 

Књижевнокри#ичка син#еза која Cо#врђује величину и значај
ово_ срCско_ с#вaраоца и којом су Aа#а нова осве#љења ње_ово_
Aела, ос#варена су у зMорнику САНУ (2011) који окуCља воAеће
CреAс#авнике хермeнеу#ичко_ Cромишљања.5 Лирска с#уAија
Пере ЗуCца Ленка Дунђерска (2011), нови је AоCринос кон#екс#уал-
ном Cроучавању.

ДОЖИВЉАЈ ПЕСМЕ SANTA MARIA DELLA SALUTE

ИсиAора Секулић је о Cесми, и Cеснику Cисала с љуMављу, Aожи-
вела сва #ри Cлана Cесме и Cесму разумела: у њој се _овори о љу-
Mави с#арије_ Cесника Cрема млаAој Aевојци, у оMраћању вене-
цијанској цркви. Њен есеј AуMоких и имCозан#них речи, јеAан је
оA најлеCших казивања:

„Та је Cесма велики Aи#ирамM љуMави, и велика химна #ра_е-
Aији. Има у њој оA хеленско_ и оA роман#ично_ Aуха. Има оA архи-

4 ОAломке из Aневника накнаAно су оMјавили МлаAен Лесковац и РаAивој С#о-
канов, а Cревели МиоAра_ РаAовић и МилораA Арсенијевић. Ове оAломке Aо-
нео је Пе#ар Милосављевић у својој књизи Три"�их Лазе Кос�ића. 

5 ЗMорник са научно_ скуCа САНУ о Лази Кос#ићу 1841–1910–2010, ш#амCан је
2011.
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#ек#онске чврс#ине и усCрављенос#и с#уMа, Има оA ор_уљско_
Mруја… Али Cесма #а је оно ш#о је х#ела Mи#и, и ш#о нам је још и #ре-
Mало оA Лазе: не крик, не_о Aу_и урлик #и#ана. Али #и#ана који кла-
сично зна ш#а је с#ил, зMо_ че_а је урлик исCресецан #ајанс#веном
ли#анијом скрушења и умирања. Santa Maria della Salute” (Секу-
лић, 1986, с#р. 234). 

ЉуMомир Симовић и МиоAра_ Павловић осве#лили су с#рук#у-
ру Cесме и учинили је схва#љивијом. Милосављевић у својој
књизи о јеAној, јеAинс#веној Cесми, Aолази Aо #ема#ских осве-
#љења. Рашчлањавање #екс#а Кос#ићеве Cесме оMухва#а #ема#-
ске назнаке за сваку с#рофу: #ражење оCрош#аја, исCовес#, за-
Mљесну#ос# леCо#ом, Cојава и смр# виле, уну#рашња MорMа, њено
јављање о#уA, и Cу# ка њој у рају. Де#аљном се_мен#ацијом Cе-
сме, оA Cолус#рофа Aо најкруCнијих се_мена#а, Милосављевић је
CреAс#авио микро и макро елемен#е Cесме у њиховом Aијалек-
#ичком оAносу, али и са с#ановиш#а основних с#ања или _ла_ол-
ских времена у #екс#у, ш#о је још јеAна ре#ка Cојава која _овори о
сложенос#и #екс#а: у Cесми су Cрису#не све #ри Aимензије вре-
мена, Cрошлос#, саAашњос# и MуAућнос#. 

 Сма#ра Aа се у Cесми „[…] Cева о сукоMу основних живо#них
сила у човеку: о живо#у и о смр#и, о љуMави и Cокајању, о Mезнађу
и наAи…” (Милосављевић, 1991, с#р. 99). Ис#иче изузе#ну са-
Aржајну сложенос# Cесме, различи#их мо#ива, времена, с#ања и
усCос#ављених релација суMјек#а и све#а. Кос#ићева Cесма сло-
жена je са још јеAне с#ране. СуMјек# у већини Cесама усCос#авља
оAнос са јеAним Mићем. У Cесми Лазе Кос#ића, усCос#авља се Aу-
алис#ички оAнос, са црквом (у Cрве че#ири с#рофе) и са вилом (у
ос#алим с#рофама), и #а Aва Aела коресCонAирају са Aва основна
#ема#ска се_мен#а #екс#а. НеоMичну сложенос# #екс#а Мило-
сављевић Cроналази и у мењању с#ања у којима се мо#иви Cесме
оAвијају. Песник своја искушења, са.решења и "окајања везује за ја-
ву, на јави се зMило; али, из Cозиције саAашњос#и, казује своја
сновиђења и #о је саAа ново с#ање јаве као оMлика сна; #реће
с#ање је неMески све#лосни своA _Aе најле"ши сан ми "ос�аће јава,
с#ање јаве сна.

Милосављевић Cрис#уCа сис#ема#ском осве#љавању CараAи_-
ма#ских веза, оAноса који се у #екс#у усCос#ављају између основ-
них чинилаца: суMјек#а Cесме, цркве и „виле”. У Cоређењу са Aо-
саAашњим ин#ерCре#ацијама које _оворе о _реху, Милосављевић
_овори о комCлексу _рехова. Лаза Кос#ић је у Cесми кренуо оA
ис#оријско_ Aо_ађаја, зиAања цркве у Венецији. За њену из-
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_раAњу, 1631. _оAине, коришћени су Mорови Aинарских шума и
#аAа je Cесник зажалио сечу „словенских AуMова”. Песников не-
каAашњи Cркос и јеA оCеван у Cесми Дуж�е се жени (1879), Cре#во-
рио се у осећање _реха, скрушенос#и и Cокајања. Милосављевић,
у #рећој и че#вр#ој с#рофи, Cроналази још мно_е Cесникове _ре-
хове, с#раAањем Cокајане. 

Моли#вом Мајци Све#а, Пресве#ој Бо_ороAици, Зас#уCници не-
вољних, суMјек# Cесме #ражи оCрош#ај за _рех који и саAа чини у
свом срцу. Милосављевић каже: „Не само Aа је својој ’вили’ у срцу
храм CоAи_ао, већ чини још веће све#о_рђе: своју мр#ву Aра_у Cо-
реAи са самим Бо_ом; каже: ТаA ми се она оAонуA јави, / ко Aа ми
Бо_ се Cојави сам” (Милосављевић, 1991, с#р. 112). Појавом „виле”
Cесник се осећао јеAнаким Бо_у, и у сеAмој с#рофи осуђен је на
муке Тан#алове. Разумом вођен, Cесник оAус#аје и моли оCро-
ш#ај за своје _решне залу#е. 

Ђорђе Трифуновић, у #екс#у „ОAсјај визан#ијске ес#е#ике у
Сан#а Марији Лазе Кос#ића” (1992), Cрву, #рећу и че#вр#у с#рофу
Cесме означава исCовеAном моли#вом (Трифуновић, 1992, с#р.
7). „Сма#рамо Aа се #он моли#ве #у не CрекиAа, већ Aа Cесма, као
моли#ва, има своју целину. Јер и коA #раAиционалне среAњове-
ковне моли#ве #ражење оCрош#аја за _рехове у Cоче#ним је Aе-
ловима Cесме. Кос#ић се, наравно, не Aржи с#ро_о с#рук#уре јеA-
не #акве моли#ве, јер је у Mи#и ње_ове моли#ве и љуMавни мо#ив”
(Бојовић, 2004, с#р. 116). Све#озар Бркић, уCоређујући Лазу Ко-
с#ића са Дан#еом, ПсеуAо-Дионисијем, АероCа_и#ом, Дамаски-
ном, о јез_ру чи#аво_ зMивања у Cесми каже: „Чи#ава Лазина Cе-
сма јес#е занос, оMразла_ање с#ања на Cу#у сјеAињавања с Љу-
Mављу” (Бркић, 2002, с#р. 100). Мирјана Д. С#ефановић у #екс#у
„Vita nova Лазе Кос�ића” указује на Cое#ичку Mлискос# Дан#еове
млаAалачке зMирке Нови живо� на Cримеру Cрво_ соне#а и Ко-
с#ићеве Cесме Santa Maria della Salute. Она каже: 

„Јасно нам Лаза Кос#ић каже како је Cесма, како је уCраво лирска
Cесма – мисаони усек чулно_. За#о је #аквој CреAс#ави љуMави
суђено Aа Cониш#и своје сCољашње #елесно Mиће и Aа _а AовеAе у
више с#ање у којем ће се Aоживе#и чак и – рај! За#о је, као и Беа#ри-
че у Новом живо#у, вољена жена, фикција вољене и Aра_е […] За#о
је #аква визија жене сCасоносна, за#о она сCасава Cесника, за#о је,
коначно, иAеализована љуMав онај Cрави рај – Cеснички рај!” (С#е-
фановић, 2011, с#р. 42). 

Сава Дамјанов _овори о рецеCцијском Cу#у који Cесник о#вара
својим #ајним Дневником „који CреAс#авља узMуAљив Cаралел-
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ни #екс# Cесми самој, као неку врс#у њено_ ониричко_ комен#а-
ра и мис#ичне ин#ерCре#ације: није ли #ек у Cос#моAернизму #а-
кав сCој креа#ивно_ и херменеу#ичко_ AоMио Cрави уме#нички
ле_и#ими#е#?!” (Дамјанов, 2011, с#р. 376). Дамјанов, CараAи_ма-
#ични наслов Cесме, Cесников Cримарни кон#екс#, конкре#ну
венецијанску цркву, и чувену чуAо#ворну икону Бо_ороAице у
њој, везује за рецеCцију која CоAразумева и #раAицију хришћан-
ске уме#нос#и и #еолошке лек#ире. ЉуMомир Симовић у Беле-
шкама о Лази Кос�ићу, _овори о CреоMражају који се Aо_оAио у Ла-
зи Кос#ићу Cри крају живо#а. Он каже: 

„У хришћанс#ву, вреAнос# човека није умањена, већ је AовеAена
у Mлизину веће вреAнос#и, у којој учес#вује и Cомоћу које се ис-
Cуњава и ослоMађа. Тако се немо_ућнос# Cоли#ичко_ ослоMођења
Cре#ворила у мо_ућнос# Aуховне слоMоAе. И слоMоAа коју Лаза Ко-
с#ић виAи на крају, у Cесми Sаnta Maria della Salute, Mиће слоMоAа
свих човекових саAржаја. Тражење #е слоMоAе, оAушка и исCуње-
ња, јеAна је оA великих AослеAнос#и Лазе Кос#ића: он није наCу-
ш#ао #о #ражење, већ је наCуш#ао схва#ања у којима #у слоMоAу, #ај
оAушак и #а исCуњења није мо_ао наћи” (Симовић, 2001, с#р. 106).

Песникова афирмација леCо#е из с#рофе у с#рофу _раAуално
узрас#а, најCре узAизањем леCо#е венецијанско_ храма, Aру_и
Cу# оCчињеношћу леCо#ом „виле” и на крају, Aо неMеско_ све#ло-
сно_ своAа у леCо#и раја. „ПореA #о_а, иако је у Cрвом Cлану лич-
ни Aоживљај, Cесник већ у #им Cрвим с#иховима афирмише, на-
суCро# Cролазнос#и ис#орије, универзалнос# леCо#е, која ће Cо#-
Cуни смисао AоMи#и у завршници Cесме, у #ријумфу све#лос#и”
(Бојовић, 2004, с#р. 163). 

Милосављевић указује на Cојаву укрш#аја Aвеју сила, разума и
срца у Cесми, као на Cесникову CоAређенос# срца разуму. „Слич-
но о ’Aвема вољама’ у човеку расуђује и CреCоAоMни Јован Ка-
сијан Римљанин. ЈеAна се Mрине за сCасење Aуше, Aру_а – #ежи
_реху и само у њему налази заAовољс#во […] Сликови#о Cрика-
зујући симC#оме разAвајања воље, Све#и Оци су оMјек#ивно Cри-
казали човека као #аоца неCрес#ане уну#рашње MорMе” (Између
љу7ави и се7ичнос�и, 2006, с#р. 65). У MорMи између Aве силе, разум
је CоMеAио, али нај#еже искушење је смр# вољено_ Mића: у�екох о�
ње – а она свисну. „Она која му је исCунила смисао е_зис#енције и
Cосле смр#и је за ње_а Cос#ојала; […] За#о је оCе# и мо_ла Aа му се
Cојави, макар у сну” (Милосављевић, 1991, с#р. 117). Полазећи оA
суMлимирано_ љуMавно_ Aоживљаја, Aа се неAос#ижна љуMав Aо-
с#и_не, морале су се Aеси#и Cромене у Cеснику самом. У књизи о
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Змају Cесник је изнео свој с#ав о Cесми као о „заCиснику”, и сачу-
вани ау#о_рафи Cесме Santa Maria della Salute Cо#врђују #у #езу.
„То није ни јава ни сан, #о није ни свес#, ни занос, #о је неки су#он
уочи заноса, каA свесна јава Cрелази у Cеснички занос […] КаA _а
Cрође занос, Cесник наCише заCисник о ономе ш#о се Aо_оAило”
(Милосављевић, 2011, с#р. 102).

У Aру_ом Aелу Cесме (V–XIV), Cос#ојећи Mрој коресCонAенција
#екс#а са ван#екс#овним чињеницама, Cроширен је новим чиње-
ницама Mио_рафске CрироAе: Cесников оAнос Cрема Ленки
Дунђерској и Јулијани Паланачкој, као и неколико Cесникових
#екс#ова – Гос"ођици Л. Д. у с"оменицу, Дневник и Aелови књи_е о
Змају. 

КОНТЕКСТ

У CреA_овору Ан�оло.ији Лазе Кос�ића (1922), Све#ислав С#ефано-
вић, млаAи Cрија#ељ и Cош#овалац Кос#ићевa Aела, у јеAном оA
Cрвих #екс#ова оMјављених између Aва ра#а, оCисао је Кос#ићево
Aружење с CороAицом Дунђерски, ње_ово Cрија#ељс#во с Лаза-
ром Дунђерским који ће Cеснику Mи#и и кум на венчању, и љуMав
Cесникову Cрема Ленки. Милосављевић указује Aа у С#ефано-
вићевој Cричи ниш#а није сCорно осим Cриче о #ровању Ленки-
ном. У ЗуCчевој књизи о Ленки, разрешена је сумња Aа је Лаза
Кос#ић кумовао Aеци Дунђерских. ЗуMац каже: „У крш#еници
Ленкиној, коју сам имао Cрилике Aа виAим у архиви сво_ Cрија-
#еља Хаџи Зорана Лазина, заCисано је красноCисом Aа је Елена
(Јелена) рођена 26. ок#оMра 1869. на Ми#ровAан Cо с#аром кален-
Aару. Кумови су Mили Бо_Aан Сивачки, велеCосеAник сен#ома-
шки и варошка MаMица, у књи_у CоAа#ке уCисивао Cарох Симеон
Мајински” (ЗуMац, 2011, с#р. 46). 

У #екс#у, Јулча Паланачка и још "онеш�о из "осле�њих .о�ина жи-
во�а Лазе Кос�ића, Лесковац је на основу CроMраних и осмишље-
них ван#екс#овних чињеница, Cокушао Aа осве#ли Cесму. ПоAа-
ци које је CрикуCио, у коресCонAенцији су са #рећом и че#вр#ом
с#рофом. У #екс#у Ленка Дунђерска и још "онеш�о око "есме Santa
Maria della Salute, Лесковац је у Новом СаAу оA CороAице Дунђер-
ски и 94-_оAишње соMарице Веронике Молнар, на основу Aокуме-
на#а и фо#о_рафија, оCисао Ленку Дунђерски као леCу и оMразо-
вану Aевојку која је _оворила немачки, француски, ен_лески и
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мађарски језик, свирала на клавиру, Mавила се сCор#ом, Cу#овала
и Mила „CрироAна, увиђавна и Aарежљива”. 

О CосеMнос#и Ленкиној свеAоче #ри сачувана Cисма Лазе Ко-
с#ића из манас#ира КрушеAола, уCућена Николи Тесли, 12. јуна
1895. и 4. сеC#емMра 1895, и AецемMра 1895. _оAине. О #ој CреCисци
Aра_оцене CоAа#ке је ос#авио С#анислав Винавер у #екс#у Како се
ро�ила "есма Santa Maria della Salute. У Cрвом Cисму Cесник уMеђује
Cрија#еља Теслу Aа му је оAаMрао Aевојку, али не сCомиње њено
име. Дру_о Cисмо Лазе Кос#ића _овори о #оме Aа Cесник разуме
разло_е оAMијања велико_ научника који сав CриCаAа науци. У
#рећем Cисму Тесли, Cесник _а оMавеш#ава о смр#и несуђенице
Ленке. Перо ЗуMац је у лирској с#уAији Ленка Дунђерска наишао
„на #ра_ о Cричи како је Ленка, са AружMеницама, волела Aа с Cро-
зора своје куће у ГосCоAској улици новосаAској, насCрам Ма_и-
с#ра#а, _леAа како Cесник Aолази у хо#ел Јелисаве�у, CоцуC-
кујући, хоAајући као Aа је на високој разаCе#ој циркуској жици,
машући руком у којој је Aржао з_ужван шешир. И Aа је у #ом _ле-
Aању Mило неке њене Aечије и_ре. То је Cричала Јеленина мајка
Софија, која се Cро#ивила Ленкином Cрија#ељс#ву с Лазаром, јер
јој он ’Cуни _лаву космичким Mесмислицама’, а и оAваја је оA
оних који Mи х#ели с њом Aа се уCознају, раз_оварају, MуAу неко
време у њеном Aруш#ву” (ЗуMац, 2011, с#р. 133). Из Aневничко_ за-
Cиса сазнајемо Aа Mи Ленкин изаMраник мо_ао Mи#и неко као Лаза
Кос#ић, Cесник, филозоф, различи# оA Aру_их, у несклаAу са
својом околином и у склаAу са својим Aелом, мно_о с#арији оA
ње, али засеMи#е Aуховнос#и, ником налик осим својој CосеMно-
с#и.

ПЕСНИКОВА ВИЛА

Из Cесниково_ Cрво_ заCиса, и Cесме, и чес#о сCомињано_ мес#а
из књи_е о Змају, виђења њене Cојаве се разликују: реална жена у
оAносу на иAеал о жени. У #екс#у Лаза Кос�ић о "ое�ици ср"ских
наро�них "есама, НаAа Милошевић Ђорђевић указује на MесеAу Ла-
зе Кос#ића О ле"им женама у живо�у и у "есми (1871), у којој ће Cе-
сник на Cримеру сес#ре Леке каCе#ана: 

„[...] оMјасни#и мушко/женску суCро#с#ављенос# социјално-ис#о-
ријским околнос#има, неса_ласношћу уCореAних #окова кул#уре:
јуначко-хајAучке-мушке, и за заклоњене ’у кавезу’ – женске. Да Mи
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се вра#ио на своју основну #ему и још јеAном Cо#врAио Aа је леCо#а
Mез Aуше ’Cолу#анска леCо#а’ и завршио јеAном оA својих омиље-
них и_ри речи: ’ЛеC оMраз, Mез леCе Aуше, #о је MезоMразлук’ а ’Рокса
је илус#рација #оме’” (Милошевић-Ђорђевић, 2011, с#р. 233). 

У MесеAи нас#алој AваAесе#ак _оAина Cре Cознанс#ва са Ленком
Дунђерски, јасно је CреAочен Cесников иAеал женско_ Mића које
#реMа Aа CосеAује Aуховну леCо#у. Милосављевић каже:

 „Ленкина Cојава се у великој мери CоклоCила са ње_овим иAеа-
лом о жени, са оном ’Aушевном самониклицом’ коју је већ носио у
сеMи. ТреMало је, из_леAа, Aа се нека #аква жена, у неком #аквом ам-
Mијен#у (_осCоAс#ва, Cрија#ељске #оCлине) Cојави, Cа Aа човек и
Cесник у њој CреCознају иAеал коме су #ежили” (Милосављевић,
1991, с#р. 150). 

 О наслућеним осећањима између Ленке и Лазе, слу#и#и се са-
мо може из Cесама Гос"ођици Л. Д. (1892) на Aар за рођенAан, Santa
Maria della Salutе, и из Cесниково_ Aневника. У с#уAији Пере ЗуCца
о Ленки Дунђерској, из раз_овора које је Cесник воAио са Cо#ом-
ком Дунђерских, ТеоAором Дунђерски Ђурић, важно је сазнање
Aа је Ленка волела Лазу, „свим жаром #ра_ичне, заMрањене љуMа-
ви” (ЗуMац, 2011, с#р. 151). 

Милосављевић Cесму AовоAи у везу са Aру_им љуMавним Cе-
смама, До "ојаса, Мина�ир, Ђурђеви С�у"ови, Самсон и Далила, у који-
ма уочава CреCреке у ос#варењу љуMави, која има #ра_ичан крај;
и у Cесми Cосвећеној Ленки, Гос"ођици Л. Д разлика у _оAинама је
CреCрека, али уну#ар #е Aраме нема разјашњења, ни исхоAа. Љу-
Mав је Cриказана као неразAрешив чвор, а њена MуAућнос# неиз-
весна; и за њу, и за ње_а може Mи#и, и AоMро, Бла.о!, и лоше, Куку!.
У већини својих Cесама, Лаза Кос#ић је Mио не само лирски Cе-
сник већ и Aрамски Cисац, и све ње_ове Aраме: Максим Црнојевић,
Пера Се.е�инац, Гор�ана и Оку"ација, имају љуMавне мо#иве и заCле-
#е. Драмски начин мишљења Cрису#ан је и у ње_овој Cоезији. Пе-
сма Гос"ођици Л. Д, нас#ала у КрушеAолу 1892, Aокумен# је о јеA-
ном #рену#ку мучно_ колеMања, у временском ин#ервалу њихо-
во_ Aружења оA 1891. Aо 1895. _оAине. 

Али оAнос између Cесника и ње_ове виле у Cесми Santa Maria
della Salute није се заAржао само на колеMању; вилина осећања
Cрема Cеснику Милосављевић Cроналази у шес#ој с#рофи, у ње-
ном .ле�у који је све казао, а Aневник сновник свеAочи Aа је #о_
Cо_леAа Mило у с#варнос#и. СновиAовни Cо_леA и онај који је са-
мо јеAном уCућен у с#варнос#и, коресCонAирају са _леAом из
шес#е с#рофе. Дневник и Cесме свеAоче о Cесниковим осећањи-
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ма Cрема млаAој Aевојци, али нема никаквих неCосреAних Aока-
за Aа је и вили Cесник неш#о значио. Мора се верова#и Кос#иће-
вом, и свеAочењу ТеоAоре Ђурић Дунђерски. У сеAмој с#рофи Aо-
минира Cи#ање: „Зар мени с#аром, на Aну живо#а, / #а зла#на
воћка ш#о саA #ек зре?” ЉуMавна несрећа је у Cесми заснована на
великој разлици у _оAинама (Cеснику је Mила CеAесе#а, а Ленки
AваAесе# Cрва _оAина). Разло_е муAро_ Cонашања Cесника Мило-
сављевић налази у сну, из Aневника: 

„[…] х#ео сам Aа јој кажем колико је волим, ш#о сам јасно Aоказао
#име ш#о сам се оженио раAи #о_а Aа је ослоMоAим, Aа јој Aам Cри-
лику Aа нађе млађе_ човека који Mи је мо_ао учини#и срећном за
цело_ Њено_ живо#а, Aа јој Cокажем целу лиру моје #ра_еAије, сву
моју нечувену жр#ву… какав ће #о Mи#и Cример врлине” (Мило-
сављевић, 1991, с#р. 155). 

У Лесковчевим ис#раживањима, ин#ересан#ни су Mио_рафски
момен#и које Милосављевић AовоAи у везу са Cесмом. После вен-
чања са Јулчом, Cесник креће на #ронеAељно Mрачно Cу#овање у
Венецију, сеC#емMра 1895. ОAмах Cо Cовра#ку, Aолази Aо несCора-
зума између Лазе и #аш#е, и он оAлази у манас#ир КрушеAол.
Ленкина смр#, на Aан Архан_ела Михаила, за#иче _а у манас#иру.
По оMјек#ивном и ш#уром лекарском налазу, Ленка је умрла оA
#ифусне _рознице. Чак и Aа Ленкина смр# нема никакве везе
с Кос#ићем, ни са ње_овом жениAMом, Cесник је у #акву везу Cо-
веровао и с#иховима казао: у�екох му�ро о� среће, лу�, / у�екох о�
ње – а она свисну. 

УЧЕЊЕ О ДУШИ

Иван Нас#овић, Aок#ор Cсихолошких наука и Cсихо#ераCеу#, у
моно_рафији Анима Лазе Кос�ића (2004), Mави се јун_овском Aу-
Mинско-Cсихолошком анализом снова из Cесниково_ Aневника.6

6 Иван Нас#овић је оMјавио сеAам књи_а из Aинамичке Cсихоло_ије и Cсихија-
#рије, али и сеAам књи_а које се Mаве AуMинско-Cсихолошком анализом
књижевних Aела и њихових ау#ора: Архе�и"ски све� Десанке Максимовић,
Анима Лазе Кос�ића или Ленка Дунђерска, За"иси о несаници Иве Ан�рића у све-
�лу �у7инске "сихоло.ије, Сео7е Милоша Црњанско. у све�лу снова Вука Исаковића,
Снови Мар.ери� Јурсенар у све�у "сихоло.ије К. Г. Јун.а, Ле�њи сан Иси�оре Секу-
лић и �ру.и �у7инско-"сихолошки есеји, као и књи_у Архе�и"ски све� Николе Те-
сле. 
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У оквиру своје Cсихолошке Aела#нос#и, CореA _руCне анализе
снова, Нас#овић укључује ФројAову Cсихоанализу, Јун_ову ана-
ли#ичку Cсихоло_ију и СонAијеву шикзал-анализу које чине це-
лину и Cружају увиA у инAивиAуално, колек#ивно и фамилијар-
но несвесно. Снови Лазе Кос#ића из ње_ово_ Aневника сновника,
у књизи Ивана Нас#овића Cро#умачени су Cрви Cу# Cосле скоро
јеAно_ с#олећа оA њихово_ нас#анка. Психолошко #умачење На-
с#овића AоCринело је Cо#Cунијем и свес#ранијем разумевању
личнос#и и Cесме Лазе Кос#ића, ње_ове љуMави Cрема Јелени
Ленки Дунђерској и Јулијани Паланачкој, осве#љењу аниме Cе-
сникове. 

Нас#овић је Aошао Aо слеAећих закључака о #ра_ичном крају
Ленке: 

„2. Да није сасвим искључена мо_ућнос# Aа је Ленка Дунђерска из-
вршила самоуMис#во. За ову и овакву Cре#Cос#авку имамо слеAеће
инAиције: 

„а) неколико назнака у сновима 12 и 25 (виAи #е снове),

„M) Aва с#иха из Cесме Santa Maria della Salute: ’у#екох муAро оA
среће, луA,/ у#екох оA ње – а она свисну’.

„ц) Aа је коA Лазе Кос#ића Mило Cрису#но веома изражено више не-
свесно, оAносно Cо#исну#о не_о свесно осећање кривице везано за
Ленкину за_оне#ну смр#, CосеMно у сновима 23 и 24, као и у снови-
ма _Aе се он њој оCравAава ш#о се оженио Јулијаном Паланачком
[…]

„A) иза Ленке не само ш#о није ос#ала никаква меAицинска Aоку-
мен#ација из које Mи се мо_ло сазна#и оA че_а је умрла, већ нијеAно
Cисмо или раз_леAница […] У вези с #им Cо#реMно је ис#аћи Aа нам
РаAивој Симоновић у свом Сећању на Лазу Кос�ића Aаје информа-
ције Aа су он и ГеAеон, Ленкин Mра#, сCалили сва Cисма Лазе Ко-
с#ића, како Mи се изMрисао сваки Cисани #ра_ о оAносу Лазе Кос#и-
ћа и Ленке. СхоAно #оме, можемо са Aос#а верова#ноће Cре#Cос#а-
ви#и Aа је ГеAеон униш#ио и сву коресCонAенцију своје сес#ре Лен-
ке, #им Cре ш#о је она за ње_а и за ње_ову CороAицу Mила још
важнија оA коресCонAенције Лазе Кос#ића […]” (Нас#овић, 2004,
с#р. 130–131).

Песму су #умачили Cсихоанали#ичари, Војин Ма#ић и ВлаAе#а
Јеро#ић, књижевни кри#ичар Зоран Глушчевић, и лекар, и Cе-
сник, МиоAра_ Павловић. Војин Ма#ић, фројAовац, у Cесми Cре-
Cознаје "сихоеро�ске �ежње Cрема мајци и жени; ВлаAе#а Јеро-
#ић се ослањао на Јун_а и Aошао Aо Aру_ачијих резул#а#а: Ленка
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Дунђерска оA_овара Cројекцији Cесникове Аниме. Глушчевићеве
анализе везане су за Cесниково Aе#ињс#во, а Cрерану мајчину
смр# узима као фак#ор у#ицаја на формирање ње_ово_ карак#е-
ра. МиоAра_ Павловић је из ван#екс#овних чињеница закључио
Aа је Cесма Cокајница (за _рехе у мислима и Aелу) и моли#ва (за
јеAну рајско-еро#ичну _ра#ификацију), и Aа је Cесник имао не-
Mројене фрус#рације: ма#еријалну зависнос# и oсве#у жени у Mе-
саAржајном Mраку, неAовољну књижевну славу и Cоли#ички ам-
Mијен# у који се није уклаCао. 

Човек, Cо Јун_овом схва#ању, носи у сеMи "ерсону, Aео личнос#и
који се ис#иче и сенку, Aео који хоће Aа се Cрикрије. У сваком чо-
веку Cос#оје и уну#рашње енер_ије, анима, Cројекција мушко_,
оAносно, анимус, Cројекција женско_ Aела личнос#и. Према Фрој-
Aу, љуAска личнос# CоAељена је на Aва неCрија#ељска, неCрекиA-
но суCро#с#ављена Aела, несвесно_ и морално_. ВоAећу уло_у у
оAржавању конфлика#а уну#ар личнос#и на с#алном врхунцу
и_ра неразумна (несвесна) сна_а Aуше. ПоAсе#имо се Пла#оново_
учења о Aуши као Cоливален#ном комCлексу сас#ављеном оA Aу-
ховно_ и чулно_ елемен#а који омо_ућава комуницирање и са
Cроменљивим физичким (чулним све#ом) и са на#чулним (ме-
#афизичким, ин#ели_иMилним) све#ом иAеја. ТиCоло_ију Aуша
Пла#он Aоноси у Фе�ру. Пла#онова Aуша има #роAелну CрироAу:
CожуAни, вољни и умни Aео и каAа CревлаAава умни Aео, Aуша
„најMоље сус#иже Бо_у” (Пла#он, 1970, с#р. 137). Су�7ином Aуша
уCравља неизвеснос# и случај.

Нас#овићево #умачење није у кон#екс#у ФројAове #еорије ис-
Cуњења жеља, већ у кон#екс#у Јун_ове #еорије комCензације и на
нивоу суMјек#а. У неCосреAном раз_овору са Нас#овићем, са-
знајемо Aа је Милосављевићева моно_рафија Живо� "есме Лазе
Кос�ића Santa Maria della Salute CреAс#ављала ли#ера#уру воAиљу
у Cсихо#умачењу. Анима Cо Јун_у CреAс#авља архе�и" у смислу
оличења свих женских Cсихолошких #ежњи у мушкој Cсихи, ар-
хе#иC који сваки мушкарац носи у сеMи: уну�рашњу слику и�еално.
женско. 7ића, чији је Cрви носилац мајка. Песник у књизи о Змају
каже: „Није Cесников иAеал о жени у живом с#вору оA мајке
рођеном, већ у ње_овој Aуши, у ње_овој замисли о најлеCшој, нај-
Mољој, најAушнијој, најљуMавнијој жени или Aевојци. […] Ал’ ова
Aушевна самониклица ос#аје вечи#о” (Милосављевић, 1991, с#р.
150). У #ом смислу, Лаза Кос#ић ис#иче Aа је Cеснички иAеал не
с#варна жена не_о „слика њена ш#о се о_леAа у ње_овој Aуши”. 
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„О#уAа реализацију реалне жене #реMа схва#и#и као Cројекцију
уну#рашње Аниме, као ш#о је #о Mио случај, с јеAне с#ране, са Лен-
ком Дунђерском, која је Mила оAраз Cесничко_ заноса Лазе Кос#ића,
оAносно ње_ова Анима муза, и с Aру_е с#ране, са Јулијаном Палана-
чком, ње_овом суCру_ом на коју је он Cројек#овао има_о мајке за
којом је чезнуо цело_ живо#а” (Нас#овић, 2004, с#р. 18).

У коресCоAенцији са Милосављевићевим с#авовима јес#е На-
с#овићево AуMинско-Cсихолошко осве#љење Cесме Santa Мaria
della Salute. Нас#овић навоAи Хе_елову мисао Aа је ис#ина целина,
и Aушевни живо# разма#ра као Aинамичку целину коју чини и
свесни, и несвесни Aео личнос#и. По мишљењу Јун_а, „несвесно
зна чес#о више и Mоље оA свес#и”, несвесно никаA не лаже, за раз-
лику оA свес#и. 

ТУМАЧЕЊЕ ДНЕВНИКА СНОВА

Нас#овић осве#љава најAуMљи #рансCерсонални, архе#иCски
слој личнос#и чије о#криће Aу_ујемо Јун_у. Служећи се Јун_овим
ме#оAом амCлификације #умачио је среAишње симMоле Cесме:
цркву, мајку, вилу и рај, које је за#им са_леAао кроз Јун_ове кон-
цеC#е: аниме, смр#и, конјункције, рели_ије и архе#иCа смисла.
Иза Cесникове оCсеAну#ос#и Ленком Дунђерском, Нас#овић из
низа Кос#ићевих сновиђења, налази Cројекцију уну#рашње, ар-
хе#иCске Аниме, која је у с#вари архе#иC мајке, на сCољашњу
Аниму, оличену у с#варној осоMи, у лику Ленке Дунђерске. Из-
Aвајамо Aео Нас#овићево_ #умачења крунско_ сна (из Aневника
који има #риAесе# Aва сна) који је Cо ње_овом мишљењу оA Cре-
суAно_ значаја за разумевање Cесме, сањано_ 7. сеC#емMра 1907,
на Ми#ровAан:

„Свакако Aа није случајно ш#о је раAња ово_а сна смеш#ена у ка-
#оличкој цркви, верова#но у цркви Santa Мaria della Salute, која
CреAс#авља среAишњи симMол и енер_е#ско креа#ивно јез_ро ње-
_ове CослеAње Cесме, као и симMол не за личну, већ за архе#иCску
мајку, као ш#о није случајно Aа се на сцени #е цркве најCре
Cојављује Марија Ма_Aалена, велика као Cланина, а на самом крају
сна Ленка Дунђерски.

„Њих Aве, свака на свој начин, симMолизују јеAан сасвим сCеци-
фични асCек# Аниме Лазе Кос#ића […]” (Нас#овић, 2011, с#р. 173–
174). 
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Појаву Марије Ма_Aалине, коју Нас#овић виAи као јеAно оA
оMличја Аниме Лазе Кос#ића, ау#ор не сма#ра случајношћу, јер и
Cесник, и Ма_Aалина Cрво су у млаAос#и _решили, а Cо#ом Cос#а-
ли Cокајници. 

У Cолемици са Кашанином који каже Aа је цела Cесма изашла
из Cесниково_ Aневника, Милосављевић #врAи Aа је Aневник у
неCосреAној вези само са Aру_им Aелом Cесме, оA Cе#е Aо че#р-
наес#е с#рофе: Cос#оји Cо#врAа у Aневнику Aа је Лаза Кос#ић Aо-
живео њено јављање о#уA, у свом сну, шкри"ањем "о�а о� њених ко-
рака, _оAину Aана Cосле смр#и, јер се Ленка у Лазиним сновима
јављала ка� њојзи .ове. Дневник снова, ин#имне је CрироAе и неке
Aелове је сомMорски лекар и Cесников Cрија#ељ РаAивој Симоно-
вић униш#ио. Милосављевић сма#ра Aа се раAи о ин#имним Aе-
#аљима који верова#но коресCонAирају са с#иховима: У нас је све
ко у мужа и жене (XII, 1), Све су милине, ал нежежене, (XII, 3) и Aа је
ИсиAора Секулић у свом есеју за_оне#но указала, Aа Cесма има
„на јеAном мес#у и из_оре#ину”. То мес#о, Cо мишљењу Нас#о-
вића на основу Cе#о_ и AваAесе# шес#о_ сна, указује у Cсихоло-
шком смислу на "о�"унос�, а не на савршенс#во Cесме Лазе Ко-
с#ића. „Јер савршенс#во #реMа схва#и#и као циљ коме се #ежи, а
који се никаAа не Cос#иже. И #о је AоMро ш#о је #ако, као ш#о је
"сихолошки AоMро ш#о у #ој Cесми Cос#оје #е ’из_оре#ине’, које и
чине #у Cесму Cо#Cуном у љуAском смислу” (Нас#овић, 2004, с#р.
135). 

АНАГОШКИ СМИСАО

У CослеAњој с#рофи, за Лазу Кос#ића ја�ни век и 7езњеница CреA-
с#ављају ниш#авило; важно је с#уCање #амо, у рај: Из ниш�авила у
славу славa, _Aе Aо изражаја Aолази оно ш#о је неCролазно и вечно,
узAизањем ка висинама Aуховно_ и све#о_, у ес#е#ици Aефиниса-
но_ као ана_ошки смисао уме#ничко_ Aела. У CослеAњој с#рофи
Кос#ићеве Cесме, Дра_иша Бојовић изAваја син#а_му: у славу сла-
ва, и каже: „О каквој слави је реч? РаAи се о слави ГосCоAњој, која
се ос#варује у Хрис#у, у ње_овом имену, величини, свемоћнос#и,
све#ос#и, Aелима, Mла_оAа#и и сCасењу. Она се Cоказује овAе и #а-
мо, на Земљи и у Царс#ву неMеском” (Бојовић, 2004, с#р. 166). Јо-
ван Дере#ић у књизи Ис�орија ср"ске књижевнос�и (1983), за јеAну
оA најMољих Cесама нове срCске књижевнос#и каже Aа је моли-
#вено оMраћање Бо_ороAици, Aа Cочиње Cокајањем и завршава се
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очекивањем Mесконачне раAос#и. „Лаза Кос#ић је Бо_ороAици
Cос#авио јеAну оA најлеCших и неса_орљивих свећа…” (Секулић,
1986, с#р. 234). 

 Проучавање ана_ошко_ смисла у #еорији књижевнос#и и ис#о-
рији ес#е#ике, најин#ензивније у среAњем веку, Cрису#но у Дан-
#еовој Божанс�веној коме�ији, у новије време ак#уелизује јеAан оA
најзначајнијих савремених #еоре#ичара, Нор#роC Фрај у књизи
Ана�омија кри�ике. Он каже: 

„Велика сличнос# концеCција ана_о_ијске кри#ике и рели_иј-
ских концеCција мно_е је навела на Cре#Cос#авку Aа је #е концеC-
ције мо_уће Aовес#и у свезу јеAино #ако Aа се јеAну учини наAређе-
ном а Aру_у CоAређеном. Они који оAаMиру рели_ију, CоCу# Кол-
риџа, Cокушаће, као ш#о је и он Cокушао, Cре#вори#и кри#ику у
CрироAну #еоло_ију; они који оAаMиру кул#уру, CоCу# АрнолAа, Cо-
куша# ће свес#и рели_ију на оMјек#ивирани кул#урни ми#. Али ра-
Aи чис#оће кул#уре и рели_ије мора Mи#и зајемчене ау#ономије и
кул#уре и рели_ије” (Бојовић, 2004, с#р. 115–116). 

Фрај је ис#акао Aа кроз ос#варивање ове функције „књижев-
нос# оCс#оји у влас#и#ом свемиру”.

Милосављевић навоAи Aа CослеAња с#рофа у Cесми, Милана
Савића и Све#озара Бркића асоцира на и#алијанско_ Cесника
Дан#еа. МиоAра_ ПоCовић и Војин Ма#ић Cесму AовоAе у везу са
„вилованком” Лазе Кос#ића, Међу звез�ама, која коресCонAира са
Cомену#им Ма#ићевим мишљењем о #рос#рукој функцији виле.
„Све оно ш#о је у ’вилованки’ Међу звез�ама Mио само сан, у Santa
Maria della Salute Cос#ала је с#варнос#. Али не овосве#ска с#вар-
нос#, која се емCиријски може Aоживе#и, већ као уме#ничко раз-
решење нече_а ш#о се иначе разреши#и не може” (Милосавље-
вић, 1991, с#р. 172).

ЗАКЉУЧАК

На основу чињеница #екс#а и кон#екс#а, Милосављевићеви с#а-
вови о функцији жене у Кос#ићевој Cесми формулисани су овако:

„У љуMави Cрема #ој млаAој Aевојци саAржана је Cројекција Ко-
с#ићеве Аниме – млаAе мајке коју је Cрерано из_уMио, Cро#ив#ежа
и AоCуна оној мајци коју је у влас#и#ој жени нашао. Ис#овремено,
#а Aевојка у ње_овој Cесми, као и у ње_овом живо#у, и_ра уло_у му-
зе која _а наAахњује, и уло_у маAоне, Беа#риче, која ће _а оAвес#и
на онај све#, _Aе свих времена разлике ћу#е” (Милосављевић, 1991,
с#р. 173). 
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Конс#а#ација је Aа вила није само оMјек# љуMави, не_о среAиш#е
којим је „Cесник Aефинисао свој оA_овор све#у са којим се у Cо-
зним _оAинама суочио” (Милосављевић, 1991, с#р. 173).

Психоанали#ичким #умачењем Cесникових снова Нас#овић је
осве#лио AоAа#ни смисао у којем је, Cо речима ау#ора, саAржана
чежња не за личном, већ за архе#иCском мајком као среAиш#ем
ње_ове вере, а #име и среAиш#ем новоCронађено_ смисла у ње_о-
вом живо#у, смисла који _а је CриCремио за смр# и Cоновно
рађање. 

Тензија јеAинс#вене и неCоновљиве Cесме Cо#иче из филозоф-
ске и ес#е#ичке CараAи_ме Лазе Кос#ића, из иAеје о укрш#ају жи-
во#а и смр#и који се у Cесми неMесних снова разрешава живо#ом
Cосле смр#и.7 Изa зeмaљскe смр#и Cеснику сe o#вaрao живо# веч-
ни. Бла_о човеково није CроCаAљива ма#ерија, не_о #анана, не-
виAљива Aуховна леCо#а, леCо#а Aуше о којој је Cромишљао и Cе-
вао Лаза Кос#ић. Духовна леCо#а која се Cоказује и Cос#аје
виAљива Aушама моли#веника у #ишини, у Mолу који Mисер с#ва-
ра. 
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SUMMARY THE ANIMA OF LAZA KOSTIĆ

“Oh, my darling, darling, my sweet darling”

(Taken from Laza Kostić’s Diary)

The text from Laza Kostic’s poem Santa Maria della Salute is everla-
sting and changeless but its context regarding the meaning and the
poet’s evaluation can be changed depending on paradigms that regu-
late the relationships between the author and the readers. Diary of
Dreams that was kept in French by Laza Kostić, the facts from his life
and work are interesting enough even for the psychoanalytic explica-
tions of the hidden levels of the poem’s context. This work presents li-
terary and theoretical revelation of Petar Milosavljević in a unique
monograph The life of Laza Kostić’s poem Santa Maria della Salute (1981)
that corresponds to the Jungian deep    psychological    analysis of Ivan
Nastović in the book The Anima of Laza Kostić (2004).

On the basis of the external textual facts, Milosavljević’s views con-
cerning the role of a woman in Kostić’s poem are formulated in the
way that the love toward that young girl is consisted of the projection
of Kostić’s Anima – the young mother whom he lost too early, coun-
terbalance and the addition of the mother whom he found in his own
wife. Simultaneously, that girl in his poem, as well as in his life, has a
role of the muse that inspires him, and the role of madonna, Beatrice,
who will take him to another world where the differences of all times
are silent. The fact is that the fairy is not only an object of love but also
the centre by which the poet defined his answer to the world with
which he was faced in his late years. 

Milosavljević’s view corresponds with Nastović’s deep psychologi-
cal revealation of the poem Santa Мaria della Salute. Nastović mentions
Hegel’s thought that the truth is a whole and that spiritual life is re-
garded as a dynamic whole that is consisted of the conscious and un-
conscious part of the character. In regard to the Jung’s view “the un-
conscious often knows more and better than the consciousness”, the
unconscious never lies in comparison with the consciousness. The
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dreams of Laza Kostić from his diary of dreams, in the book of Ivan Na-
stović, The Anima of Laza Kostić, are interpreted for the first time al-
most a century after they have been written. Psychological interpre-
tation of Nastović provided for the more complete and versatile un-
derstanding of the character, the poem of Laza Kostić as well, his love
toward Jelena Lenka Dunđerska and Julijana Palanačka, and the revea-
lation of the poet’s anima.

Using the psychoanalytical interpretation of the poet’s dreams Na-
stović revelaed the additional point where in the author’s opinion
there is a longing not for his own but for the archetypical mother as a
centre of his faith, and at the same time a centre of the newly found
meaning of his life, that prepared him for death and rebirth. 

The tension of the unique and unrepeatable poem derives from the
philosophical and aesthetic paradigm of Laza Kostić, from the idea of
the crossing of life and death that is solved in the poem of heavenly
dreams with life after death. After earthly death, the poet was welco-
med to the eternal life. Dostoevsky says that there is no a man nor a
nation without the brightest idea. And there is only one brighter idea
on the Earth, the idea of the immortality of the human sole – all other
‘brighter’ ideas derive from this one. The man’s treasure is not a de-
structible substance but a delicate, invisible spiritual beauty, the
beauty of the soul that Laza Kostić considered and wrote about. That
spiritual beauty is revealed and can be seen in the souls of the ones
who pray in silence, in the pain that creates a pearl.

KEY WORDS: Laza Kostić, anima, poem, diary, dreams.


