
Ветар 

                                                             Лаза Лазаревић (1851-1891) 

 

Биографски подаци: 

- Српски књижевник и лекар. По њему је добила име Специјална болница за 
психијатријске болести Лаза Лазаревић у Београду и у Падинској Скели. 
*Спада у најзначајније представнике српске реалистике приповетке. Завршио је студије 
права у Београду, а потом уписује у Берлину студије медицине и завршава их. 
- Најпознатије приповетке: Први пут с оцем на јутрење, Школска икона, У   добри час 
хајдуци,  На бунару,  Вертер,  Све ће то народ позлатити, Ветар 

*Теме: породични односи и велики удари који нарушавају породичне односе 
(инвалидитет, порок, болест чланова породице). 
*Лазаревић у српску књижевност уводи лик интелектуалца који покушава да усклади  
стечене европске навике и патријархални морал и обичаје. 
 
Памтимо! 

*Књижевни правац: реализам 
*Књижевни род: епика 

       *Књижевна врста: психолошка приповетка 
       *Психолошка приповетка- је врста приповетке у којој писац износи своја 
расположења, душевна стања (стрепњу, узбуђење, нелагодност...), акценат је на ономе 
што се дешава у јунаку. 
*Тема: криза идентитета (Јанко је разапет између мајчине фигуре и личног; 
патријархалног система и интелектуалног; жеља и могућности), неостварена љубав. 
*Мотиви (симболи): ветар, очи, дим, светлост, прашина, рука, мајчина прича о два 
црва.  
*Приповедач: објективни приповедач (3. лице) уводи Јанка као приповедача (уведени 
приповедач у 1. лицу). Техника сказа − приче о личном догађају.  
*Ликови: Јанко- конципиран као модерни јунак: интровертан, интелектуалац, склон 
размишљању − неодлучан, неделатан, слаб, лабилан, дубоко укорењен мајчин утицај, 
чега није свестан. У његовом лику се преламају јава (стварност у којој живи) и сан. Сан, 
сањарење и сновиђење треба да прикажу колико је прећутаног и неисказаног у њему − 
одраз подсвести. 
*Мајка-стуб породице, оличење патријархалног морала, посвећена сину, не разуме 
понашење и размишљање младих. 
 



Прочитајте ово! 
Лазаревић је у овој приповеци створио тип енергичне мајке, ауторитативне, упорне, 
али и мудре и одмерене. Она је ненаметљиво-наметљива. Између ње и сина постоји 
породични склад, али и непријатни неисказани и неиспољени сукоб око женидбе која 
би унела дисхармонију у породични живот. Овај сукоб је приказан дискретно у 
наслућивањима и наговештајима. Она не намеће своје мишљење, само га исказује као 
савет или га провуче кроз сасвим обичан разговор. Њен ауторитет није створен 
директним диктатом и наметањем него кроз пажњу и љубав.  Јанко добро познаје 
мајку и тачно из њених очију или интонације говора открива прави смисао и став. У  
завршној сцени приповетке она каже сину: „Иди ако ћеш! Бог га убио ко ти у томе стане 
на пут.“ Она за девојку каже: „Красно дете!“, али и ово: „Такви сте ви сви, данашњи 
младићи! Не знате шта хоћете, па не знате ни шта радите!... (...) Али наопако, да ти 
откуд не волиш Ђорђа, па да стога не узимаш њу?! (...) Девојци красној, поштеној, 
честитој, доброј кућаници; али девојци − разбери се молим те! − коју си ти јуче први пут 
видео!...“ Зато Јанко поред тога што га мајка просто изгура на врата речима „Иди! Иди! 
Иди!“ добро види да је у њеним очима стајала другачија пресуда. Оним „разбери се!“ 
све је речено.  
 

 Прочитај одломак из Читанке стр. 268-275. или  

 послушај прочитану причу https://www.youtube.com/watch?v=TyycqkZ4y0I или 

 прочитај препричану приповетку https://www.lektire.rs/vetar-laza-lazarevic/ 

Домаћи задатак 

1.Препиши у свеску све тезе из лекције испред којих стоји ова ознака *, усликај и 

пошаљи ми на мејл. 

2.На основу датог одломка испод одговори како Јанко доживљава своју мајку. 

Одговори у пар реченица. 

Боже мој, како су биле велике наше матере! Оне су имале праосновне, чврсте, просте 

принципе који су исписани у сваком буквару; а држале су их високо, с поуздањем и 

мало кокетним поносом, као витез свога доброг сокола. Није било никака питања ни 

задатка живота, ма како он био тежак, а да га оне одмах лако и просто не реше. Над 

апсолутним тешкоћама уздизале су се својим високим и истинским религиозним 

осећањем. 

3.Процените и образложите да ли је могуће првазићи генерацијски јаз (неразумевање 

између родитеља и деце, старих и младих)?(на основу одлмка са врха стране) Да ли 

сматрате да ћете ви то моћи? Објасните. 

Наставник: Анђелија Јездић 

andelijajezdic@gmail.com 

Желим вам добро здравље и ведро распололожење!  
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