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Апстракт: Иако је Лаза К. Лазаревић (1851–1891) у својим делима мајку истински обожа-
вао, гледао у њој светињу, величао до божанских висина; овде у приповеци симболичног наслова 
Ветар, она се испречила између сина и девојке коју је он свим својим срцем пожелео да узме за 
жену; испречила између сина и друге жене. Занимљиво је да то наша критика није, или није у 
довољној мери запазила, иако је на то скренуо пажњу још Јован Скерлић.

Приповетка Ветар једна је од најзначајнијих у стваралаштву Л. К. Лазеревића. Сам аутор 
је њу највише истицао. Написана је у првом лицу. Из приповедачке позиције јунака приповетке, 
Јанка. Поседује савршену форму, па се чини као песничка (поема), заправо музичка творевина. 
Ветар у себи садржи и причу у причи. То је врло кратка причица која се састоји тек од неколико 
речи, али без које се не може разумети целина и суштина приповетке. 

Грађена на паралелним ситуацијама (прича у причи на почетку: поента приче у причи на 
крају; мајчино пристајање и на сироту али добру девојку на почетку: њено одлучно одбијање баш 
такве девојке на крају; стварна слепост Ђорђева: обневиделост Јанкова, његово заслепљујуће, 
симболично слепило); први Јанков одлазак у болницу и упознавање с тугом човека који је изгу-
био вид: други одлазак и спознавање среће, радости у појави девојке, Ђорђеве кћери; трагање за 
другом Јоцом као излазом: сазнање да и сам Јоца тражи излаз; ветар у сну: ветар на јави; одлазак 
девојке из његове куће: долазак њен у Јоцину кућу итд.

кључне речи: Лаза К. Лазаревић (1851–1891), српска реалистичка књижевност, српска 
приповетка, психолошка приповетка, прича у причи, форма;

Иако је, без икакве сумње, Лаза Лазаревић у своме животу и у својим делима мај-
ку истински обожавао, гледао у њој светињу, величао до божанских висина; у питању 
је права апологија мајке,� (сетимо се овде само лика мајке Марице из приповетке Први 
пут с оцем не јутрење, или оног одломка из његових рукописа који је објављен под 

� Душан Иванић, Незамјенљиво дјело, поговор у Лаза К. Лазаревић: Приповетке, (Београд, 
Издавачка кућа драганић, 1998), 234.
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називом Мајка�), која је вукла корене још из детињства,� овде, у приповеци Ветар, као 
уосталом и у приповеци Швабица (само тамо не тако отворено, само из перспективе 
јунака; о њој, о њеном негативном ставу говори приповедачево друго ја, мајка се, шта-
више, уопште не појављује, ако се изузме помен једног писма које је, исто било инди-
ректно, замотано и завијено), мајка се испречила између сина и девојке коју је он свим 
својим срцем пожелео да узме за жену; испречила између сина и друге жене. (Чудно је 
што то критика није или није у довољној мери запажала, иако је на то скренуо пажњу 
још Јован Скерлић.�) Непосредно са тим у вези је и чињеница што приповетка Ветар у 

�	Сећам те се!
Од оног тренутка кад су моје живе а хладне усне пољубиле твоје мртво и још вруће чело, 

много је штошта дубоко запарало таблу мога сећања, али твоја слика, твоје име није нигде 
окрњено. Другим је словима оно уписано! и кад луди час разлупа моју таблу, још ће, чини ми се, 
ватреним словима сјати твоје име. Шта мари што ни мене неће бити? Та црв, који се буде 
сладио мојим месом, сећаће се тебе.

Незнана, остављена, забачена, трајала си тихо и мирно своје бурне и тешке дане. Је ли 
то моја љубав само, која те диже изнад свију жена? или си ти збиља била јунак и философ? 
мати Српкиња, мати? (...)

Ох, жено, мученице, светитељко! Да ми је, пусто, цигло да ме можеш видети с колико 
побожности клечим пред твојом сликом! (...)

ево осећам како ме по врату заношљиво галиче твоја суха ручица – јаох! како си ми је 
радо свијала око врата! Што дркћеш, душо моја, животе мој, животе смрти моје! (...) ... ти 
ниси задрктала ни прве ноћи , кад си далеко од мене и од својих с уздигнутом главом по сврше-
ном општем послу, сама у туђини у пустињи покрила своју дечицу, утулила свећу, и гледала у 
пусту, непознату, неизвесну ноћ! (...)

Је ли да ти је лакше, душо, кад видиш да те се сећам?
Видиш ли надгробни споменик твој? Ја сам то, ја!	–	[Мајка], Лаза Лазаревић, Приповетке, 

приредио Душан Иванић (издавачка кућа драганић), исто, 223–224.
�	Живот није био лак, јер је Јелка [Лазаревићева мајка, прим. Д. К.], по смрти мужевљевој 

и деверовој, не само морала хранити „своје пилиће“ – Милку, Лазу и катицу [Милка и Катица 
су биле његове сестре, прим. Д. К.], већ им бранити и кров над главом. Тих дана се у осетљиву 
детињем срцу и укоренила она необична синовља љубав, која је ишла до обожавања и којој су, 
доцније, и у животу па и у књижевноме раду радо приношене и најтеже жртве. – Јеремија 
Живановић, Лаза к. Лазаревић, живот и рад; предговор у Лаза К. Лазаревић, Целокупна дела, 
за штампу приредио Јеремија Живановић, Библиотека српских писаца, (Београд, Народна про-
света, ?), XIX.XIX.

�	Ветар је прича како је једна мајка угушила и згазила живот свога сина. – Јован Скерлић, 
Лаза к. Лазаревић, књижевна студија; Изабрана дела, (Београд, Народна књига, 1967), 130. 
– На другој страни, морамо одмах напоменути, да се Скерлић тешко огрешио о уметност Лазе 
Лазаревића, можда више него према Дису и Пандуровићу, јер ако је тамо наступао са националне 
позиције па се донекле и може разумети његов став, овде је његова позиција не критичка него 
критизерска. Скерлић критикује Лазаревића, критикује његов нереализам, гледајући на све на-
чине да га омаловажи, при томе сасвим заобилази једно од његових најбољих дела, приповетку 
Све ће то народ позлатити.

То	је, уосталом, приметио још 1914. године Б. Поповић: Тако је Скерлић учинио и своју 
најкрупнију критичарску погрешку – у огледу о Л. Лазаревићу, и у оцени тога чистог песни-
ка и врло великог уметника, у Историји нове српске књижевности. – Богдан Поповић, Јован 
Скерлић као књижевни критичар; Огледи о књижевности, (Београд, Рад, 1984), 239.
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себи садржи и причу у причи. То је врло кратка причица која се састоји тек од неколико 
речи, али без које се не може разумети целина и суштина приповетке.

* * *

Приповетка Ветар поседује савршену форму.5 Напоменули смо већ да је та форма 
песничка,� још боље речено, драмска; ипак, можда би било најбоље (најприкладније) 
казати да је то музичка форма. То је једна мала, чврста структура са много различитих 
прелива (варирања мотива – чудно доследне мајчине неумољивости и непоколебљи-
вости).

Написана је у првом лицу. Из приповедачке позиције јунака приповетке/поеме, 
Јанка.7 Приповедач не наглашава колико је он година имао,� али се посредно ипак лако 
може открити његова старосна доб (у приповеци се истиче време када је имао 12 година 
и време двадесет година после тога). Али и упркос зрелим годинама, Јанко се показује 
у свему као још недозрела, несамостална личност, неспособна да сама за себе доноси 

5 Уосталом, као и већина његових приповедака. Његова се вештина види, наглашава Љ. 
Недић, пре свега, у ономе што чини прво обележје сваког истинског уметничког дела, у погледу 
његове обраде, унутарњи склоп. (У томе погледу његове су приповетке не само беспрекорне, 
него поготову савршене.) – Љубомир Недић, Л. к. Лазаревић, критичке	студије, прва књига; 
(Београд, скз, 1910), 47. – Прави уметник треба свакада да уме одвојити што је главно од 
онога што је споредно, да уме распоредити и одредити свачему његово право место у саста-
ву целине... Ни један од приповедача српских ту вештину није разумевао ни приближно као 
Лазаревић.– Исто.

�	као што се у резултату настале песме не може разликовати да ли конституисање и 
облик исказа дају смисаону повезаност или ова управља њима, тако се и у овој Лазаревићевој 
изразито психолошкој приповеци згуснутих лирских и поетских стања и наслута, као и у пе-
сми, смисао и облик идентични. – Саша хаџи Танчић, Поетика одложеног краја, Једно читање 
приповедака Лазе К. Лазаревића; (Београд, Просвета, 1999), 76. Иначе, не можемо а да то не 
приметимо, покушај овог приповедача да недовршене приповетке Лазе Лазаревића прикаже као 
довршене (можда под утицајем Милана Кашанина који је сматрао да су недовршене приповетке 
На село, Секција, Тешан, на које је наша критика обратила мало пажње, зрелије... од доврше-
них, претерано хваљених прича Школска икона и На бунару), завршио је у потпуној и безна-
дежној пропасти.     

7 Јанко је, по свему судећи, омиљено пишчево име за јунака својих дела. Осим у Ветру, 
име Јанко као главног лика јавља се и у приповеци Вертер, као и у недовршеним приповеткама 
Побратими и Стојан	и	илинка. 

� Писац, осим што не наводи његове године, и не описује његов изглед (што се може схва-
тити као његов модернији приступ књижевној грађи), за разлику од оног готово детаљног психо-
физичког описа Јанка у Вертеру: Чиновник, човек од тридесет година, именом Јанко. Обла, бле-
да лица, које изгледаше сасвим безначајно, само што у очима као да се читаше нека наивност и 
чежња. То се виђа на људима сасвим младим који још нису покварени „светским лукавством“, 
који још шкрипе зубима који слушају за „сузе рајине“, и лупају песницом о сто кад се пева што-
год где севају јатагани – једном речи: то беше човек са широким грудима и тесним ципелама. 
– Лаза К. Лазаревић, Вертер, Целокупна дела, приредио Јеремија Живановић, исто, 190.
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одлуке; све у свему личност која је још потпуно уљуљкана мајчинском љубављу, али и 
њених гвоздених оквира. Бојажљив, плашљив, осећајан и одан мајци.9

Приповетка је грађена на паралелним ситуацијама (прича у причи на почетку: 
поента приче у причи на крају; мајчино пристајање и на сироту али добру девојку 
на почетку: њено одлучно одбијање баш такве девојке на крају; стварна слепост 
Ђорђева: обневиделост Јанкова, његово заслепљујуће, симболично слепило); први 
Јанков одлазак у болницу и упознавање с тугом човека који је изгубио вид: други 
одлазак и спознавање среће, радости у појави девојке, Ђорђеве кћери; трагање за 
другом Јоцом као излазом: сазнање да и сам Јоца тражи излаз; ветар у сну: ветар на 
јави; одлазак девојке из његове куће: долазак њен у Јоцину кућу итд.

Посебно је занимљив језик приповедања у Ветру. Занимљив толико да је то прича 
за себе. Функционалан, пре свега прецизно функционалан. Чак и онда (или нарочито 
онда) кад изневерава своју природу (природу свога говора), односно када не саопштава 
оно што саопштава. Или, када не саопштава ништа (језички празан ход), тј, када пси-
хички прецизно саопштава како нема шта да саопшти!

Тај језик приповетке садржи и нешто страних речи и израза. Међутим, и ови 
упадљиви варваризми (принцип, малтретисати, потенцисало, десператно, деспе-
рантну наду, везикатор, грандиозан утисак, из куртоазије, цицварица, индиферент-
ност, аналишем, аналисао, диспут, санћим, емфатично...) су говор о Јанку. Он је био 
напољу, у свету (светски човек, који је био у Паризу, а школовао се у Дрездену на 
Лабу) и тамо их покупио и они су израз његове неодлучности и бојажљивости, можда 
и изолованости.

У том језику има и ијекавског говора (мајка). И то, наравно, није случајно. То је 
говор о мајци (за разлику од туђица које су, како смо приметили, говор о Јанку). Тим 
старинским говором сугерише се и мајчин старински морал. Онај морал који Јанка 
спутава.

Што се уметничке транспозиције тиче, Лазаревић је најдаље отишао управо с 
овом приповетком. Ту њену особеност запазили су и истакли многи критичари:

Милан Савић�0,
Лаза Костић��,

9	Јанко се вратио са стране, неожењен, добио је добро место, и мирно, као пуж у љусци, 
живи са метером. Он је остао велико и послушно дете, без воље, без свога ја, стално потчињен 
матери, која се увек труди и успева „да одржи свој ауторитет“. Он је примио не само њену 
тиранију но је усвојио све њене уске и старинске идеје.– Ј. Скерлић, Исто. Слично: У Ветру је 
сав Јанко, онакав какав је у обичном и свакодневном стању: малодушан, слабе воље, роб јаке и 
заповедничке матере, не знајући ни сам шта хоће ни камо тежи.– Исто, 125.

�0	Та Ветар је ремек-дело, дивна новела, управо психолошка студија.– Милан Савић: Шест 
приповедака Л. к. Лазаревића, ...

��	 Узмимо као најљепшу од његових Шест приповједака – иако заиста није лако рећи 
која је нејљепша – ону коју сад одштампава Браник и која се зове Вјетар. У те приповјетке 
најљепша је појава, управ језгра цијеле приче, она кад Јанко – (...) – кад Јанко застане у слијепог 
Ђорђа Радојловића његову шћер. Чини ми се да су у тој појави збијене најзначајније особине 
Лазаревићева генија. У цијелог Тургењева нема љепше појаве. кад помислимо на снажни кон-
траст између слијепог Ђорђа и шћери му, која је „имала црне очи, велике тако да је од њих 
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Јеремија Живановић��,
Владан Недић��,
Велибор Глигорић��,
Божидар Ковачевић�5,
Милан Кашанин��,

дувао неки ветар и нека промаха ме одмах ухвати и укочи целу леву страну“, заиста се сјећамо 
Шекспира.– Лаза Костић, Лаза к. Лазаревић, Глас Црногорца...

��	Писац ових редова већ је нагласио своју симпатију: за њега је Лаза у Ветру био на нај-
већој висини. По његову мишљењу, у књижевности ове врсте немамо ништа што је Ветру ни 
слично, ни равно.– Јеремија Живановић, Лаза к. Лазаревић, живот и рад; предговор у Лаза К. 
Лазаревић: Целокупна дела, приредио Јеремија Живановић, исто, XLVI–XLVII.XLVI–XLVII.–XLVII.XLVII..

��	Нови уметнички елементи виде се јасно у Ветру, (...). ... У чему је новина Ветра? Никако 
у заплету, разуме се. код побратима лекара, у болници, Јанко је видео негдашњег очевог ортака, 
коме се суши очни живац; занео се његовом кћери лепотицом, али је остао без одлуке кад му се 
мајка успротивила. и главне личности су старе. Мајку смо назирали у Швабици, а  Јанка смо 
видели у Вертеру. Новина Ветра је у најтананијем преливању једва ухватљивих тонова, ана-
лиза тренутних расположења – заплет. (...) Са много песничког осећања уплео је Лазаревић 
игру ветра у плетиво приповетке. (...) Али ко ће захватити сву дубину Ветра! – Владан Недић, 
Лаза Лазаревић, предговор у Лаза Лазаревић: изабрана дела, (Београд, Народна књига, 1958), 
18–19.

��	Посебно место заузима, својом оригиналношћу, својим одступањем од рационалног пос-
тупка вођења збивања, својим апартним методом повезивања унутрашњег живота личности 
с догађајима, Лазаревићева приповетка Ветар, која се и по другим својим квалитетима може 
сврстати у Лазаревићеве најбоље приповетке.– Велибор Глигорић, Лаза к. Лазаревић; Српски 
реалисти, шесто поправљено и допуњено издање, (Београд, Просвета, 1970), 141. – Флуиднији 
реализам ове приповетке отварање је наше књижевности, за будуће, унутрашњем животу чо-
вековом, и симболима.– Велибор Глигорић, Токови српског књижевног реализма; предговор у 
Српска реалистичка приповетка (Београд, Просвета, 1968), 7.

�5	То је очевидно прича у којој је он најсуптилнији, у којој је најдаље отишао. У њој се, сем 
тога, осећа и друга атмосфера, као неки дах сутона, јесени, смрти. На први поглед она је сасвим 
једноставна, али то је рафинисана упрошћеност: први део, у неколико потеза даје лик мајке и 
неожењена сина, али већ свршена човека; други део догађа се у болници, код друга, доктора, где 
јунак приче наилази на слепа болесника у коме препознаје чича Ђорђа, некадашњег ортака свога 
покојног оца; поред њега упознаје се и с његовом кћери у коју се заљубљује, али га мати спречава 
да се ожени. То је фабула, не може бити обичнија, али треба видети шта је Лаза Лазаревић од 
ње начинио! Свака је појединост овде продубљена, суптилна, сва у танчинама, прожета оним 
немерљивим и готово неприметним особинама које једно уметничко дело истичу изнад других 
дела. Треба само пажљиво прочитати завршетак, кад мати у исти мах и гони сина и брани му 
да се ожени чича-Ђорђевом кћери, па ђе бити јасно колики је Лазаревићев домет у овој причи. 
Нестало је све споредно; чак нема више ни срећног завршетка, ни моралисања у овој сажетој 
краткој причи која би могла да буде роман од хиљаду страна. – Божидар Ковачевић, Лаза к. 
Лазаревић, предговор у Лаза К. Лазаревић, Приповетке (Београд, Просвета, 1963), 28.

��	 Pripovetka Vetar stoji iznad svega što je Laza Lazerević napisao. (...) nigde Lazarevićeva 
zapažanja nisu vidovitija, nigde njegovo zagledanje u čoveka prodornije, osećanja složenija nego u 
toj priči. (...) rafinovanošću osećanja, složenošću misli, poetskom atmosferom, silinom reči, Vetar stoji 
usamljeno u srpskoj književnosti svog vremena. to je priča koja anticipira modernu prozu XX veka.– 
Milan Kašanin, Svetlost u pripoveci (Laza Lazarević), Izabrani eseji (Beograd, Rad, 1977), 134–135.–135.
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Драгиша Живковић �7,
Владимир Јовичић ��,
Душан Иванић�9, ...

И на крају овог кратког увода у приповетку Ветар Лазе Лазаревића треба рећи и 
то да се у њој, иако је она релативно кратка (сажета, згуснута), могу уочити чак седам 
посебних сегмената (делова), а један од њих (трећи) може се поделити на још даља 
два сегмента, од којих један (други, шири) сеже у прошлост. Ови размаци, или паузе у 
приповедању, ови прекиди у Јанковом говору, знак су слушаоцима (читаоцима) да тај 
говор будно прате (мотре на њега), јер само тако могу допрети до истине (уметничке 
истине) у њему.

�7	А та новела је у ствари уводила у српску књижевност технику симболистиче прозе, 
која је нарочито инсистирала на мотивацијском увођењу снова, халуцинација, слутњи и пре-
досећања.– Драгиша Живковић, Дезинтеграција реализма у српској књижевности; европски 
оквири српске књижевнмости III (Београд, Просвета, 1982), 178. Слично: Лаза Лазаревић (...) 
целу приповетку Ветар (1890) гради као флуидно ткиво сна и јаве, са интроспективним про-
живљавањима јунака приповетке, који своју анксиозност пред „ветром“ и „вихором“ живота 
заклања у топло крило материнског бдења и страже.– Период реализма у српској књижевнос-
ти, исто, стр. 266.

��	 У приповеци Ветар, Лазаревић је начинио најдубљи усек у подручје тајанственог, 
усудног, уклетог, најдубљи не само у односу на покушаје његових претходника и сувремени-
ка већ и на сопствене покушаје у недовршеним приповеткама Стојан и Илинка и Секција, 
које су занимљиве баш због тога што потврђују Лазаревићев књижевни афинитет за подручје 
подсвесног.– Владимир Јовичић, Песник моралне носталгије; предговор у Лаза К. Лазаревић: 
Приповетке (Београд – Приштина, Вук караџић	–	Једниство, 1985), 32–33. – Пре Фројдове 
теорије снова, обраћао је на њих пажњу.– Исто, 34. – Ветар је прича модернијег, изоштренијег 
сензибилитета, сложенијег поимања човека и света, без фолклорних боја и симбола, литарарни 
дијаграм психоемотивне пренадражености, противречних стања и расположења, плод пуне 
стваралачке зрелости једног од првих европски образованих писаца у нас.

Не би се рекло да се Лазаревић преварио држећи да му је Ветар најбоље што је дао. (...) 
Узимајући је чак за најаву симболизма у српској прози, новија критичка мисао све мање се колеба 
одређујући приповеци Ветар посебно место у развоју српске приповедачке књижевности. Њена 
појава је датум који би се из XIX века могао пренети у XX, а да јој се не укине ни један епитет 
савремености.– Исто, 41.

�9	Средишњи слој сликовитости Лазаревићеве ријечи могао би се назвати проширењем и 
постварењем метафоре. Ради се о двоструким поступцима, да се апстрактно опредмећује, а 
предметно апстрахује. Неки примјери су већ наведени, а заправо су разасути по свим приповјет-
кама, мада се умножавају у другом периоду стварања нашег писца, с приповјетком Ветар, 
гдје доминирају и обједињују цијеле епизоде. (...) Међутим, Лазаревић је знао, опет као нико од 
пређашњих српских писаца, да суочи истовремене а удвојене перспективе свијета, да неосјетно 
представи вањски свијет у поремећеном виђењу и доживљају свијести која га прима. Читалац 
заправо такву слику схвата као потврду деформације: присуство онога што је видљиво (име-
новано у видокругу јунака) назначава одсутно, невидљиво (неименовано), а опсесивно за јединку. 
Тај поступак се налази већ у приповјеци Први пут с оцем на јутрење, али главну улогу добија 
тек при крају ауторових животних моћи, у Ветру. – Душан Иванић, исто, 236–237.–237.
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А та истина, та проста истина, свима доступна и свима видљива, вођена маес-
тралном пишчевом техником приповедања, у коме врхуни унутрашњи живот�0 и у 
коме је назначено, што би формалисти рекли очуђавање или онеобичавање (остране-
ние), а наш Јеремија Живановић нередовним	стањем и грозничавим;�� у коме, затим, 
има испреплетених снова и сновиђења,�� издашне поезије као и снажног и истовремено 
тихог психолошког превирања... та истина се, дакле, вешто скрива и прекрива, и на-
спослетку, огољена, измучена – открива!

Мајка. Прича о два црва

У првом, уводном сегменту приповетке доминантна фигура�� је мајка и њена при-
ча о два црва, односно о Божијој свемоћи. Приповедач, Јанко, је као послушаник (слу-
шалац, прималац те приче) у другом плану, иако се дело њиме отвара и иако почиње из 
тог првог, предњег плана (када сам се вратио „озго“ у Србију...).

Приповетка одмах, на почетку, назначује проблем којим ће се бавити. То је Јанкова 
женидба, неуспела женидба, да одмах додамо.�� Приповетка се тако, дакле, директно 
отвара, али начин како то чини није непосредан и отворен. Напротив! Приповетка, 
заправо, почиње констатацијом о задовољности оба актера (Јанко убрзо са првог лица 
једнине ја, прелази на прво лице множине ми) дотадашњим животом која је у најмању 
руку сумњива. Просто, или ако ни због чега другог, што је то задовољство не савим уса-
глашено, односно што је оно подвојено, што, у првом реду, припада другоме: Живели 

�0 Истичући да патријархални свет нико није сликао тако потпуно као он, Љ. Недић је при-
метио: Главно је да оно није главно. И одмах додао: Што је Л. к. Лазеревић сликао, то, дакле, 
није толико живот народни, колико, више, поједини људи, личности, типови, карактери. Што 
је код њега главно, то је унутарњи живот, оно што у себи самима доживљују, што се у души 
њиховој збива. – Љ. Недић, Наведени текст, исто, 44. Нагласио Д. К. 

�� Истичући да треба загледати како писац припрема поступке својих лица, на који на-
чин изводи борбу pro и contra у њиховим душама, како види оно што је обичну оку невидљиво иpro и contra у њиховим душама, како види оно што је обичну оку невидљиво и и contra у њиховим душама, како види оно што је обичну оку невидљиво иcontra у њиховим душама, како види оно што је обичну оку невидљиво и у њиховим душама, како види оно што је обичну оку невидљиво и 
налази реч, израз, који то невидљиво учини видљивим и стварним, Јеремија Живановић наводи 
пример приповетке Ветар: Најлепши је пример, у погледу на ово, Ветар, који чини утисак као да 
је писан у стању нередовном, грозничавом; као да га је писао човек с појачаном температуром, 
када су сва чула била осетљивија него обично и када се могло јасно осетити и оно што је у ре-
довним приликама испод свести. и није без разлога што је Лазаревић понајвише био задовољан 
овом приповетком, чија вредност – појачавањем захтева за добру уметничку приповетку – само 
може расти и релативно и апсолутно.– Ј. Живановић, Исто, стр. XXXVII. Подвукао Д. К.XXXVII. Подвукао Д. К.. Подвукао Д. К.

��	У приповеци Ветар, сан заузима значајније место него у другим Лазаревићевим припо-
веткама.– В. Јовичић, исто, 35.

�� Ипак се не би могло казати да је она доминантна фигура у целој приповеци, као што то 
наглашава Љ. Недић: У вези с тим је и то да је код њега свагда једно лице главно; остала су сва, 
и ако су она свагда живо и истинито изведена, више за то да се истакне оно главно.– Љ. Недић, 
исто, 45. Истицање ауторево. 

��	Смисао из којег је створена – узмак од брака – поступно се открива поступком изу-
зетне психолошке анализе ликова и односа да би се обликовао процес јунаковог повлачења и 
одустајања.– С. х. Танчић, исто.   
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смо лепо и задовољно! Нарочито је моја мајка била задовољна што јој нисам довео „из 
Париза каку Швабицу“, па да „не уме с њоме ни говорити“.

Сумњиво и онда када се одмах за тим то истицање задовољства понови и то, сада, 
из убедљиве перспективе првог лица, односно самог наратора: и ја сам био задовољан 
што сам нежењен. Јер у реченицама које следе и у којима се очекује да он образложи 
то задовољство, задовољство просто не проистиче. Ако кажемо да је неко задовољан, 
па онда додамо да је задовољан још неко, онда је то знак да, у ствари, неко (а можда 
и нико), ту није задовољан. Ипак, како у овом случају мајка нема разлога да не буде 
задовољна (са сином), онда је јасно да је незадовољан син (са мајком). Уместо тога (на-
глашеног задовољства), само нека потпуна сметеност. Односно, оно јунаково ја брзо се 
утапа у друго, мајчино она. Односно, јунаково неодређено осећање поводом сопствене 
женидбе (тј. неженидбе) брзо се губи пред другим, мајчиним неприкосновеним погле-
дом (ставом) по том питању: „све са светом и кад је чему време“.�5

У даљем тексту је говор о различитостима међу мајком и сином. О немоћи једног 
лика (сина) и премоћи другог (мајке), о зависности једног и независности другог, о 
неактивности једног и хиперактивности другог лика.

 При том, писац, лукаво, из перспективе сина, уздиже на пиједестал мајку. И 
то није конкретна мајка, већ општа; не његова, него наша: Боже мој, како су биле вели-
ке наше матере! Оне су имале праосновне, чврсте, просте принципе, који су исписани 
у сваком буквару; а држале су их високо, с поуздањем и с мало кокетним поносом, као 
витез свога доброг сокола. Није било никаквог 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.

Са општег плана писац, међутим, прелази на посебни; са опште мајке, на једну 
мајку.

Заправо, говори о односу сина према мајци, односно, пошто је мајка изразито 
доминантна, о односу мајке према сину.

То је ситуација у којој мајка обећава.
Пре тога само да се осврнемо на једну малу, индикативну сцену у којој се говори 

о ретким тренуцима њиховог међусобног зближавања, односно када се мајка са сином 
шалила: По једанпут у години дана ја бих јој легао главом у крило. тада би ме она 
чешкала по глави и говорила као малом детету: „куждраво моје, ти слусас маму!“, 
али као да се одмах и застидела тога, јер би увек додавала: „тако сам те мазила кад 
си био мали!“ Она управо обрнуто казује да је син још мали. Јер, ако га је исто мазила 
сада као и некада шта је друго него још мали? Али, син није био мали.

њена обећања која су уследила у функцији су изласка из те неповољне позиције 
у којој се син још налазио.

Томе претходи једна важна напомена. На говор о женидби он јасно предочава 
своју несигурну позицију: Мене као стид.�� Дакле, и јесте стид и није. Или, мање стид 
а више нешто друго. Некаква друга нелагодност. И тај (и такав исказ), међутим, пре-
цизно исказује Јанков положај: он би и не би, да се жени и да се не жени! Не бежи од 

�5 Л. К. Лазаревић, Целокупна дела, Ветар, исто, 267.
�� Исто, 268. 
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те могућности, али допушта да за то има још времена (иако је доста времена од тога 
већ протекло).

Онда је уследило оно обећање о којем смо говорили. Заправо, ради се о читавом 
низу обећања. Па још тријумфално зачињених непоколебљивом, одлучном, оданом ве-
ром у хармонију односа у свету. То је она прича у причи.

Обећања која се неће испунити. Остаје само прича о умешаности неке више силе 
у сређивању и у преуређивању прилика у односима међу људима, односно опитимис-
тичка порука која казује да човек не остаје сам и кад се чини да је остао потпуно сам.

У дискурсу мајке и сина назначено је присуство одсутне и тада сасвим непознате 
девојке.. То је говор о њој, иако се она још ни не назире. И наравно, говор о метери. 
Она, као што рекосмо, нештедимице и одлучно обећава. И ставља сина у сасвим из-
вестан положај.

У том дијалогу, у ствари, јасно разанајемо откуда је код Јанка оно осећање стида.
Мати му обећава, наговештава (спушта до тада, изгледа, превисок критеријум за 

избор девојке) да може узети и сироту девојку, само ако је срећна и ваљана и без новца 
само ако је њему драга и нека је	честита. То је деловало! Јанко се још више стидео, 
али и куражио (Ја се још више стидим, али се куражим), а онда и сасвим ослободио (Ја 
се сасвим ослободим). Мати се при том и на Бога позвала (Тако ми Бога!�7).

После тога је уследила она прича у причи. Прича казује, нимало случајно, баш 
она, мајка: Волела је, на пример, да прича како аранђео није послушао Бога, те узео 
душу неке самохране бабе, а поштедио мајку ситне деце. Тада га Бог шаље те му „са 
дна мора“ доноси и разбија камен, а унутра су два жива црва. – „А ко се за њих ста-
ра?“, пита Бог. – „Ти, Господе!“, одговара аранђео.

Прича велича Бога који не заборавља заборављене и не оставља остављене. 
Прича, на другој страни, велича причаоца. Прича и причалац су једно, по слу-

шаоцу: – Ту се цакле очи моје матере. Она, као врстан, поштен, одушевљен адвокат, 
дигнутим, звонким гласом и испруженим кажипутом понавља тежину, „морал“ при-
поветке: „Чујеш“, каже, „ко се стара за ова два црва?“, а аранђео се узврдао, поцрве-
нио, гледа преда се: „Ти, Господе! ко него ти?“

Прича и причалац су, дакле, једно.
Занимљиво, како је Јанко гледао на ту причу. Сигурно, не с таквим одушевљењем 

као што је на њу гледао њен причалац. Ту он једино извесно налази да је аранђел сама 
слепа послушност.�� Не указује ли нам то он на своју слепу послушност?!

Болница. Болесници. Брат-Ђока

И у следећем сегменту који је дат у екстеријеру (изван куће, изван мајке), зачудо, 
наглашена је приповедачева стидљивост. Пре него што ступи у болесничку собу (у 

�7 Исто, 269.
�� Исто, 270.
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болницу је он кренуо са/за својим другом Јоцом, доктором�9), он своју нелагодност 
дефинише стидљивошћу (Мене би стид).

Стид, али од чега га је стид, или од кога? То се не каже, наравно. То читаоцима 
остаје да откривају.

Овај сегмент приповетке уводи у њу нови лик, оболелог Ђорђа, али је он више 
говор о наратору, Јанку. Заправо, говори о страху који је Јанко вукао још из детињства. 
Аутор приповетке свог јунака, враћа у доба детињства када му се догодио значајан обрт 
у дотадашњем животу. У ствари, писац изузетно вешто и ненаметљиво спаја наизглед 
неспојиво, два лика, две судбине (Јанка и Ђорђа), односно чини да се они нађу тамо где 
су се разишли у далекој прошлости.

Иако до тог сусрета с прошлошћу, с прошлим временом још не долази. Он се само 
наговештава.

При том, аутор полази од описа Јанкове нелагоде у сусрету с болницом и болес-
ницима: Не знам зашто, али никад нисам смео завирити у собе где су болесници.�0	
Та траума код њега потиче још из детињства, али није плод личног искуства, него од 
прича (гатке) о докторима и, укратко, о животу и смрти из приповедачевог раног де-
тињства (да ли је он тим причама плашен? од кога је чуо те приче? то се ништа не каже) 
оставиле су у њему такву нелагодност да он осећа стид у тренутку када непосредно 
треба да се суочи с њима, са тим светом болнице и болесника, односно сусретне с не-
познатим (иако је препозната околност да га у то непознато уводи познати, пријатељ 
Јоца, доктор; његов а не неки страни, непознати доктор). Аутор не образлаже ту причу, 
али образлаже, приближава у значајној мери свог јунака, односно објашњава изворно 
порекло његове скучености, несамосталности, зависности од других (мајке, па чак и 
Јоце), једном речи, његове недозрелости.

У сусрету са Ђорђем предочава се сва та његова конфузност. У ствари, баш преко 
ње, преко те његове конфузности, открива се право лице, право стање болесника: А 
лице! на њему је било нешто тужно, па – не умем вам друкчије описати – па весело! 
Поверљиво, благо, куражно, па десператно. А све скупа тако страшно, нејасно и уко-
чено.��

То је једно. Друго је да је Јанко судбином болесника био тешко погођен. То пока-
зују следеће две реченице, добро нађене, којима је описана (не може бити боље) његова 
погођеност: Ја дрпнем Јоцу за рукав и, млатајући рукама и преврћући очима, покушах 
да га упитам: „Зар баш нема никакве наде?“

Али, ако доктор не налази наду за свог болесника, он је налази. Прича о два црва 
као да подсвесно (подсвесно зато што се та прича, њено дејство, још не наводи) де-
јствује. На докторово ич (не) он супротставља Божје не томе не. На докторово не он 
има (истиче) своје, додуше позајмљено, не: - Не! – рекох ја. Већи је онај горе и од мога 
друга Јоце! Он ће дати ономе.��	

�9 У Швабици је обрнуто, друг побратим је правник, чиновник; приповедач је лекар: Ти си 
правник, ја лекар... – Швабица, исто, 63.

�0	Ветар, исто, 271.
�� Исто, 273.
�� Исто, 274. Нагласио аутор.
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Чин препознавања који је отпочео још приликом првог погледа (опажаја) на 
Ђорђа (сусрета, онај утисак о веселости његовог тужног изгледа, појачан утиском 
поверљивости, благости и куражности то може да означује) наставља се тако што се 
продубљује: ко је тај човек? Шта ме то толико вуче њему? Шта је то тако силно 
и страшно, па ипак тако неодољиво слатко у њему? његова привлачна али и одбојна 
снага! Снага која привлачи себи и, истовремено, тера од себе. Али, зашто тера од себе? 
Шта је то што тера од себе? њега!?

И онда констатација о познању која се руши сама од себе. – Јаој, та ја њега поз-
најем! То је... чекај, молим те! ... – То је... Не, не! Откуд бих га познавао? Не може 
бити!

Али која се понавља: – Али ја њега ипак познајем! Готово налажење извора, по-
рекла препознавајућег момента и изричито искључивање могућности препознавања, 
одрицање могућег познанства.

Искуство читавог пређеног животног пута било је пред приповедачем. Односно, 
он се нашао пред њим. И непосредно доживљено и стечено посредно (прича о два 
црва, Шекспир). Ипак, наравно, пресудно је оно његово, оно што је Јанко лично до-
живео, оно његово сећање на детињство, на одсудне тренутке у томе детињству (тј. на 
величанствене молитве када је имао тек дванаест година): – Али ја њега ипак познајем! 
или га, ваљда, познајем по оним мојим величанственим молитвама кад ми је било 
дванаест година; или по оном погледу коме недостаје цео свет; или по она два црва у 
камену са дна мора; или по Шекспиру; или... тек ја њега познајем! ... Али није, за Бога, 
не познајем га!��

Дилема о познавању или непознавању тада је остала неразјашњена.
Недостајало је још нешто да би Јанко у болеснику, у брату-Ђорђу, могао да от-

крије чича-Ђорђа, истинског јунака из свога детињства.

Сан. Оне очи

Лик чича-Ђорђа се појављује неочекивано и у мноштву других ликова и ситуа-
ција у свести Јанковој кроз причање материно. Појавио се и нестао (о Ђорђу што је 
радио с мојим оцем). На сцени су мати и син. И опет, сада већ готово посве невероват-
но, његов стид. Поново!

Стид је, дакле, присутан и у овом трећем сегменту приповетке. И опет је назначен 
без правог узрока и објашњења. Мати прича, син слуша; причао би и он, али се стиди: 
и много сам хтео да кажем и казао бих много да ме није, не знам зашто, стид! Да сам 
могао, да сам смео, ја бих јој казао... казао бих јој: слатка моја мајка!��

У том сегменту (делу) приповетке значајно је, међутим, присуство одсутног чича-
Ђорђа.

Најпре у оном облику благог подсећања усред материног причања у којем је он 
само доведен у везу с оцем. (Чича-Ђорђе се увек доводи у везу с оцем. Он је замена за 
изгубљеног оца.)

�� Исто, 275.
�� Исто, 276.
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Онда је уследило сећање на човека из болнице: Па онај! То још ништа није зна-
чило. Онај је само болесник из болнице. Трагање за идентитетом тога човека као да је, 
међутим, сасвим ишчезло.

Уместо тога уследила је још једна опаска о њему, о Јанку. О обичају да он заспи, 
а да после тога мајка за њим угаси светло. Детињи сан као да се никада није преки-
дао: Знала је да ја то волим. Је ли то моје подмлађивање, спомен на давно прохујало 
детињство, али мени је тако мило кад ја склопим очи, предајем се покоју, отпуштам 
стражу и опет знам да мајкино ухо слуша сваки мој дах, да свећа још гори, да њено 
срце шиљбочи.

Али стварни сан који је уследио иза тога ни из далека није био у духу те среће. 
Напротив, био је мора: вода, дављење. Ипак, са срећним крајем. Тада је видео оне очи. 
На материн знак брижног присуства и онда када је он спавао, што је истовремено и 
могућност наставка дијалога међу њима, уследио је његов исказ, без чуђења, као да 
се он подразумевао, тек са прекидима, који сигурно доста говоре: – Видео сам онога... 
онога... како се зове?... онога чича... чича-Ђорђа. Знаш онога? Ја сам био мали. Онога 
што је радио с татом! Знаш?�5

Јанко не сопштава тим поводом готово ништа више, ни где га је видео, нити у 
каквом стању. Очигледно, у том првом тренутку, значај оног старог чича-Ђорђа у пот-
пуности је превагнуо над овим чича-Ђорђем сада.

Пре тог изненадног саопштавања исхода свог открића, Јанко се мајци обраћао са 
мамо, а она му је одговарала са шта, брате. Шта то показује и да ли нешто уопште 
може да показује? И није ли то брате био наговештај да Јанко истакне Ђорђа који је 
њој, у једном тешком тренутку, био као брат?!

Светлост. Девојка. Ветар

Једно је сасвим сигурно: оно што је за Јанка био чича-Ђорђе, за мајку није (иако 
га она и сада, видеће се то, ословљава са брат-Ђока, а и он исто њу са секом, сека-
Сока).��

За дечака он је био херој, херој добротворства и никакво време том херојству није 
могло да науди.

Ту (у том погледу) се син разилази с мајком.

�5 Исто, 277.
�� Има критичара који, ваљда у жељи да што дубље продру у приповетку и што даље до-

баце својим видом, виде и оно чега у њој (и код њеног аутора) нема, на пример, В. Јовичић: као 
у каквом зачараном вилајету, јаче се чују одјеци него изворни гласови, све је ехо нечега што је у 
исти мах и бивше и будуће. [У реду, ово се може прихватити. Али, даље...!?] Свака истина овде 
је засенчена неком двојничком тајном која јој мења и карактер и значај. иза Јанкове мајке и 
слепог Ђорђа наслућује се нека недогођена или прекраћена љубав, чији дух блуди између њихове 
завољене деце час их опомињући претњама, час им обећавајући избављење. Тајну не проваљује 
мати, обавијена је муком, а из Ђорђевих очију се не може прочитати, покривене су копреном 
слепила. – Исто, 36. – Целу концепцију приповетке овом тврдњом Јовичић доводи у питање.



Драгомир Ј. костић: Приповетка Ветар Лазе к. Лазаревић 9�

Други део овог (трећег) приповедног сегмента, који је иначе најдужи у припове-
ци, открива једну нову појаву у њој (то је девојка, чича-Ђорђова кћи) и која Јанка, којег 
је одмах привукла, ставља пред свршен чин.

Иако те девојке нема у свету Јанковог детињства (просто зато, изгледа, што је 
он био старији од ње, па је тада није могао видети, односно запазити). Помињемо де-
тињство, јер је овај део приповетке окренут том добу Јанковог живота. Дат је, како сам 
писац наводи, као Јанков поглед уназад, то је његово сећање и подсећање на тај период 
кроз дијалог са мајком.

Из тог тешког времена (пожар иза којег су им од целог имања, куђе и магазе, оста-
ле само две собе; очева смрт убрзо после те несреће) Јанку је остала слика чича-Ђорђа 
са сомуном који је био донет за њих (њега и његову мајку). Оно што он није знао (ње-
гово знање се, уосталом, сводило на опажању, визуелизацији, било је онолико колико 
се показивало његовим очима) знала је мајка. Зато, када на крају приповетке, она каже 
сину: Али наопако, да ти откуд не волиш Ђорђа, па да стога не узимаш њу?, ма колико 
то грубо звучало, саркастично, има добрих основа.

Па ипак је писац у Јанковој свести јасно раздвојио девојку од оца. Иако је, исто 
тако, њена привлачност јасно извирала из очеве болести и његове крајње немоћи.

Занимљиво да је много пре тога Јанко уочио друкчију сличност у којој је један 
од актера његова мајка. Мајка која се управо вратила из посете чича-Ђорђу, нежно, на 
свој начин (мамина рука га чешка по коси), буди сина. То изазива у њему усклик: кака 
је била мама! како блага, лепа, тиха, озбиљна, свечана!... Шта је Јанка навело на такав 
закључак? Да ли то што се она управо вратила из болнице? Шта друго? Причање мај-
чино дошло је тек после. Али је оно навело Јанка да уочи поменуту сличност: Ја сам 
тога дана нешто упамтио што никад заборавити нећу и не могу. Видео сам, сасвим 
изненада и зачуђен, да је она налик на чича-Ђорђа. Ја не знам како то да вам кажем, 
како да опишем, али је сличност необично јака! Много сам о томе мислио, и сад ми 
се тек чини да сам тада и на њој видео онај исти израз лица, ону исту тишину душе, 
оно поуздање, поуздање у – у Бога!�7 Јанко не види ништа друго, не чини ништа друго, 
него изједначава два своја идола, оног сталног (вечног), очекиваног (мајку) и идола из 
детињства, неочекиваног (чича-Ђорђа, замену за оца).

Тако припремљен ступио је у болесничку собу где се сад налазио чича-Ђорђе.
Овога пута је улазак, за разлику од претходног (случајног), био намераван. Зато 

и много тежи. Јанко се снебива: Али тек што сам био отворио врата и видео онај 
значајан поглед, који, кад су врата шкрипнула, беше укочено управљен поврх њих – тек 
сам, велим одшкринуо врата, а неки затворач, који осећам да је унутра, у мени, хтеде 
их против моје воље и силом залупити и оставити ме напољу. Ја јуначки отворим 
широм и ступим слободно унутра.�� То снебивање он објашњава својом фаталношћу, 
али осећа и нешто друго (да се нешто значајно са мном збива, да се моја судбина ре-
шава).

�7 Исто, 282.
�� Исто, 282–283.–283.
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И тада, уместо да угледа слепе очи (таму), види, боље рећи, осећа, светлост: Соба 
је била окречена... не! ... осветљена... не! ... озарена неком фосфорастом, љубичастом 
неком... ја не знам ни са каквом светлошћу!�9

То више није била збуњеност, сметеност; то је била очараност. Опчињеност. 
Запањеност!

Очекивао је да види, а не да буде виђен. Да он гледа, не да буде гледан. А то се 
све управо дешавало (На кревету покрај чича-Ђорђа седело је женско створење, и 
оно је гледало, и гледало је у мене). То је, тај поглед сасвим друкчији од Ђорђевог (Али 
тај поглед био је нешто сасвим друкчије од Ђорђевог), бацио је придошлицу на коле-
на. Али ни то није било све. Девојка је мирно седела, а од ње се све кретало. Кретало 
према Јанку. Та девојка имала је црне очи, тако да је од њих дувао неки ветар, (...).�0	
њен необично контрасни изглед (црне очи наспрам косе и обрва који су били плави) 
чинио је да се Јанко укочио. Међутим, изненађењима као да није било краја. Она су 
сама надолазила, опчаравала. Ако и није могао све да види, могао је да осети: Нешто 
заношљиво, мраморасто бело, чврсто и еластично свијало се у гипке, обле линије, пуне 
живости, снаге и једрине. Све мирише на пролеће, издашност, (...). А као изнад свега 
тога, контраст између њеног погледа и погледа њеног оца (али то што она седи крај 
Ђорђа, и његов поглед и њен поглед, то ју је опет дизало високо горе у зрак идеала).��

Даље је све опис Јанкове обамрлости и Ђорђевог пада (слепоће очију, затварања), 
и уздизања (девојчиног отварања) на једном истом елементу (узроку) – губитку вида. 
Он (отац) је штедео њу, она (његова кћи) је штедела њега. Он се претварао да још 
понешто види (и да ће видети), она нечујно плакала. Свако од њих се пред оним дру-
гим скривао. На помоћноково питање како је (и оно је било неодређено, индиректно 
постављено, не како си) Ђорђе одговара у будућем виду: – Добро ће бити, ако Бог 
да. А какво је, у ствари, његово стварно стање, показује девојчин изглед: Девојка се 
мења у лицу и бледи, и израз лица почиње да се крути и да се навлачи неком стравом 
и озбиљношћу. Њене обрве дигоше се на крајевима, а угнуше на среди. Очи се још јаче 

�9 Исто, 283. ne može se oštrije zapaziti zbunjenost čovekova, obamrlost čula vida, nego u Janka 
kad uđe u sobu u kojoj prvi put ugleda devojku koja ga iznenadi lepotom, i njegovu oduzetost kad treba 
da izađe iz sobe u kojoj se nalazi ta devojka.– M. Kašanin, isto.

�0 Исто. И у приповеци Вертер очима девојке, односно младе жене, Марије, дато је по-
себно, управо фантастично, место: Ја не знам како бих је описао. Можеш је вас дан гледати, и, 
опет, да те ко упита, не би му знао казати како јој је глава, какав нос, каки образи. Само очи! 
Оне црне, пола отворене очи, што увек изгледају да су сањиве неким небеским сном чежње. 
Само их погледаш, а пред тобом изничу као из земље шаркије, јатагани, бесни коњици што носе 
у друге крајеве лепе девојке на крилу јунаку, мандолинате, ханџари, дуели и сва она чуда што се 
причају у јужним приповеткама. Ако си момак и газија, чисто ти криво што је прошло ритерс-
ко доба, те ниси пристао ни да пашеш мач, ни да се калуђериш. за таке се очи ишло на муке, за 
њих се лила крв, губила част и отаџбина издавала. – Л. Лазаревић, Вертер, исто, 194.

��	 Ветар, исто, стр. 283–284. Истичући управо фигуру контраста као доминанту у–284. Истичући управо фигуру контраста као доминанту у 
приповедачком поступку Л. Лазеревића, Ј. Живановић наводи супротност у његовом опису 
оца и кћери: У Ветру, према Ђорђу, који је већ у годинама када би му требало одмора, лица 
тобож куражна а опет очајна, према слепцу који гледа а не види – дивна девојка црних великих 
очију, пуна живости, снаге и једрине: пролеће, издашност, пластичност. – Ј. Живановић, исто, 
XXXVIII..
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отворише. из њих је севала тама. Тама, парадоксално, долази од здравих очију, али 
она дочарава оне болесне.

На помоћников трик са скривањем прстију, односно на конкретно питање шта и 
колико тачно види, Ђорђе одговара погрешно (тј. показује да не види ништа). Не види 
прсте, али види кћер да плаче (е, а што ти сад опет плачеш?). Тек после њега су и 
остали (Јанко и болнички помоћник) видели да девојка плаче: Ми се освртосмо и виде-
смо његову ћерку окупану у сузама, с рукама стиснутим у крило, с погледом закованим 
за патос, али ни даха, а камоли јецања да чусмо. Али га је он, Ђорђе чуо: Ђорђе је 
видео ушима. Он се окрете упола њојзи: – Ама што ти плачеш, шта срдиш Бога?�� И 
заклања се иза онога што су му говорили утехе ради (Јоца и његов помоћник): ето гос-
подина доктора, па и господина Јоце. Је ли они кажу, они ваљда боље знају од тебе... 
кажу... Дабогме... Нeмој плакати!�� Јанко је сасвим у праву кад примећује: Видео сам 
да је Ђорђе не само хтео, него да је морао и да види. Празне речи, међутим, нису могле 
никог заварати. Пустош тих речи огледа се у изгледу девојке: 

А девојка исто онако сеђаше, исто онако руке држаше, исти поглед, сузе – све! и 
опет беше на њој све друкчије, све као обамрло, обешено, без израза. Око њених очију, 
а по лицу, као по неком платну живота, као да је неко почео замазивати бело, бело, 
бело, далеко, пустош, бесконачност, и само као да се тамо чак у дну, у страни, једва 
једва приметно, неразговетно опажа један крајичак неба.��

Да ли је то она угледала, за тренутак, могућност излаза? И где га је видела, ако га 
је видела, то се из Јанкове приповедачке позиције не саопштава. Може се само наслу-
тити да је тај крајичак неба можда он представљао.

Ипак он, тачно примећује, односно изражава могућу наду ( – Збогом, госпођице! 
Бог ће дати па ће све добро бити!), опраштајући се од ње.

Али, његов даљи говор је празан говор, јер се односи на могућност Ђорђевог оз-
дрављења и израз је његове потпуне сметености.

Јанко. Јоца

Бунило у болесничкој соби пренело се (са Јанком, за њим) и у његову собу кући. 
Излаз је био у Јоци (другоме),�5 али је Јанко убрзо увидео да и он (Јоца, други) тражи 
излаз за себе. Оно што Јанко није увидео јесте то да је његов друг већ нашао излаз. Да 
је донео одлуку.

Док је он, Јанко, био још далеко од било какве одлуке.

�� Исто, 286.
�� Исто, 286–287.–287.
�� Исто, 287.
�5 Обојица (за Јанка смо већ напоменули) су јунаци недовршене приповетке Л. Лазаревића 

Побратими, Целокупна дела, исто, стр. 451-468. Јанко је ту секретар министарства, а Јоца ме-
дицинар. Посвађали су се око шаховске партије. Мајка Јанкова чини све да их измири, криви за 
свађу свога сина и, уопште, представља у свему једну позитивну фигуру. Исто као и у Ветру и у 
Побратимима Јанко излази у ноћ и наилази на Јоцу: без сумње, он је тражио Јоцу, Јоца њега.
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Силан утисак који је са собом донео из болнице он је тумачио (аналисао, фило-
софирао, хладно судио) као утисак у основи тужне природе (Па ако се и с чим може 
упоредити свет, то је с очима, а ако се и с чим могу очи упоредити, то је опет са 
светом. Па још кад тај свет стоји преда мном, па су те очи моје, па кад их – нема ни 
једног ни другог!).��

Ипак, нешто друго је било у питању. Иако је то друго с немачком хладноћом, хтео 
да заташка, занемари (остављам оно нешто напослетку, мада ми оно опет и непре-
стано искаче пред очи. и то као да је нешто утешљиво, пријатно, слатко).�7

Јанко је растрзан свим оним што му се догађало. То су били лични и фамилијарни 
односи. Девојка, свакако, овде спада у прве односе; Ђорђе и однос према Ђорђу (ње-
гов и мајчин) у ове друге. Наравно, неизоставно је и присуство мајке у свему овоме 
(Потреса ме онај грандиозни утисак на моју матер), па Ђорђе (Потреса ме осећање 
моје немоћи да помогнем човеку који је помагао некад нејакоме мени и остављеној 
мојој мајци), али је све то комендија и лагање себе сама наспрам девојке (Ја хоћу да 
пустим срцу на вољу, хоћу да исцедим сласт из ове туге, хоћу да мислим на њу). Управо 
тим редоследом: мајка, Ђорђе, девојка. Занимљиво је, кад смо код ње, да она уопште 
није именована; још је занимљивије то што она у приповеци уопште не говори, само 
је једну једину реч изговорила, одмах. Али та реч има далекосежно значење: одмах, 
одмах може усрећити, одмах може унесрећити.

Једна његова страна зна (ето ја тако волим чича-Ђорђа и тужим за њим, ја 
видим, ја поимам, ја осећам сву његову несрећу, и сам сам несрећан и безутешан. Али 
ја видим њу поред њега, и све добија други изглед. Она је уз њега оно што Васкрс уз 
Велики петак; она је, по моме схватању, имала задатак да га, поред све његове не-
среће, ипак усрећи. Она ће га и усрећити! ја вам кажем: она ће га усрећити./Бар ја 
бих с њом био срећан!��). Друга страна зна да не зна („Лакше, лакше, младићу! Та ти, 
ти си видео доста очију из којих су севале мало оштрије стреле, али твоја париски 
уштиркана кошуља чувала је твоје нежно срце“�9). То је, међутим, смешна, или још 
боље, трагикомична страна његовог бића. Проклета неодлучност! (Занимљиво је да 
мајка овде не подупире ту неодлучност. Она је просто изван тога.)

Неодлучност која је постајала одлучност (Ма шта ја радио, мене је ипак била 
понела, целога понела та мисао).

Тако Јанко, сам. А пред мајком, бојећи се да се не открије (Бојао сам се да мама 
не опази на мени какву промену50), открива своју расејаност и занесеоност. Ипак, мајка 
не коментарише ту његову заокупљеност нечим (остаје по страни од ње).

У сваком случају, Јанко више у соби (у себи) није могао остати (дан преко сваке 
мере топал). Морао је потражити излаз у – Јоци (напољу).

И Јоцу је нашао одмах. И одмах се одао, јер га је он упитао: Море, шта ти је 
данас?

�� Исто, 289.
�7 Исто, 289–290.–290.
�� Исто, 290.
�9 Исто, 290–291.–291.
50 Исто, 291.
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Јанко није ни слутио и да је он био тражен; да је Јоца њега тражио (Видиш! Ја 
имам то – смеј се ти колико хоћеш – али ја то имам: да кад нешто силно мислим да 
ће ми се нешто десити, да ћу се с неким, на пример, састати, некога срести, или тако 
што, да ми се то баш и деси!5�).

Убрзо, међутим, увиђа да се није само он променио: Али кад погледах Јоцу, ја се 
зачудих. Некака мрачна тајанственост била је на њему. Тако ми је био промењен, да 
сам изгубио сву вољу за „диспут“. Био је замишљен, па, рекао бих, и љут, и као да је с 
муком пратио мој говор, као да се усиљавао да се отргне од неке тешке мисли.5�

или се то само мени тако чинило? Враћа му, да би се у то уверио, исто оно пи-
тање којим је Јоца њега дочекао: – Море, шта ти је данас?

Иде, штавише, и корак даље: – Да се ниси, море, заљубио?
Тежиште проблема се са Јанка преноси на Јоцу (Јоца за часак само замишљено 

зачкиљи очима, онда погледа мени у очи, и као да се разбуди, као да скиде неку маску, 
као да стресе нешто са себе:5�), па опет на Јанка (као неким мађионичким штапом, 
преда мном се створише опет њих двоје. Ја чух како она нечујно плаче и како он криви 
главу, гледа у прозор и санћим броји прсте на помоћниковој руци. Он, који је донео, кад 
нам је изгорела кућа, сомун под мишком, и...).

Разговор се води о њему, Ђорђу. На мајчин подстрек (опет су у Јанковој кући). О 
Ђорђу, као лекар, говори Јоца. Занимљиво је како је мати примала тај лекарски изве-
штај (Мама је за цело то време плакала5�). Али и не само плакала (Само је понеки пут, 
предишући, испуштала речи: сиромах Ђорђе, сирото оно дете!55). Оно дете... Био је 
то знак за који је Јанко могао да се ухвати. Прешао је преко тога потпуно равнодушно. 
Она је могла да помогне, а није. Зашто Јанко није реаговао? Да ли само зато што је још 
био далеко од девојке?

Потом опет на Јоцу (из његове перспективе): Па ми је и иначе некако прирастао 
за срце и он, и ... и његова судбина!

Био је то знак који Јанко није могао сасвим да уочи: Али и Јоцино чело беше чуд-
новато. Да ли то са Ђорђеве судбине? – Па зар се доктори не науче већ једанпут на 
те утиске, зар не огуглају све то? или можда?... којешта!5�

Јанко није могао дозволити помисао на то да где се он уплео, уплео се можда и 
Јоца. Зашто?

Зато што још ништа није знао. Или, није хтео да зна!
Сан ће му тек све рећи. Сан га упозорити.

5� Исто, 292.
5� Исто, 292–293.–293.
5� Исто, 293.
5� Исто, 294.
55 Исто, 294–295.–295.
5� Исто, 295.
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Сан. Сви јанкови промашаји (сећање)

Сан који је Јанко сањао те ноћи (уочи дана одлуке) био је необично богат. И што 
је посебно занимљиво, много од тога што се у сну указало (појавило), обелоданиће се 
и на јави.

Најпре ливада (што може да представља утицај који је долазио из разговора о 
Ђорђу, односно о извесној могућности да боравком у зеленилу заустави пропадање 
вида или га чак и поправи), кукавица (зашто баш кукавица? јасно ће бити кад уз ту 
секвенцу одмах долази секвенца сата); кукавица кука а испод ње избија сахат. То је 
сигурно упозоравајући знак. Знак да за Јанка сигурно време истиче. И онда, као знак 
промене ) могућности промене: ветар; тих, топао (свакако, привлачан, омамљујући), 
али потом у снажном налету (и онда један јак вијор). Промена која је учинила и да се 
све друго измени. Уместо на зеленој ливади сневач се сада обрео у пустој и мрачној 
гори (знак његове усамљености). Пред њим је некаква стаза, и што је занимљиво, опет 
кукавица и поново сат. На сату уочава шеталицу и уочава да му она као нешто говори 
у правилним размацима (Јан-ко! Јан-ко!) али шта то он није схватао. Постајало је мир-
није, стаза се сужавала, све око њега као да се скупљало и затварало. Тада се појавила 
девојка, нестварна, од оних каке само на сну долазе! Она (није означена, препозната 
као одређена девојка) исто говори његово име и онда још нешто, али не знам шта, 
само осећам да је нешто предано, поверљиво – љубавно! Оно што се као сужавало, 
сада се отварало, отварао се спој визуелног и чулног (Од ње нешто блешти, и гора се 
раставља и гиба, и све мирише,), приближавало до нестајања (и она се гиба и све се 
више упија у мене).57 Познао је у њој Ђорђеву ћерку. Ипак, до потпуног зближавања 
међу њима не долази, иако је он чврсто стегнуо њену руку. Сметало је нешто што је 
она држала у руци, неко парче хартије. Одједном је много људи упрло поглед у то 
парче хартије. Испоставило се да је то била лутријска обвезница. Сада се појављује и 
Јоца доктор. Али како? Из бројева на оном папиру. Индикативно је да сада нема оног 
блиског, присвојног одређења у назначавању пријатеља (нема оног мој Јоца). Уместо 
тога сневач на њему открива исти озбиљан поглед од јуче. Она хартија добила је у том 
међувремену облик фишека из којег се злато просипало. Јасно је какво је то злато и 
одакле (од кога) се оно одливало. Али је злато издвојено у засебну сцену, у другој су 
њих двоје у акцији: Блешти се, шушти и заноси његов сјај, а њих се двоје све више грле 
и љубе! Сневачу, међутим, то не буде криво. Напротив, спреман је и да их благослови. 
Али, осећа нешто хладно по листовима.5� Неко му је метнуо порцеланско око на лист 
од ноге. То је неки мртвац. хтео би да виче, али није могао... Порцеланско око је из 
говора (интересовања) око Ђорђа. Али, мртвац! Ко је он? Не каже се и ми не знамо ко 
би то могао бити. Неодређени мртвац – сигурно да и он има неко одређено својство, 
значење. Ипак, то опште мртвац може да упућује и на самог Јанка. Да ли он, после 
губитка ове девојке, може живети?!

57 Исто, 296.
5� Исто, 297.
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И како може живети? Тежак сан, значајан, многозначан сан, у првом реду, опо-
мињући сан!59

Није могао да виче... Али могао је да чује како му мајка говори да се окрене на 
другу страну.

Касније, будан, покушава да оживи овај необични сан и да га растумачи и упам-
ти. Уместо тога, мисао га је одвела назад (далеко натраг).

Било је то сећање на девојке без којих је остао, Каролине (из Дрездена, Сав свет 
је она, и она сав свет!); Марине (прве и једине истинске моје љубави! Сећам је се као 
детета, сећам као – жене, али – не моје жене! У какав се мађионични, сањиви, срећни 
поглед склапају оне њене пусте очи! ех, шта сам тада мислио, шта осећао, шта хтео 
– зар да живим без ње, зар... Али један вијор!...); Станке (Ја сам одмах видео и осетио 
колико израза, колико срца, душе, племенитости, поноса, страсти, свега великог у оној 
што тако с осећањем оживљава и за небо везује наш орган слуха. Ја се чудим да јој 
још тог вечера нисам пао пред ноге, да јој нисам казао...).

Била је прилика да све то пропуштено надокнади, па још уз богату надокнаду: 
Али шта је, шта је то све? како се све то губи, бледи и издише пред величанственом 
простотом мога најновијег познанства!...�0

Ветар. Дим. Прашина

Претпоследњи сегмент приповетке најузбудљивији је и њен најдраматичнији 
део. Са пуно неочекиваних обрта, искорака, узлета и падова; готово све у једном 
даху, готово истовремено.

Оно што је мајка мајчински обрекла сину у првом, уводном делу, приповетке сада 
је све то одлучно (при том и лукаво) порекла. Одрекла се тога. И Јанко се поново нашао 
ухваћен у замку безженства и испразности.

Ово је и најјезгровитији, односно најзгуснутији део приповетке. Сви актери су на 
сцени. Чак и Јоца који је одсутан, али чије се присуство снажно осећа, најпре само у 
Јанковој свести, а на крају се и лично појављује (назире) у даљини.

Сав онај психолошки набој приповетке, сада, у овом њеном делу, кулминира. На 
другој страни, у портретизацији свих ликова осећају се изнивелисани, смирујући то-
нови, као кад се нешто разрешава, или као да је већ све завршено. Осим, наравно, код 
Јанка који грчевито настоји да се отме томе смиривању ситуације (умирању).

Као да су сви на крају задовољни. Сви осим њега. Ипак, и он може бити задо-
вољан. Барем је покушао да изађе из своје недовољности. Али, да ли је довољно смело 
покушао?!

59	иако на тренутке небулозна, прича овог сна језгро је читаве приповетке.– В. Јовичић, 
исто, 36.

�0 Исто, 298.
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* * *

Неке сцене из претходне ноћи, тј. из Јанковог сна, као да су се пренеле по дану. 
Најпре, ветар; кључни израз и обележје ове приповетке. Са истим својством: топао. Ту 
је чак и вијор, само не један, него поједини. И сада у нешто изнијансираној варијанти, 
не било какав, него ветар који се слуша. А слушали су га обоје, и Јанко и мајка.

Шта ће им донети? (Шта однети?)
За почетак, Ђорђа са његовима, сестром и ћерком. У тај пар врата се широм от-

ворише и уђе Ђорђе са штапом пруженим пред собом, са сестром и са ћерком.
Знало се да ће они доћи.
Оно што Јанко није знао било је то колико су му они (Ђорђе и ћерка) значили:
Чини ми се да сам почео цвокотати зубима.
Сад ми је било све јасно! Сад сам видео шта ми је он и она. Сад, сад за који ми-

нут, и моја се судбина решава!
Занимљиво је што Јанко овде не одваја ћерку од оца. Напротив, Ђорђе је у првом 

плану. Не само зато што је први ушао, са видљивим знаком свога недостатка (са шта-
пом пруженим пред собом, са сестром и ћерком), него и каснији редослед то указује 
(он и она). То као да даје мајци за право, када она нешто доцније саркастично пребацује 
Јанку, да ти откуд не волиш Ђорђа, па да стога не узимаш њу?

Али, не. То је само Јанкова захвалност за оно што је Ђорђе раније учинио за њих. 
Све остало је окренуто према девојци. Постојало је време пре ње и, сада, с њом: као 
удављеник, видео сам за тренут цео свој живот, не изузимајући ни мој јучерашњи сан, 
ни Јоцу у њему.

Дакле, Јанко је био свестан свог незавидног положаја, али је почетна предност 
(познанство са Ђорђем, присуство девојке у његовој кући) била на његовој страни. Зар 
о томе не говори убедљиво ситуација у којој он прави и пали цигаре Ђорђу?

Јанку је, изгледа, и тај дим од цигарета који су заједно издисали сасвим одговарао: 
Пушили смо, тако смо много пушили, да се у нашој великој соби ништа није видело, и 
шеталица од сата као да се лактовима гурала кроз дебео дим.��	

	[Само запажање казаљке на сату, упркос толиком диму, знак је да је Јанко будно 
мотрио на прилике (на време) у задимљеном простору. (Сам, пак, израз гурала, лакто-
вима гурала... који се односи на казаљку на сату карактеристичан је и индикативан. Он 
одражава кретање у којем он, Јанко, није учествовао, односно оно што он није чинио, 
а требало је да чини. Он је, заправо, био тај који је лактовима морао да се гура – до 
девојке.)]

Све док мајка није преузела Ђорђа. Преузела његову причу. А причао је он о све-
му (причао, као што обично раде прости људи, махом о себи), а углавном, оно што је 
већ било познато Јанковој мајци (о његовом оцу, на пример, прво и највише, а ваљда из 
куртоазије).��

Изгледа да се он измирио са својом болешћу и са својим положајем слепца. 
Толико, да је то Јанка бринуло (Често је се смејао, тако слатко и куражно, да сам 

�� Исто, 299.
�� Исто, 299–300.–300.
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ја увек плашљиво погледао на њу). Ипак, није ли Ђорђе знао да им је предстојала још 
једна посета? 

 (Али, нашто тај страх код Јанка? Не везује ли он, макар подсвесно, свој успех у 
освајању девојке за очиту немоћ њеног оца? Дакле, што је отац немоћнији, то је изглед-
није да ће он девојку придобити за себе!)

Јанко је, дакле, слушао шта говори Ђорђе, али није гледао у њега, већ у девојку 
(према девојци). Но, тамо није видео ништа. Није могао да види ништа: она је била 
– затворена књига. Ја сам сваки час покушавао да кроз дим од дувана прочитам што-
год, али на њеном лицу стајаше, као на насловном листу каке књиге, нешто крупно и 
неразумљиво. Хтео сам и да јој бацим који „значајан поглед“, али или ми то није ишло 
од руке, или се она чинила невешта.

Зашто Јанко није могао видети ништа? Ђорђе доста прича, али у том његовом 
причању никада нема ни најмање алузије на могућу везу његове ћерке и Јанка. Нити 
једне речи о њеној удаји (о чему родитељи обично причају нарочито кад се нађу међу 
пријатељима). Нема ни једне речи о њеном положају, који је он, својом болешћу, сва-
како отежавао. Зар то није чудно? Или је, можда, посреди то да отац и, ћерка уз њега, 
нису желели својом несрећом никог да оптерећују или замарају?

Или је Јанко видео оно што се надао да види? Али, чак и да је тако, он је на то 
полагао извесно право!

Наишавши тако на непробојни зид, поглед Јанков (пажња) опет се са девојке пре-
усмерио на Ђорђа. Тим пре, можда, што се у његовом причању појавило нешто ново: 
Хеј, хеј!... Боже мој... Ала се онда живело!... Остари се, па то ти је!...�� Као да је 
старост била једина његова невоља. Штавише, Ђорђе се пење до потпуне илузије: Да 
се осећа боље. Да му је Јоца казао да то може бити још боље! Да је, напослетку, 
божја воља, али он се нада од бављења у „природи“ код брата. А после, пошто више 
не може радити заната, да је наумио тражити службу.�� Изненађена је, сад, и мајка 
(како службу, брат-Ђоко?). Сва бесмисленост тога подухвата, ипак, представљена је 
у следећој размени мисли:

– Па тако! На пример, код општине штогод. На пример... ја... тако... ето могао 
бих, на пример, како ћу ти казати?

– Оно јест, тако је! – рече мама и приклопи капак.
Те празне речи, тај лажан говор, означили су, међутим, неку другу стварност: крај 

посете (Дигоше се).
И то је био знак да се и Јанко дигне на узбуну. Као да су Ђорђове речи имале за 

задатак да га успавају. Тргао се нагло, хтео да викне, као у оном сну (Шта?! – хтедох 
ја, уплашен, викнути. – Шта, зар већ? Зар заувек? Зар је то могућно?!). Уместо тога, 
шапатом је питао, и то њу: Зар већ идете? Добио је одговор без речи, покретом тела 
и очију (Она тужно слеже раменима и послушно показа очима на оца). У том тужно	
могло би се назрети да девојка није сасвим равнодушна. Али не заборавимо да то туж-
но долази из Јанкове (нараторове) перспективе. А он је врло заинтересована страна па 
може видети и оно чега нема. Или је та жалосна пантомима управљена према општем 

�� Исто, 300.
�� Исто, 300–301.–301.
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изворишту туге (оцу). Или је Јанко тужан, па мисли да је и она тужна. Ипак, нема раз-
лога да му не верујемо. Он нас је тако искрено све до сада водио кроз приповетку. Ако 
је претходно питање зар већ идете? уобичајено и не објашњава ништа, следеће његово 
питање, заправо је то био низ од питања, све говори, и то све о њему (и сад одмах седа-
те на кола, сада одмах путујете? Одмах?). Ако је очекивао утешан, одречан одговор, 
није га добио. Девојка је само потврдила његов страх (Одмах!), крајње једноставно и 
до зла бога, прецизно сурово (не оставља места никаквој сумњи, могућности у преок-
рет). То је била и једина реч коју девојка изговара у читавој приповеци.�5 Само та једна 
реч. И која је све говорила о ситуацији у којој су се налазили и која их је напуштала. 
За Јанка је то био несумњив знак да му је време истекло. И да му је остао само још 
који тренутак. Од тог трена он ће се за то мало времена борити као за преко потребним 
ваздухом.

То је био тренутак истине. Сва чула у Јанку као да су нетом замрла. Он није знао: 
Не знам како смо се опростили. Он није видео: Ништа нисам видео. (Можда нејпре-
суднији моменат! Јанко је дошао у позицију Ђорђеву, у позицију слепца). Ствари у 
соби су почеле попримати претећи израз: Било је у соби и мрачно и загушљиво, и тава-
ница се почела спуштати, и дим од дувана каменити, и све да те угуши! У соби је, у 
ствари, постало тесно и тескобно.

А у том метежу, у томе хаосу помоћи није било ниоткуда. Чак ни од матере. 
Напротив, она потцртава његову тоталну сметеност и неспретност, неспремност да 
хитро реагује. Она не саучествује у његовом очајном несналажењу, нити остаје по стра-
ни од њега, него га подстиче (огољује), ставља на увид и изврће саркастичном (можда и 
циничном) подсмеху: Ја сам се руковао – то знам. Знам да сам и мами стискао руку, и 
да ми је она, озбиљно смешећи се, рекла: „Збогом, али ја ћу само до врата!“��

Настао је часак тишине, у који се уклапа и мајчин повратак (Мама се врати) 
после чега је уследила навала звукова: Чујем у авлији кораке и лупу од батине којом се 
Ђорђе поштапа. (Та батина као да је по Јанку ударала!)

Добро је, ипак, да су се ти звуци чули. Јанко зна да после њих настаје поразна 
празнина (Још један тренутак и – све је изгубљено!). И предузима први корак (Мамо!). 
Одговор на његову иницијативу креће се у том истом, неодређеном духу (Шта, бра-
те?). Опет оно неуобичајено брате. Брате упућено сину није никакав знак приснијег 
одношења (сине би ту било сасвим у реду), него, напротив, дистанцирања. Са брате 
се ословљава неко с којим нисмо у блиским (братским, осим ако то није уистини брат) 
односима. Мајка, на пример, Ђорђа редовно ословљава са брат-Ђоко. А разлика из-
међу њих двојице је ипак огромна. Јанко мора бити много конкретнији, одређенији 
у свом захтеву (захтев очигледно постоји), иначе ће све убрзо бити касно. Мучи се, 
оклева (Мамо!... Ја... ти...), иако добро зна (Још мало па је – доцне!). А опет говори 

�5	Ima u toj priči i mističnosti. već sama pojava devojke kojom je pripovedač fasciniran mistična 
je: kroz celu pripovetku, ta devojka, koja ostaje bezimena i utoliko tajanstvenija, skoro ništa ne govori, 
niti čini; ona je samo prisutna – prisutna sa svojom čarobnom lepotom u Jankovoj svesti, u njegovim 
željama, u njegovoj borbi sa samim sobom, na javi, u snovima; ona prolazi kroz njegov život kao vetar 
praznim poljem, otkrivajući mu njegovu nemoć i donoseći mu očajanje.– M. Kašanin, isto, 135.

�� Исто, 301. Нагласио аутор.
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речи које ништа не значе, него само изражавају константу његове непредузимљивости 
и оклевања.

Знаци који долазе споља, нису упркос томе, охрабрујући. С једне стране (отуд, из-
ван собе) одјекује поразни одјек неделања (Чујем како се затворише врата од капије) и 
с друге стране, израз мајчиног лица који ништа добро није обећавао (и одсутно видим 
на лицу моје матере онај озбиљан израз који се на њој види само кад је говор о мојој 
женидби). Он зна да она (мајка) зна и опет не чини ништа него само чека. Чека њега. У 
ствари, она би морала да зна, морала би да види: она потрага за жигицама које су биле 
пред њим на столу, оно његово руковање с њоме пред Ђорђев одлазак су били сигурни 
знаци упадљиве промене у Јанковом животу.

И док је времена остало још сасвим мало (Још мање него мало, и све је пропало), 
Јанко се најзад осмелио да, бојажљиво, наступи (Мамо!... мени се... допада ова девој-
ка!). И чини се да уопште није морао да се толико снебива, чини се да је покуцао на 
отворена врата, да је наишао на разумевање код мајке: красно дете!

Почетак дијалога какав нам је познат из Лазаревићеве приповетке Први пут с 
оцем на јутрењу. То је онај чувени дијалог између Марице и Митра у којему мудра 
жена, умањујући значај мужевљевих губитака, спасава њега смрти а породицу про-
пасти. Тамо је мудрост мајчина била у функцији спајања, овде у Ветру у функцији 
одвајања.

Али, то је био само почетак. Само је тај почетак био исти. Све остало се толико 
разликовало.

Почетак великог уздања Јанковог (Разиђе се дим у соби. Нека давно невиђена 
светлост сину, и све замириса надом и поуздањем).

Црв сумње (његово добро познавање мајке) гонио га је да пожури: Да их зовнем? 
– и ја поскочих вратима.

Ово поскочих више од свега изражава Јанкову хитну потребу да наду која му је за 
тренутак синула чврсто ухвати.

Али и пре него што му је мајка било шта одговорила, постало му је јасно да од 
тога неће бити ништа.

Јанко види оно што зна да ће видети. А то је одбијање: Али као Црвено море 
пред Мојсијем, тако се њена лепа и суха ручица испречи преда мном.�7 То је стечени 
синдром. То је оно што га је искуство учило. А оно што стварно види у мајци је нера-
зумевање, односно то је нешто што не разуме, само зна да је то нешто веома снажно: 
кад јој погледах у очи, видех нешто огромно велико, али не разумем оволишно! Да ли је 
тај његов поглед ишао од руке (сухе ручице) и зауставио се на очима, или је одмах био 
уперен у очи, обухватајући претходно целу материну појаву, са вероватно подигнутом 
сухом ручицом?

�7 Исто, стр. 302. У Ветру, Јанко је један једини пут добио жељу да дигне главу испод 
материнског јарма, да се отргне из баровитог и бесловесног живота који је водио, да да маха 
нагомиланим сентименталним силама својим, и да за тренутак проживи својим животом. Али 
ту је мајка, оличење породице која дави, дужности која мрзне и кочи. У тренутку кад је хтео да 
затражи руку лепе и тужне кћери слепога Ђорђа, диже се мајка као Арханђео са пламеним ма-
чем, бранећи улаз у царство среће.– Ј. Скерлић, Наведени текст, исто, 132–133. Нагласио аутор.–133. Нагласио аутор.
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Говорни еквивалент тог зида одбијања који следи крајње је редуциран, поједнос-
тављен али никако не и једноставан. Напротив!

иди, ако ћеш! Односно, иди ако је то твоја воља. Минимум речи у томе исказу у 
коме се нешто одобрава (афирмише) означава, у ствари, максимум негације, његово де-
центно одбацивање.�� Дакле, иди ако си вољан, то јест, самовољан! При том је значајан, 
одговарајуће значајан, њен поглед којим је пропраћен тај потврдно-одречни исказ (њен 
поглед раздвоји Црвено море). 

Јанко одмах не схвата тај знак. Он у њему види подршку његовом великом уз-
дању. Слободан пролаз преко Црвеног мора. Као што је речено: и пружи Мојсије руку 
своју на море, а Господ узби море вјетром источнијем, који јако дуваше и цијелу ноћ, и 
осуши море, и вода се раступи. и пођоше синови израиљеви посред мора сухим, и вода 
им стајаше као зид с десне стране и с лијеве стране.�9  Поновљено иди, ако ћеш! 
не обећава пуно, поготову што нам није позната интонација тог исказа, али други део 
те допуштајуће могућности (Бог га убио ко ти у томе стане на пут!70) може да улије 
извесну наду (поготову ако је ту наду Јанко открио на тренутак у материним очима, а 
морао је открити, иначе откуд она прича о раздвајању Црвеног мора), али у суштини 
означава да одлуку мора донети он сам, Јанко, што, у ствари, значи њено дистанцирање 
од те одлуке, ма каква она била. 

А то је, изгледа, управо оно чега се он бојао. Иако је за деловање (одлучивање) 
имао још мало, али ипак довољно, времена (Било је још толико времена да сам их 
могао вратити с капије,) и иако му је говорено (допуштено) да се покрене, иде, за-
устави их, он је стајао укочен и чекао знак од мајке (али ја се не макох с места и, као 
окамењен, гледах у мајку).

Али знак од ње никако није долазио. Заправо, долазио је али то није био знак који 
би га покренуо и оживео, него знак који га је све више устављао, умртвљивао.

Иако је њен говор био позитиван, одобравајући, подстицајан, одавао његову ис-
тинску потребу (иди! То је једно добро и честито дете! Знала сам јој и матер – красна 
жена! и Ђорђе је један по један човек! Он, ето, сад није низашто, али се још не да! 
и ја ти кажем – мамин глас поче емфатично да звони – и ја ти кажем да се он никад 
неће дати злу! Он је од старих људи! Он је јунак и верује у Бога!... иди, ако ћеш!...). 
Све је, све, само не искрен.

Зашто је мајци у говору о девојци био потребан и говор о њеном оцу? Зашто је тај 
говор о њему морао бити дужи него о девојци? Да ли зато што се подразумевало да уз 
ћерку иде и њен отац? Да ли мајка Ђорђа (таквог, неспособног Ђорђа) није желела у 
близини, својој и свога сина? Ако није, зашто није (у приповеци се не истиче ни један 
разлог за тако шта). Као што се нигде, макар ни као промисао, не наводи материна 
жеља да сина, посесивно, задржи само за себе (у модерној литератури, а приповетка 
Ветар поседује и те како модерну структуру, то би могла бити тема).

Речи су једно, поглед онога ко речи казује друго. Једно је повлађивање, друго 
савладавање. Али у њеним очима стајала је друкчија пресуда. 

��	... одобравањем које у ствари значи неодобравање.– Ј. Живановић: Исто, XXXVI.XXXVI..
�9	Друга књига Мојсијева, гл. 14: 21-22. Даничићев превод.
70	Ветар, исто.
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А та пресуда је оно што је Јанка задржало прикованог у место, зацементирало га 
у непокрету.

Он је избачен. Оборен. Принуђен је да из какве-такве активе пређе у пасиву. Он 
који је иницирао разговор, покретао га, принуђен је да више не учествује у њему и да 
само слуша саговорника. 

Мати користи ту збуњеност противника (Она као да паде у неки занос) и, мудро, 
с појединичног иде на општи план, са дотученог Јанка на све младе људе, при том ис-
кључујући њега (као да себи самој или некоме другоме – а не мени) говори: Тако сте 
ви сви, данашњи младићи! Не знате шта хоћете, па не знате ни шта радите!... хај, 
хај, како су ваши стари бегенисавали девојке, а како се ви данас заљубљујете! Сви ви, 
сви!...7�

А затим поново од општег на појединачни план, од свих младића на једног, на ње-
ног Јанка; као да је била свесна да он није још сасвим убеђен у оно што му она говори, 
као да се тек досетила (као да се трже из неког сна, пљесну се рукама, и окрете се мени 
оштро ми гледајући у очи). Прави потпун заокрет. Свој говор затвара тешком иронијом 
(Али наопако, да ти откуд не волиш Ђорђа, па да стога не узимаш њу?...). Па то, као 
да је постала свесна колико се далеко запутила, ублажава и даље обесмишљава његово 
надање у љубав (Да откуд ти нећеш да учиниш њему све што човек може учинити), 
па у новом заокрету наглашава девојачке врлине и грди њега који је те врлине увидео, 
али ето – пребрзо (па дајеш – чисто ме срамота да кажем – па дајеш срце његовој 
ћерци, девојци красној, поштеној, честитој, доброј кућаници; али девојци – разабери 
се, молим те! – коју си ти јуче први пут видео!).7� При том, не заборавља да из свега 
тога изузме себе (Само немој да мислиш да ја имам што против ње! Не, бога ми! Бог 
је велика заклетва!...). И сводећи опет све на мноштво, на неки начин, спасава самог 
Јанка: Али ви, данашњи младићи!...7�

Но, то још није крај. Видећи да је крај, да је све готово, да је њено дејство успело 
(Јанко се више уопште не оглашава), она као да се досетила како је, можда, у нечему 
претерала, пере руке: 

Онда се пљесну руком по челу:
– Ох, шта ја, грешна у бога, радим?... Мећем девојци грану на пут!... 
Тера Јанка да њену одлуку прихвати као своју: иди!... иди!... иди!...
И као да то све није довољно, показује му пут, куд да иде: Она ме очајно дохвати 

за руку, управо довуче до врата и отвори их!
Али је Јанко прихватио већ њену одлуку (Ја ухватим њену руку и пољубим, па 

широм отворим врата). Одлази, али не у смеру који му је тобоже показан, не навише, 
него још дубље (идем, мамо, овде је – страшан дим!). 

7� Исто, 303. Нагласио аутор.
7� Исто. Чисто ме срамота да кажем... Дословно поновљен исказ из Швабице, само га 

тамо употребљава син, а односи се на девојку, „Швабицу“: Ја баш и да сам уверен да ме она 
– чисто ме срамота да кажем – да ме она воли, тим бих се пре повукао с поља љубави.– Лаза К. 
Лазаревић, Швабица, исто, 5.

7� Исто, 303–304.–304.
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То је слом, а не прелом у души Јанковој!7�

Две су ствари које Јанка изводе напоље. Једна је да побегне, и друга је да одбег-
не; једна је да више не слуша, а друга је да види шта још може да се види (шта је још 
преостало да се види).

Напољу је дувао јак и топао ветар. Ветар му је отворио капију. Кроз капију је 
могао угледати даљину. У даљини оно што је близу желео како неповратно ишчезава: 
и као да у даљини видех пешеве од Ђорђовог капута, како их носи ветар, и још као 
да чух два-трипут удар његове штаке о калдрму, па онда се опет све зави у облак од 
прашине...

Ветар, дакле!75

И као за потпуни крај, потпуни крах још, можда, тињајуће наде – Јоцу! његову 
прилику која се у даљини једва назирала, па ипак назирала: А оно тамо далеко према 
њима, да није оно Јоца доктор?... (Наравно, оно присвојно, мој, је опет изостало; оста-
ло је само штуро, званично Јоца доктор.)

Писац нам ништа не говори о Јанковим осећањима у тим тренуцима.7�

Тек у последњем сегменту (у следећем, сасвим кратком делу приповетке) истиче 
да су она чудна (Чудно сам се осећао). Али та осећања нису окренута према онима који 
су малочас отишли, већ према оној која је остала (кад уђох у собу и видех маму у оном 
свечаном расположењу као кад прича).

Прича коју мајка као да прича је, наравно, с почетка приповетке. То је она позна-
та прича о позната два црва (А шта ја теби, море, рекох, а? А ко се стара за она два 
црва!)77

Свечано расположење матере означава тријумф њене воље.
Али прича о два црва је прича о тријумфу друкчије и другачије воље.
Овај извод из приче о два црва није из контекста мајке, него сина. Суштину приче 

(поенту) сазнаје не мајка која је страсно казује, него син који је пажљиво слуша.
Ако за њега има утехе, онда је она садржана у тој чињеници.

7� Добро примећујући прелом у души главне личности као основну црту сваке Лазине припо-
ветке, Живановић, идући за Јанковом мајком, истиче: Јер у неким случајевима (као у Швабици, 
Вертеру, Ветру) прелом у души није повећао, у критичноме часу, осећање личне среће, личног 
задовољства јунакова, могло је и срце пући, али је победило нешто општије, више, нешто што 
ће се тек доцније показати као добро.– Ј. Живановић, наведени текст, исто, XXXV–XXXVI.XXXV–XXXVI.–XXXVI.XXXVI.. 
– Наравно, сасвим је друго питање, уосталом ми то не знамо и не можемо знати, да ли је то добро 
заиста било добро!

75	Таквим крајем, повратио се наслов приповетке, вишезначном присутношћу ветра, чуд-
новато раствара у нешто неодређено, што се не може конкретизоивати; раствара се и раз-
лаже у осећање анксиозне напуштености и изгубљености, до које се дело згушњава. – С. х. 
Танчић, исто, 79.

7� За разлику од Швабице у којој су осећања пораженог јасно изражена: Све је свршено – ја 
сам слободан. Слободан као птица којој је запаљено гнездо и подављени тичићи. Ланци су ми 
скинути, али руке су ми узете.–	Швабица, исто, 64–65.

77	Ветар, исто, 304.
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THE SHORT STORY “VETAR” BY LAZA K. LAZAREVIĆ	
(An interpretation)

Summary 

The paper analyzes one of the most significant short stories written by Laza K. Lazarević (1851-
1891), who was one of the greatest Serbian writers in the epoch of literary Realism. The short story, 
“Vetar” (“The wind”), is characterized by both its symbolic title and particularly by its impeccable 
form. Besides, it contains within the so-called story within a story, which, unless it is analyzed, renders 
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it impossible to get to the gist of this short story. It is probably the major reason why literary criticism 
hasn’t fully interpreted this short story yet!

The truth, the simple truth, available and visible to all, guided by masterly writer’s technique of 
narration, in which inner life prevails and which indicates, according to Russian formalists, concept of 
defamiliarization or estrangement (ostranenie), and what would our Jeremija Živanović call irregular 
condition and the feverish; also, the elements within the narration are intertwined dreams and illusions, 
profound poetry as well as powerful and at the same time silent psychological turmoil… that truth, 
therefore, skillfully hides itself and ultimately, becoming bare and tormented, reveals itself to an atten-
tive and watchful reader.

The simple truth reveals that a mother adored by her son, gets in the way of her son’s love for one 
girl. And the girl, at his sight, goes to another man’s embrace.  

Key words: Laza K. Lazarević (1851-1891), Serbian realist literature, Serbian short story, psy-
chological short story, a story within a story, form


