ДОГОДИЛО СЕ НА ДАНАШЊИ ДАН
На данашњи дан рођена су два велика писца: Јанко Веселиновић и
Лаза Лазаревић који се заједно са Милованом Глишићем сматрају
оснивачима српске сеоске приповетке.

„Јанко бијаше у пуној мушкој снази: ведро и топло лице са
свијетлим, црним очима, висок, једар и чврст као цер. Његова
књижевна слова дизаше се у темпу свом свијетлом врхунцу.“
Петар Кочић

Аутор романа „Хајдук Станко“ , Јанко Веселиновић, рођен је
13. маја 1982. године. Један је од најведријих и најпопуларнијих
приповедача о животу и обичајима српског села.
Родом из села и живећи и радећи дуго као учитељ по селима плодне
и богате Мачве, најчешће и са много идеализације писао је о томе
селу, о његовим људима и њиховим моралима, обичајима и животу
у сеоској патријархалној средини. Написао је већи број приповедака
од којих су најзначајније: „Кумова клетва“, „Кмет Илија“, „Мали
Стојан“ и друге, као и позориши комад „Ђидо“.
Писао је и романе који су остали недовршени. Свакако, његово
најзначајније дело је „Хајдук Станко“.
Иако је писао у стилу старих епских песама о митским јунацима,
којима су храброст, част и јунаштво били изнад свега, писац на
занимљив и веома сликовит начин приказује време , ликове и
догађаје Карађорђевог времена.
Овај роман посветио је Николи Тесли.
Умро је у Глоговцу 26. јуна 1905. године.

Упознајте боље овог нашег великог писцаПрича о Јанку Веселиновићу

Лаза Лазаревић се у књижевности сматра зачетником
психолошког романа и једним од најбољих наших реалиста. Лаза
Лазаревић рођен је 13. маја 1851. године у Шапцу. Био је лекар,
научник и писац. Завршио је Високу школу у Београду, а медицину у
Берлину. Живео је и радио у Београду. Утемељивач је неурологије у
Србији и један од пионира ове гране медицине у Европи. Његов
књижевни опус није велики. Написао је свега девет приповедака од
којих су најпознатије „Први пут с оцем на јутрење“, „Све ће то народ
позлатити“, „Ветар“, „Швабица“.
Умро је у Београду 10. јануара 1891. године.

Наводимо везе ка материјалима који детаљније описују две приповетке:
1. „Све ће то народ позлатити“
2. „Први пут с оцем на јутрење“

