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Срби су се одметали у хајдуке из различитих разлога. Када би неко био 

позван на суд, а не би хтео да дође, обично би се одметнуо у хајдуке. Неки су се 

одметали зато што су се бојали да их Турци не убију, а неки зато што су просто 

хтели да носе оружије и лепа одела, што Турци нису дозвољавали. 

Радња овог романа одвија се крајем XVIII и почетком XIX века, у Србији, а  

почетак се дешава у Црној Бари. Ова територија је битна јер је била под Турцима, 

који су правили проблеме. 

Историјску датост писац је искористио само као полазиште. У први план је 

ставио снагу и вољу Срба. Мада о већини познатих јунака овог романа постоје 

оскудни или недовољни подаци, добро је познато, на пример, да у боју у Лозници 

Станко Алексић није учествовао, а поготово да није у народном памћењу сачуван 

искључиво као јунак и народни борац. 

Овај роман подељен је на три велике целине: 

1.Одметник 

2.Осветник 

3.Бесмртник 

 Најбитнији ликови овог романа су: 

            Станко Алексић-Он је главни лик овог романа који је неправедно осуђен за 

крађу и зато одлази у хајдуке. 

 Крушка-Он је Турчин који влада Црном Баром и жели да посвађа све Србе у 

крају. 

 Лазар-Некада Станков најбољи друг, после несрећне љубави они постају 

најгрђи непријатељи. 

 Зека-Станков побратим који је веома храбар борац и увек спреман да 

помогне. 

 Заврзан-Такође хајдук који често збија шале и у најтежим тренуцима. 

 Дева-Веома искусан хајдук који је наизглед све знао и увек је доносио вести. 

 Највише ми се допао Дева јер је он увек знао све што се догађа и без 

његових вести хајдуци не би успели већину ствари које су хтели. Њега су увек 

питали за савет и он је увек имао одговор. 

 Најмање ми се допао Лазар који се због љубави посвађао са најбољим 

другом и постао турска присталица. 

 Писац је ликове из овок романа описао црно-белом техником. То значи да су 

ликови искључиво добри или искључиво лоши. 

 У епилогу писац пореди херојску погибију хајдука у Раванској бици са 

Термопилском. То је добар начин да се борба дестетак хајдука против хиљада 

турака представи као већини познатија битка у Термопилском кланцу где је 

Леонида са својих триста Спартанаца побеђен од стране бројнијих тројанаца. 

 У овом роману ми се допао опис борби и хајдука, мада ми је остатак радње 

био досадан јер је превише отегнут. 


