
„Хајдук Станко”  - Јанко Веселиновић 

1. Хајдуци су били одметници од закона у балканским државама, као и у осталим 

земљама Османлијског царства. Људи су се одметали  у хајдуке из бројних 

разлога: неки су били уплашени за свој живот, неки су желели да се освете или 

да буду слободни. 

2. Место радње је Мачва. Радња се дешава за време Првог српског устанка. Мачва 

је била битна зато што се налазила на граници са Босном. 

3. У роману се спомиње доста историјских личности као што су: Карађорђе, 

Милош Обреновић итд. Спомињу се и значајне битке из Првог српског устанка: 

Бој на Равњу, Бој на Лозници... 

4. Роман је подељен на три дела: 

1) Одметник 

2) Осветник 

3) Бесмртник. 

У првом делу се говори о Станковом одласку у хајдучку дружину. 

У другом делу се говори о његовој освети. 

У трећем делу се описује устанак. 

5. Главни ликови су:                           -          

- Станко Алексић 

- Лазар Миражџић 

- Крушка 

- Јелица 

- Зека 

Станко је: храбар, неустрашив, осветољубив, частан и снажан. 

Лазар је био Станков најбољи друг, али су се посвађали око девојке. Он је: 

љубоморан, завидан, кукавица, себичан. 

Крушка је Турчин који покушава да стекне поштовање и да буде моћан, тако 

што ће да завади Црнобарце. 

Јелица је Станкова жена. Красе је: упорност, одлучност, доброта и лепота. 

Зека, Станков побратим,  је: храбар, поштен, несебичан, воли да помаже. 

6. Највише ми се допао Зека због својих врлина, а најмање ми се допао Маринко 

зато што је издајник и лажов. 

7. Јанко Веселиновић је описивао ликове црно-белом техником, односно један лик 

има само добре или само лоше особине. 

8. Писац је посветио дело свим српским јунацима који су пали за слободу 

отаџбине. 

9. У Термопилској бици Грци и Спартанци су били бројчано инфериорни, попут 

хајдука у Боју на Равњу. И Грци и Спартанци и хајдуци су несебично жртвовали  

своје животе за слободу и вечну славу. 

10. У роману "Хајдук Станко" ми се свидело како је писац описао битке између 

хајдука и Турака. 

 


