
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД РОМАНА „ ХАЈДУК СТАНКО“ 

 

 

 

1.) Хајдуци су били одметници и борци за слободу, у земљама које су биле под 

турском влашћу. Разлози због којих су одлазили у хајдуке били су многобројни. 

Неки су желели да избегну суд, смртну казну и сл. А код многих је то била жеља 

за слободом, и побуна против турске самовоље и понижавања. 

2.) Место: Србија, Мачва 

Време: почетак деветнаестог века 

Мачва, тј. ова цела територија је била важна зато што се налазила на самој граници са 

Босном и Херцеговином. 

3.) Хајдук Станко спада у историјске романе, зато што обухвата период од Првог 

српског устанка од 1804. до 1813. године. У роману се спомиње: 

- битка на Мишару 

- битка на Равњу 1813. године 

4.) Три велике целине овога романа су: 

- Одметник 

- Осветник 

- Бесмртник 

5.) Ликови и особине: 

Станко: храбар,способан, поштен, борац за слободу, неустрашив,правичан. 

Лазар: завидан, неискрен, себичан, пакостан,осветољубив. 

Јелица: верна, паметна, проницљива, одана, вредна. 

Дева: мудар, добронамеран,племенит, родољуб. 

6.) Допао ми се највише лик Деве, зато што је занимљив, храбар и мудар. Најмање 

ми се свидео Лазар, због издаје свог најбољег пријатеља. 

7.) Црно-бела техника је када неку особу описујемо само као добру или лошу тј. 

њене добре или лоше особине. 

8.) Јанко Веселиновић је свој роман посветио великом научнику Николи Тесли, и на 

тај начин показао велико дивљење према њему. 

9.) Смисао поређења са Термопилом је у томе што и у једној и другој битци су се 

бориле мале војске против великих сила,што је на једној страни било мало 

ратника, а на другој много више. И ако су обе битке изгубљене, оне постају 

синоним за храброст. 

10.) Десето питање ми је било најтеже. Никако нисам могао да се одлучим шта ми 

се допало у овом роману. Више је било онога што ми се није свиђало. Овај роман је 

тешко разумети и схватити у 21 веку. Али, једно је сигурно добро разумем људске 

особине које се нису мењале кроз векове. И када сам почео да размишљам, шта је то 

што ми се допада, брзо сам нашао одговор. Борба за слободу и храброст је сигурно 

оно што ме не оставља равнодушним. Али, оно што ми се највише допада је река 

Дрина, само ја знам зашто, корени… И тада сам одлично разумео роман и највише 

ми се свидео воденичар Дева због своје мудрости, његове воденице на Дрини и што 

је знао тачно на ком се месту прелази Дрина. А онда сам заборавио шта је то што ми 

се није свидело. 

 

 


