
Лик Хајдук Станка

Станко Алексић је био понос и дика Црне Баре, али како је село потпадало под Крушкину 
власт, пуно сумње према свима, дом Алексића је оцрњен, а Станков дух је постао црн, пун мржње 
и жедан крви турске.

Пре почетка Крушкиног пакленог плана, Станко је био нежан као јагње, добар, васпитан, 
вредан и у свему умерен. Умео је свима да опрости, а Лазару је био као брат, веровао му је свим 
бићем и увек му је све најбоље мислио и желео. Но, када Маринко, стари ђаво,  посеја семе 
љубоморе и када диже руку брат на брата и још га и оптужи за крађу, у Станку је настала велика 
промена.

Малог дечака заменио је страшан див који ватру бљује, а из очију му муња сева. Станков гнев, 
толики да умало није убио свог носиоца, представљао је овог дива у свим аспектима. Гневан према 
Лазару, према селу, а и према Крушки и Маринку када му Дева то откри, Станко се закле на 
освету. Његов гнев најбоље описује Заврзанова реченица: ''Колики је он јунак кад пушком коље!?'', 
јер она описује његов гнев према Турцима зато што је од њих потекла његова невоља и све би их 
радо заклао зубима да може. Он у току романа Турке убија пушком, јатаганом, секиром, голим 
рукама, а понекад и цепаницом. Према њима осећа само презир и гађење и сматра да нису вредни 
живота. Што се Лазара тиче, њега би само очерупао, осакатио и набио на колац.

Једина дигресија у мраку Станкове душе, једина светлост у мору таме и једино добро у срцу 
пуном мржње је његова љубав према Јелици. Колико год мрзео и презирао Лазара, Крушку, 
Маринка и Турке, он Јелицу воли више од свега, свим својим бићем, безгранично и заувек. Она је 
његово сунце, његов месец,његова звезда и његов цвет. Љубав коју Станко осећа према Јелици 
увек ће бити јача од свега.

После свадбе са Јелицом, очекивало би се да ће се Станков дух коначно смирити и предати 
љубави, али овог пута отаџбина зове. У Станков дух се уселило родољубље и жеља за одбраном 
отаџбине. Он у рат одлази да би одбранио своју жену и децу, али и жене и децу палих јунака. Он 
гине истовремено и тужан и срећан. Срећан, јер ће умрети часно и јер је макар одложио смрт 
својих ближњих, али је и тужан јер није успео да заустави Турке, јер је оставио незаштићене жену 
и децу и јер није довољно дуго живео да би волео Јелицу колико она и заслужује.

Иако је Станко био гнегван и обузет осветом, ове грехе умањују његова љубав према Јелици и 
према Србији, па је због тога остао упамћен као јунак и због тога је вредан помена.
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