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Забавна и озбиљна прича о великом јунаку 

У Београду 2016. године песник Бранко Стевановић и илустратор Коста 
Миловановић сјединили су своје вештине и умећа и саткали занимљиву збирку песама 
о народном јунаку свих времена - Краљевићу Марку 

Кроз прву песму „Занимање Краљевића Марка“ Марко је описан као у епској 
поезији. Син краља Вукашина и мајке Јевросиме богати песме својим јунаштвом и 
бројним догађајима у којима захваљујући њему зло буде побеђено, а његов народ 
заштићен и спокојан. Након представљања Марка какав је био и зашто је јунак постао, 
нижу се песме кроз које се упознајемо са његовим животом од детета до одраслог 
човека.  

У песми „Марко и брат му Андрија“ Марков инат и упорност његовог брата Андрије 
водиле су ка тучама јер су увек желели исту играчку. Марко је обично побеђивао 
брата, али је био веома тужан када би угледао његове сузе. Кроз ову песму исказане су 
другачије Маркове особине, осећајност и нежност.  

Док одраста, наилази на различите животиње према којима се не односи увек 
једнако. Некада је веома суров, а потом однос прераста у благ, заштитнички, што се 
најбоље види у односу према врапцу у песми „Марко Краљевић и врабац жутокљунац“. 
Срећемо и Шарца, Марковог коња, који га прати целог живота.  

Маркова снага и оружје опеване су у већини песама. Физичка снага исказана је у 
песми „Маркова забава“ где он баца буздован тако далеко, па „чека да му се врати“. 
Док се такмичи у бацању камена с рамена, Марко не баца камен, већ „брдо“. Пошто 
побеђује у тој игри, брдо по њему добија име Марково брдо.  

Током наредних песама Марко се обрачунавао са пустахијама, ослобађао робове, 
сукобио се са јањичарима, ралом и воловима орао им друмове и тако им ометао 
кретања и напредовања.  

Песме у овој књизи приповедају о животу Марка Краљевића, његовом детињастом 
понашању, одрастању, стасању за женидбу. Сви ти догађаји обојени су јунаштвом, 
жељом да помогне свом народу, спроведе правду и спречи непријатеља да покори 
његов народ. Оно што ми се веома допало су многе комичне сцене у већини песама.  

Но, онда долази последњи део књиге у ком се песме нижу тако да се предосећа 
тужан крај, најпре губитак оца, онда губитак слободе народа и на крају прелазак у 
турску војску, где се до краја живота Марко бори на страни оних који су му погубили 
оца.  

Марко ће остати упамћен у песмама и легендама које говоре о његовој храбрости, 
јунаштву и снази. Ова збирка песама на забаван и озбиљан прича о великом јунаку. 
Намењена је деци да се на најбољи начин подсете зашто је важно бити храбар и 
бранити свој народ.  
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Мач Краљевића Марка  
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