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Приказ дела 

Марко Краљевић је у народним песмама опеван као митска личност. Живео je 
триста година и поседовао многе надљудске особине. Он је био омиљени јунак код 
слушалаца који су жалили за изгубљеним царством које је пало под турско ропство. 
Зато се народни гуслар није либио да бескрајно преувеличава Маркове подвиге и 
jунаштво. Бранко Стевановић је искористио ту митску слику о Краљевићу Марку које је 
створио народни песник и направио књигу и озбиљних и у исто време шаљивих песама 
коју је наменио данашњој деци. У њима је користио и историјске податке и мотиве из 
епских песама и описао Марково детињство, краљевско порекло и многобројне 
подвиге. Наставио је да духовито преувеличава хиперболе које је користио народни 
песник, али не да се Марку подсмева и пародира песника, већ је, дајући слободу својој 
машти, учинио свог јунака живописним и занимљивим и данашњој деци.  

Збирка почиње песмом „Занимање Марка Краљевића у којој се на основу епских 
песама повезују сви важни догађаји из Марковог живота. Највише су ми се допали 
стихови: 

„Свака песма о њему открије 
шта је било – и кад било није.“ 
Тим стиховима писац нам каже да ће и он, као и народни певачи, казивати о 

дешавањима којих и није било и најављује теме наредних песама. 
У песми „Шарац“ песник пева како је Марко са својим коњем Шарцем све радио, 

чак и вино са њим пио. У задњој строфи песник лепо каже: 
„Од Марка дечака, па све до старца,  
Марко није Марко без свог коња Шарца.“  
У песми „Маркова забава“ забринута мајка се пита где ли се то њен син већ 

данима задржао, док Марко, на врху планине, гледајући у небо чека да му се врати 
буздован који је пре седам дана хитнуо увис, а што је била омиљена Маркова забава у 
доколици.  

За разлику од већине песама у овој збирци које су шаљиве, веома лепа песма 
„Марица“ то није. У њој је описана погибија Марковога оца и стрица, краља Вукашина 
и деспота Угљеше. Док их Маркова мајка оплакује, он је стиснуо зубе и није ни сузу 
пустио. Последњим стиховима песник најавјује Маркову освету : 

„У глави Марковој пламти:  
Не плачи него памти!“ 
Књига „Авантуре Краљевића Марка“ је права књига за ученике шестог разреда 

јер повезује све оно што учимо ове године на часовима историје и српског језика. 
Веома је забавна. Иако се писац понекад шали са својим јунаком, то је само да би га 
приближио младим читаоцима и подсетио нас да су митски хероји потребни како бисмо 
се на њих угледали и сами се смело упустили у велике подвиге.  
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Марко и Шарац 
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