
 

Књига за Марка 
 

Књигу за Марка је ауторка Светлана Велмар-Јанковић написала као поклон за 

унука Марка и по њему је и добила име. Састоји се од седам прича чији су јунаци 

владари средњевековне Србије: Стефан Немања, Свети Сава, Стефан Дечански, цар 

Душан, кнез Лазар, деспот Стефан Лазаревић и Марко Краљевић. Описује се један 

догађај из њиховог детињства, а на крају сваке приче сазнајемо и шта се десило са 

дечаком кад је одрастао. 

Основу прича чине познате легенде о овим владарима у којима се приповеда да они 

поседују дар комуникације са биљкама и животињама. Испричане су бајковито и у њима 

има фантастичних догађаја и ликова, као што су чудотворна биљка, рибица која говори, 

шумски патуљак, пријатељство са животињама ...  

У књизи има илустрација, једна на почетку сваке приче и једна у сред приче, али 

за разлику од књига Деца уче српску историју, где су у боји, овде су црно беле. 

Највише ми се допала прича Плаветна рибица. 

 

 

Упоредни приказ 
 

Прича Плаветна рибица и књига Стефан Дечански – од роба до краља 

 

И у причи и у књизи исти је главни јунак Стефан Урош Дечански. У причи он има 

десет година и налази се на двору татарског хана Нагоја као талац и мисли је да га хан 

никада неће пустити да оде. Тамо га је послао отац, краљ Милутин, као залог да неће 

ратовати против Татара. Дечак је осећао да га отац не воли, чим је баш њега послао 

Татарима. Иако живи удобно, Урош је тужан, јер је далеко од куће. Најтеже му је што 

дуго није видео мајку и не зна кад ће је видети. 

Има и шесторицу пратилаца, а највише воли Врутка који га учи ратничким 

вештинама. У близини двора је језерце у ком дечак воли да плива. У њему има 

плаветних рибица. Једном је заронио и видео је рибицу која га је позвала да је прати. 

Одвела га је до пећине у којој је била оружарница. 

 



 

У ту пећину су Урош и његови 

пратиоци побегли када је хан погинуо 

у сукобу са новим владаром и крили се 

неколико месеци. Кад су сви напу-

стили тврђаву, они су били слободни и 

вратили су се у Србију. 

Плаветну рибицу је могао да 

види само Урош и кад је питао зашто 

је то тако, одговорила му је да је то 

зато што само њега воли. Молила га је 

да никад не пожели да постане краљ 

као његов отац, јер ће му жеља за 

круном донети несрећу. Прича има 

срећан крај, јер се млади краљевић 

спасао заточеништва, али његов живот 

није био срећан. Иако је дечак обећао 

рибици да неће пожелети круну, то 

ипак десило кад је одрастао и онда се 

сукобио са оцем који га је ослепео. 

Прича ми се свиђа због тога што 

је јунак могао да прича са рибицом, 

као што и други јунаци Књиге за 

Марка разговарају са животињама. 

Волела бих да имам такав дар и да 

разумем говор животиња и да знам 

шта осећају. Док сам читала ову 

књигу, сетила сам се како ја причам са 

мојом куцом, иако знам да не може да 

ми одговори. Али, кад се шетамо и 

питам га да ли хоће да идемо кући или у парк, он као да ме разуме, гледа у једну, па у 

другу страну и главом показује где би. Он је мој друг, пошто немам брата, ни сестру, он 

ми прави друштво кад мама и тата нису код куће. Онда ја причам са њим и то ми је 

сасвим нормално. 

 

У причи Плаветна рибица је описан само један део, а у књизи Стефан Дечански – 

од роба до краља већи део живота главног јунака. Почиње слично, боравком Уроша код 

Татара, али он има 16 година, а са њим је 50 племића и они су део војске кана Нагоја. 

Кад кан умре, Урош се нађе на двору бугаског краља и упознаје принцезу Теодору са 

којом ће се венчати неколико година касније. Тај део је веома бајковит и кад сам 

гледала илустрације, све је личило на бајке као што је Пепељуга - ту су биле и кочије, и 

необично упознавање, и краљевско венчање. Веома је интересантан део у ком се прича 

о прстену који је Урош поклонио својој жени. Сазнала сам да он постоји и данас и да га 

могу видети у Народном музеју. 

На крају књиге у животопису краља има више детаља о животу јунака, него што је 

у причи, на пример које је манастире подигао и сл. А у причи је објашњено зашто сви 

владари из породице Немањића носе име Стефан. Та реч значи круном овенчан и они су 

сви били краљеви, а Душан и цар. 

Више ми се допала прича Плаветна рибица јер је јунак дечак и један доживљај је 

детаљно описан, а књига много личи на бајке о принчевима и принцезама. 
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