
Истраживачки задатак за приповетку „Кањош Мацедоовић“ 

1. Прочитано. 
2. Војвода Бембо им је обећао да неће морати да плаћају никакав данак, али то 
обећање није било испоштовано. 

3. Писац се читаоцу обраћа реченицом: „Не питај ме како је Венеција своју ријеч 
одржала, и како је мало-помало крњила и постризала ове уговорене 
слобоштине; то знаш сам, или се лако досјетити можеш.“ 

4. Кањош је својим монологом испричао како је трговао у Венецији и како су му 
на граници наплатили висок порез. 

5. Кањошу су се подсмевали зато што није хтео да да новац Светом Марку, него је 
само целивао икону. При сваком покушају подношења тужбе, увек би га одбили 
и послали на друго место. 

6. Млечани су испољили своју похлепу и кукавичлук. 
7. Кањош је био упоран да би његов народ добио повластице. 
8. Разбојник Фурлан се одметнуо од дужда. Дужд је тражио од Кањоша да међу 
својим сународницима нађе заточника који ће изаћи разбојнику Фурлану на 
мегдан. 

9.  Млечанима је била потребна помоћ, па су позвали Кањоша. Потрага за правдом 
није им била битна јер од тога нису имали никакве користи. 

10. Кад им је била потребна помоћ, Млечани су се лепо опходили према Кањошу, и 
причали су све најбоље о њему и његовом народу. После тога су се поново 
вратили на старо. 

11. Пошто им је саопштио дуждеву поруку, Кањош је рекао да нико не треба да 
помогне Млечанима. Народ се није сложио са њим јер им поред Турака није био 
потребан још један непријатељ. 

12. Преовладао је став да Кањош треба да буде дуждев заточник. 
13. У опасци је духовит Кањошев покушај да избегне мегдан. 
14. Кањош одлази на мегдан зато што би му дуждева наклоност омогућила многе 
повластице. 

15. Врло су неповерљиви јер сматрају да Кањош није дорастао Фурлану. 
16. Кањош им је рекао да су бољи отишли бољима, и тако их понизио. 
17. Ја замишљам да се мегдан одиграо на обали реке. 
18. Кањош је стекао предност над Фурланом тако што га је прво уплашио, а после  
је Фурлана засенила јака светлост. 

19. Кад је Фурлан замахнуо руком, Кањош га је пробо мачем и потом узео његов 
мач и прстен. 

20. Не много уморног, попрсканог крвљу. 
21. Сви су дошли да га поздраве. Дужд му нуди новац и своју кћер за жену. 
22. Новац је одбио рекавши: „Да се из ове скриње диже а не меће то би благо брзо 
нестало: брзо бисте јој дно видјели“. Дуждову понуду за венчање је одбио 
рекавши да би то било против његових обичаја. 

23. Кањошево родољубље се огледа у томе што је одбио понуде ради повластица за 
његов народ. 



24. Млечани су своје особине потврдили тиме што нису испоштовали дато обећање. 
25. Кањош се разликује од Млетака по својој скромности, родољубљу, храбрости и 
сналажљивости. 

26. Кањош је сличан Иви Сенковићу из песме „Иво Сенковић и ага од Рибника“ и 
Давиду из библијске приче о Давиду и Голијату. 

27. Комично је то што су и Кањош и дужд приказани као физички неугледне особе.  


