
Истраживачки задаци за читање и анализирање приповетке Кањош МацедоновићСтефана Митрова Љубише 

 

 

1. Пажљиво прочитај целу приповетку Кањош Мацедоновић. 

(http://www.montenegrina.net/pages/pages1/knjizevnost/kanjos_macedonovic_st_m_ljubisa.htm ) 

2. У какав су положај доведени Паштровићи (црногорско племе) према Млечанима 1423. године након одлуке војводе 

Бемба? 

Племе Паштровића је доведено у потчињен положај на који су пристали  како би их Млечани бранили од најезде Турака. 

Млечани су се притом обавезали да ће поштовати идентитет Паштровића и да ће им укинути трговачке дажбине али су 

се тог обећања временом све мање држали. 

3. Какав став према тим околностима има приповедач? Запази и протумачи реченицу којом се, тим поводом, приповедач 

непосредно обраћа читаоцу.  

Приповедач има критички став и не одобрава одлуку својих вођа. 

,,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. Као момак, хитар а лукав, 
кад се облијеколи и окојаси младој и невјештој цури, ова јадна попусти мало данас, мало сутра, 
док му робињом постане, пак му већ не одриче ништа.“  
Овим речима он описује лицемерје и препреденост Млетака а наивност и непромишљеност Паштровића.  

4. Анализирај Кањошев монолошки извештај поводом боравка у Млецима. 

Кањош врло детаљно и живописно описује своје доживљаје у Венецији и неприлике у које је упао. Кроз лично искуство 

дочарава својим сународницима како се у стварности функционише потписани споразум.   

5. На какво је понашање, увреде и неправде млетачке власти Кањош наишао тргујући у Венецији? 

Млечани су му тражили новац за робу коју је Кањош довезао ради продаје иако нато нису имали право а на Кањошево 

противљење почели су да му се ругају. Он је покушао да се жали надлежнима али су му свуда тражили новац и нигде 

није било разумевања за његов проблем.      

6. Које су особине Млечани непосредно испољили? 

Млечани су приказани као користољубиви, надмени, кукавице. 

7. Прокоментариши Кањошеву правдољубивост и честитост у намери да оствари своја права. Због чега је он толико 

упоран? 

Кањош потиче из средине високих моралних начела, у којој се држи до јунаштва и правдољубовости у којој се за праве 

циљеве и живот даје. Свестан је да је правда на његовој страни и да су преварени. 

8. Како је дошло до тога да се Кањош, супротно дотадашњим очекивањима, сусретне са дуждом? 

Стицајем околности сусрео се човека  који му је испричао причу  о невољи која је задесила дужда. Кањош је изразио 

своје чуђење што међу Млечанима нема јунака спремног да се бора за свог вођу. Његово размишљање је дошло до људи 

из власти који су га потражили јер су се, познајући менталитет Кањоша и његових сународника, понадали да ће неко 

бити у стању да обави тежак задатак уместо њих.  

9. Зашто у Млецима потрага за правдом траје толико дуго, а тако брзо долази до сусрета Кањоша са дуждом? 

Млечани не желе да реше Кањошев проблем. Уместо тога они га преусмеравају од једне до друге установе, одлажу 

састанке и лажу га. Када је дошло до тога да они имају користи од њега, више није било препрека, дажбине су 

опроштене,  а Кањош доспева до дужда лично. 

10. Обрати пажњу на слаткоречивост Млечана док се обраћају Кањошу у дуждевој палати. Посебно прати на који начин 

дужд образлаже да му је потребан заточник (неко ко ће се борити у његово име) на мегдану са Фурланом. Откриј у 

његовим речима охолост и дволичност (лицемерје). 



Охолост се најбоље препознаје у речима да одметник није достојан тога да се дужд бори против њега иако дужд ни на 

први поглед не личи на човека који би се могао борити против било кога. 

Лицемерје - када је у дуждевој палати, Кањош је дочекан уз многе почасти а дужд се према њему понашао као да су 

дугогодишњи пријатељи. Говоре му како је борити се за дужда огромна част и да Млечани чине услугу Паштровићима 

поверивши им тај задатак и да им је лако да нађу много таквих јунака и у свом народу. 

11. Како племе Паштровића реагује на поруку коју им Кањош преноси од дужда? Ко узима учешћа у дискусији? Какве 

ставове, при томе, заузимају говорници? Чији аргументи су ти убедљивији? Образложи због чега. 

Паштровићи на различите начине тумаче ситуацију која их је задесила. Своје мишљење износе представници властеле 

међу којима има противника потписаног споразума који сматрају да је тренутак погодан да се споразум раскине али и 

оних који мудро сагледавају безизлазност у том тренутку историје и непостојање друге могућности. 

Убедљивији су ми аргументи оних првих, нарочито што се на крају приповетке показало да Млечани ни после друге дате 

шансе нису држали својих обећања. 

12. Који став је преовладао у Паштровићима? 

Преовладао је став да се пошаље заточник који би се уместо дужда изборио са Фурланом, као да је то јунацима као што 

су они најмањи проблем. 

13. Шта је духовито у Кањошевој опасци да није достојан противник диву Фурлану? 

»Ја не смијем ходити, јер сам малашан, а дужде тражи хрпу според Фурлана.«  
Кањош је свестан својих физичких недостатака у односу на свог противника и не стиди се да их истакне. Још је 

духовитији одговор скупа којим поручују да ће послати јачега уколико он погине, да ће му обилазити гроб кад год дођу у 

Венецију и да је требало да то одмах реши а не да их замајава.  

14. Због чега Кањош, иако мали растом и физички неугледан, ипак одлази на мегдан са надмоћнијим противником? 

Он одговорно прихвата задатак који му је поверен, верује у своју менталну снагу, брзину и вештину. Такође, он има 

частан циљ да помогне свом народу. 

15. Како Млечани реагује када схвате да су Паштровићи њега послали да буде дуждев заточник? 

Млечани су прво помислили да Паштровићи нису прихватили њихов предлоги да Кањош само доноси одговор, а када их 

Кањош обавести да је он тај изабрани јунак, они га потцењују  и кажу да су очекивали вишег и бољег. 

16. Како им је Кањош вербално доскочио? 

Кањоша је разљутила незахвалност и дрскост Млечана па им одговара истом мером: 

 »Моја господо, бољи и виши пођоше бољијема и вишијема, а ја једва вас допадох!  
17. Опишите Кањошев и Фурланов мегдан. Како замишљате простор на ком се боре? 

Кањош је чамцем дошао до острва на којем је било уточиште одметника Фурлана. Јунаци  се узајамно поштују и пружају 

прилику противнику да се преда и спасе себи живот. Обојица су храбра и не пристају на предају без борбе. Кањош 

напада Фурлана и пробада га мачем. 

 Замишљам мало Венецијанско острво са тврђавом у плавом Јадранском мору.  

18. На који начин Кањош стиче предност над горостасом Фурланом? 

Кањош је борећи се против Фурлана успео да га надмудри и окрене ка сунцу које га је заслепело. 

19. Објасни Кањошев тријумф на мегдану. 

Немоћан да од сунца види противника, Фурлан маше мачем према Кањошу. У тренутку између два замаха Кањош задаје 

смртни убод Фурлану, узима његов прстен распаше му палош. 

20. Како замишљаш Кањоша након мегдана? 

Замишљам Кањоша као задовољног, поносног човека, како се вози чамцем према обали дишући пуним плућима. 

21. Како Млечани реагују на вест о Кањошевој победи? 



Кањош је дочекан као јунак, уз песме и цвеће. Организује се прослава у цркви и на улицама града. Сви су срећни и 

задовољни због оваквог исхода. 

22. На који начин Кањош образлаже своју одлуку да не прихвати поклоне које му дужд нуди? Које особине том приликом 

испољава? 

Кањош не прихвата понуђено благо из пуног сандука уз образложење да би се сандук брзо испразнио када би си из њега 

узимало. Не прихвата ни дуждеву ћерку за жену уз речи да се Паштровићи жене из свог рода. 

23. У чему се огледа Кањошево родољубље? 

Кањошево родољубље се огледа у томе да не прихвата било какву личну корист већ да се испоштује потписани споразум 

и да један трг добије име по Словенима. 

24. На који начин су Млечани још једном потврдили да су лицемери, лажови и превртљивци? 

Иако су по други пут дали реч, поново су је погазили. Дажбине су поново уведене а младићи су одлазили у морнаре на 

млетачким бродовима. 
25. Упореди Кањошев лик са ликовима јунака из бајке: по чему им је сличан, а у чему се битно разликује? 

Кањош је по много чему сличан ликовима из бајке. Правдољубив је, храбар, мудар, бори се и побеђује много јачег 

непријатеља. 

Разликује се баш по томе што није био физички надмоћан али је успео да превазиђе тај свој недостатак својим другим 

квалитетима.    

26. Упореди Кањоша са сличним ликовима о којима смо учили у току 7. разреда из епских песама, али и једног библијског 

јунака. 

Иво Сенковић из народне песме ,,Иво Сенковић и Ага од Рибника“ је сличан Кањошу јер је изашао на мегдан уместо 

свог оца и он је као и Кањош био неискусан и слаб борац; обојица су користили своју памет како би надмудрили  

непријатеља. 

А Давид, из библијске приче о Давиду и Голијату, је сличан Кањошу, јер је уместо свог господара изашао на мегдан да 

се бори против јачег и искуснијег; обојица су искористили неспремност њихових непријатеља за изненадан напад. 

27. Посебну вредност Љубишиног приповедања чини хумор. Размисли и издвој оне сцене или реплике (реченице) које 

сматраш посебно духовитим. Пронађи комично у приказивању дуждевог лика, али и у лику самог Кањоша. 

»Ако те посијече, послаћемо повишега; ти си Млеци ма вјешт а други не би умио ни доћи до 
дуждева двора за мјесец. Ако погинеш, оплакаћемо те дивно, и свако од нас кад дође у Млетке 
походиће твој гроб. Могао си збиља то сам тамо отрсити, да нам не метеш скупштину тијема 
беспослицама«.  
»Кад ли се ту накупило све што је жена у Млецима. На девет јада док је себи пут прокрчио и на 
конак приспио, а оне жене за њим у пратњу појањем и весељем. »Теже ми бијаху оне жене«, 
казивао је послије Кањош, »него Фурлан и његов палош«.« 
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�� ���� �� ������� ��� ����������: 

»Моја господо, бољи и виши пођоше бољијема и вишијема, а ја једва вас допадох! «  

	  


