
                                                     Кањош Мацедоновић 
2.Пашторовићи су морали да плаћају Млецима царину и мрнару, а Млеци нису постовали 
договоре. 

3.“Но су те наредбе и ти прописи трајали колико мачки муж” 

4.Кањош је по доласку у Млетачку републику почео да има проблеме. Стално је морао да 
чека дан, два, па је морао да иде код једног, другог, трећег и тако неколико пута све док 
му три старца нису упутили поруку од дужда. Када се вратио сви су га гледали као хероја, 
али се неки нису слагали да требају да пошаљу заточеника дужду. На крају су људи 
одлучили да то буде Кањош Мацедоновић. 

5.Кањошу су увек говорили да дође сутра, увек су га избегавали и одлагали и то се 
Кањошу није свидело. 

6.Млечани су испољили неке лоше особине као што су: нељубазност, нетолеранција, 
дрскост, не испуњавају обећања 

7.Кањош није желео за награду паре, жену принцезу, он је само хтео правду према 
његовом народу. 

8.Кањош је причао са неким људима о бици против Фурлана и ко би могао да се бори 
против њега и због тога су га сутрадан ујутру позвала три старца који суга представили 
дужду. 

9.Нико није хтео да разговара са странцем и да му учини услугу док нису чули за 
потенцијалног заточеника и онда се, наравно, то свидело и дужду који се одмах упознао са 
њим. 

10.Нико није хтео да буде заточеник, а дужд је рекао да их је све одбио да би привукао 
пажњу Кањоша. 

11.Неки Паштировићи мисле да је боље да не шаљу заточеника, али већина њих каже да 
требају да шаљу заточеника за кога су изабрали Кањоша. 

12.На крају је у Паштировићима преовладао став да пошаљу Кањоша као заточеника. 

13.Кањош  каже да жели списак свих људи и потврду да су сви уз њега. 

14.Кањош не жели да изда народ и да буде кукавица. 

15.Млечани се чуде и разочарани су кад виде да су Паштировићи послали Кањоша који је 
веома ситан и слаб. 



16.Он је рекао да бољи и виши иду бољима и вишима, а да се он једва њих допао 

17,19.Они се боре на ливади и нико их не посматра. Фурлан хоће одмах да уплаши 
Кањоша, али Кањош је успео да уплаши Фурлана који је сад позивао Кањоша у шатор да 
причају. Кањош је то одбио и кренуо је мегдан. Кањош је почео да напада док се Фурлан 
бранио, али је на крају Кањош успео да убије Фурлана. 

18.Кањош је уплашио Фурлана и онда је стекао менталну предност. 

20.Кањош је након мегдана узео Фурлану прстен и сав срећан отишао назад да обавести 
људе о његовој победи. 

21.Млечани славе целу ноћ, славе Кањоша као хероја, а дужд му нуди пуно поклона. 

22.Кањош одбија све поклоне , али тражи да његов народ не плаћа царину и мрнару, да се 
по његовом народу назове лука где његов народ трдује са Млецима, и тиме је показао да 
није похлепан и да је одан свом народу. 

23.Кањошево родољубље се огледа у томе што Књош жели најбоље за свој народ. 

24.Млечани су убрзо после тога прекршили договор и показали да су лицемери. 

25.Кањош је сличан јунацима из бајке јер побеђује већег противника и јер добро побеђује 
зло, а разликује се од јунака из бајке јер прво није хтео да се бори, и јер није узео дуждову 
кћер за жену. 

26.Кањош је сличан Иви Сенковићу, Давиду и још неким јунацима јер се бори против 
већег и снажнијег противника и побеђује. 

 


