
Истраживачки	  задаци	  на	  тему	  приповетке	  „Кањош	  Мацедоновић“	  

	  

1) Црногорско	  племе	  Паштровићи	  је	  морало	  да	  бира	  између	  тога	  да	  ли	  да	  буде	  покорено	  
од	  стране	  Османског	  царства	  и	  савеза	  са	  Млетачком	  републиком	  

2) Приповедач	  се	  према	  тој	  одлуци	  односио	  као	  према	  прилично	  једноставној	  одлуци,	  и	  
која	  ће	  се	  лоше	  завршити,	  и	  то	  се	  види	  у	  реченици	  „Не	  питај	  ме	  како	  је	  Венеција	  
одржала	  своју	  реч,	  и	  како	  је	  мало-‐помало	  крњила	  и	  постризала	  ове	  уговорене	  
слобоштине…“	  

3) Млеци	  се	  нису	  добро	  опходили	  према	  Кањошу,	  што	  се	  може	  видети	  из	  чињенице	  да	  је	  
Кањош	  хтео	  да	  их	  пријави,	  због	  непоштовања	  пре	  свега	  

4) Непоштовање,	  потцењивање	  и	  лоше	  понашање	  према	  Кањошу	  су	  само	  неке	  од	  
нелагодности	  на	  које	  је	  он	  наишао	  тргујући	  по	  Венецији	  

5) Кањош	  је	  веома	  упоран	  у	  својим	  ставовима	  јер	  је	  родољубив,	  што	  је	  прилично	  лепа	  
особина	  која	  подстиче	  храброст	  у	  тешким	  ситуацијама,	  иако	  се	  чини	  као	  да	  неће	  
одбранити	  своје	  ставове	  

6) Дужду	  је	  требао	  потрошан	  живот	  који	  може	  да	  жртвује	  у	  борби	  са	  Фурланом,	  човек	  који	  
се	  противио	  дужду,	  и	  требао	  му	  је	  човек	  који	  ће	  почети	  дипломатске	  везе	  са	  
црногорским	  племенима	  

7) Млечанима	  није	  битно	  да	  испоштују	  права	  сваког	  трговца	  који	  долази	  из	  сваког	  места	  
на	  земљи,	  али	  им	  је	  битно	  да	  победе	  устанике	  као	  што	  је	  Фурлан,	  и	  да	  покрену	  
дипломатске	  везе	  са	  местом	  на	  ком	  има	  много	  ресурса	  од	  којих	  се	  може	  градити,	  и	  које	  
се	  јефтино	  могу	  добити	  у	  замену	  за	  малтене	  ништа	  

8) Дужд	  се	  слаткоречиво	  обраћао	  Кањошу	  јер	  је	  хтео	  да	  му	  удовољи,	  а	  то	  је	  хтео	  да	  не	  би	  
губио	  своје	  људе	  у	  борби	  са	  Фурланом	  

9) Кањош	  је	  био	  за	  савез	  са	  Млецима,	  али	  се	  племе	  противило.	  Јаче	  аргументе	  је	  имао	  
Кањош,	  а	  и	  био	  је	  управу	  јер	  је	  боље	  имати	  савез	  са	  хришћанима,	  него	  рат	  са	  Турцима	  

10) Кањош	  је	  био	  супериорнији	  у	  расправи	  
11) Суђе	  је	  саветовало	  Кањоша	  да	  он	  оде	  у	  битку	  са	  Фурланом,	  а	  он	  је	  то	  прихватио	  да	  би	  

остао	  велики	  човек	  међу	  Пашторићима	  
12) Млечани	  су	  хтели	  да	  добију	  вишег	  и	  јачег	  ратника	  за	  борбу	  са	  Фурланом	  него	  Кањоша	  
13) Кањош	  им	  је	  доскочио	  реченицом	  „Бољи	  и	  вишји	  одоше	  бољима	  и	  вишјима,	  а	  ја	  једва	  

вас	  допадох“	  
14) Кањошев	  и	  Фурланов	  мегдан	  је	  био	  неизвестан	  све	  до	  последњег	  тренутка,	  када	  је	  

далеко	  нижи	  мегданџија	  победио.	  Простор	  замишљам	  као	  острво	  окружено	  кућама,	  
каква	  је	  и	  цела	  Венеција	  била	  тада,	  и	  јесте	  сада	  

15) Фурлан	  је	  био	  слабији	  од	  противника,	  можда	  и	  зато	  што	  га	  је	  потценио	  на	  првом	  месту,	  
и	  Кањош	  је	  након	  победе	  узео	  његов	  прстен	  и	  однео	  га	  дужду	  

16) Кањоша	  након	  мегдана	  замишљам	  у	  поцепаној	  одећи,	  крвавог	  и	  модрог	  по	  телу,	  и	  
уморног	  од	  епске	  борбе	  

17) Вест	  о	  победи	  над	  Фурланом	  се	  брзо	  раширила	  градом,	  и	  свако	  ко	  ју	  је	  препричао	  је	  
додао	  неке	  своје	  детаљ,	  неке	  који	  се	  чине	  немогућим	  чак	  

18) Кањош	  убацује	  дукат	  у	  ковчег	  са	  благом	  Светог	  Марка,	  и	  тако	  одбија	  све	  поклоне	  које	  
Млечани	  њему	  дају	  за	  победу	  

19) Кањош	  је	  показао	  своје	  родољубље	  тако	  што	  је	  одлучио	  да	  не	  прихвати	  ниједан	  
материјални	  поклон	  од	  Млечана,	  већ	  је	  хтео	  обећање	  да	  ће	  Млечани	  укинути	  све	  
порезе	  његовом	  народу,	  и	  да	  ће	  их	  заувек	  поштовати	  



20) Млечани	  и	  дужд	  нису	  одржали	  своје	  обећање	  које	  су	  дали	  Кањошу,	  а	  то	  је	  да	  ће	  заувек	  
поштовати	  његов	  народ.	  

21) Кањош	  је	  победник	  и	  јунак,	  као	  и	  ликови	  из	  бајки,	  али	  је	  по	  грађи	  слаб	  и	  низак,	  што	  га	  
разликује	  од	  савршених	  ликова	  из	  бајке	  који	  немају	  ни	  једну	  ману	  

22) 	  Кањош	  је	  сличан	  многим	  епским	  јунацима,	  јер	  је	  најјачи	  и	  најмудрији,	  али	  је	  сличан	  и	  
Давиду,	  библијском	  јунаку,	  јер	  надмудрује	  далеко	  јачег	  и	  вишег	  противника	  

23) Кањош	  је	  низак,	  али	  опет	  најјачи	  ратник.	  То	  је	  на	  неки	  начин	  прозивање	  свих	  ликова	  из	  
других	  епских	  песама,	  који	  су	  победници	  а	  опет	  високи	  и	  јаки	  


