
стефан митров љубиШа
Стефан Митров Љубиша (1824–1878), после Доситеја, Вука, Сарајлије и Његоша, 

још један самоук који ће култури свога народа дати значајан допринос. Тек у четрнаестој 
години почиње да се описмењује, али је упорно радио на своме образовању. Са деветнаест 
година је постао општински тајник у Будви, у двадесет првој години штампао је забелешке 
о животу и обичајима Паштровића. Време у коме је живео, друштвене и политичке окол
ности, одредили су животни пут Стефана Митрова Љубише: деловао је као јавни радник и 
политичар и као писац.

Политички рад је испунио цео Љубишин живот. Општински тајник је постао 1843. 
године и на тој дужности остао све до 1861. године. Од 1861. до 1876. године је посланик 
у Дал матинском сабору и Царевинском већу у Бечу; од 1870. до 1878. године је председник 
Далматинског сабора. Као посланик и председник сабора био је један од најутицајнијиh 
политичара у Далмацији. Умро је у Бечу 1878. године. Посмртни остаци пренети су у 
завичај 1885. године.

Жива политичка ангажованост условила је да Љубиша књижевном раду посвећује 
само ретке тренутке слободног времена. Почео је као етнограф (Општество паштровачко 
у окружју которском, 1845), да би следио романтичарска настојања писањем стиhова и пре
вођењем римскиh и талијанскиh песника (Hорација, Ариоста и Дантеа). Убрзо се окренуо 
новом дуhу времена и прози као стваралачкој преокупацији сhвативши да је проза израз 
дуhовне и друштвене зрелости народа: „Истина је да се епика код првобитнијеh народа даје 
боље развити стиhовима него ли прозом, но ја мним, да је већ дошло вријеме да се с том 
првобитношћу опростимо, јер она тежи да нас остарјеле у повојима држи“.

Љубишино писање није подстакнуто потребом за књижевним стварањем односно 
књижевним амбицијама, него искључиво потребом да се сачува и покаже богатство и 
лепота српског народног говора. Његош и Вук су му највећи књижевни узори, а идеје 
Вука Ка раxића одушевљено је приhватио. Зато је своје приповедање сhватио у функцији 
сакуп љања и обраде народног стваралаштва: „Моја је намјера била да овом радњом очувам 
неколико знаменитијиh догађаја своје отаxбине, а узгред да опишем начин живљења, миш
ље ња, разговора, напокон врлине и пороке својијеh земљака, пак све то да предам пото
м ству онако како сам чуо и упамтио од старијиh људи, јер видим да се свагдан те ствари 
преображују и гину све што је напреднији утицај и поплавица туђинства“.

Из тиh побуда су настале Приповјести црногорске и приморске. Прва приповетка 
Шће пан Мали објављена је 1868. године, а 1875. године у Дубровнику излазе приповјести 
као књига. То је збирка приповедака и новела чија тематика заhвата широки временски пе
риод од 15. до 18. века. У њу су инкорпорирани различити жанрови усменог стваралаштва: 
пословице, анегдоте, приче, легенде. Инкорпорирање, наравно, има примарну уметничку 
фун кцију – псиhолошко сликање, карактеризација, атмосфера, колективна свест и миш
ље ње, етика, наративни стил. Основна уметничка интенција била је да приповетке буду 
„огле дало народа нашег“.

У Приповјестима има приповедака врло сложене композиције, бројниh епизода и 
ве ли ког броја ликова (Скочиђевојка, Проклети кам, Поп Андровић – нови Обилић), које ши
ри ном обуhваћеног простора и времена, али и ширином заhватања историјскиh догађаја, 
стоје на прелазу између приповетке и романа. Овај романескни замаh, који се некад чинио 
недо ста тком, данас се сагледава као зачетак или антиципација модерног романа–hронике. 
По тим особинама се Проклети кам истиче као најбоља Љубишина приповетка. У разви
је ни јим приповестима увек су присутне две теме: привидна тема и стварна тема. Наслов 
припо вет ке Кањош Мацедоновић сугерише тему, али је то привидна тема: Кањошева прича 
није глав на прича; то је епизода, само наративно зрно из кога се развија казивање о мукама 
Паш тровића на ветрометини историје – то је главна прича, стварна тема ове приповетке. 
Та кав је случај и са приповетком Скочиђевојка – у наслову је привидна тема, а стварна тема 
је у причи о Стевану Штиљановићу.

Решен да сачува од заборава благо народнога језика и народног наративног стила, 
Љубиша се подуhвата великог пројекта: да кроз причања Вука Дојчевића оствари збирку од 
сто новела (попут Бокачовог Декамерона), али је рана смрт зауставила пројекат на тридесет 
седам прича. Он ће кроз уста свога Вука Дојчевића исказати реалистички однос према 
личностима које приказује јер „људи нијесу ни анђели ни ђаволи него људи, пригнути 



час добру, час злу, како иh нагони ћуд, невоља и рђава дружба“. Човек је, дакле, одређен 
историјским тренутком, средином и својом природом (карактером). Причања су излазила 
у „Српској зори“ у Бечу у току 1877, 1878. и 1879. године, а тек 1902–1903. године Српска 
књи жевна задруга је објавила Причања Вука Дојчевића у две књиге.

Поред наведениh дела, Љубиша је објавио  песму Бој на Вису (1866) и Аутобио гра
фи ју (1878) у „Српској зори“ у Бечу.

Приповедач Стефан Митров Љубиша поседује неколико особина које му омогу ћа ва
ју да створи књижевно дело трајне уметничке вредности. Пре свега, он је добар познавалац 
усмене традиције и њен верни и одушевљени следбеник вођен оним Његошевим „Причање 
је души посластица“. Традиција нуди мноштво готовиh облика али и неисцрпно врело тема 
и мотива на којима ће Љубиша засновати историјску приповетку, а својим укупним припо
ве да њем антиципираће модерни романhронику. Добар опсерватор и познавалац народног 
ду hа, уме да одабере мотиве који су дубоко укорењени у народни живот, обичаје и етос, 
ко ји су погодни за занимљиву фабулу и развијену композицију. Највеће вредности Љуби
ши ног приповедања су тон, ритам и језик усменог приповедања. Оно што кара кте ри ше 
ово при  по ведање јесте природна историјска патетика и још природнији народни смисао за 
hу мор – дуhовитост и ведрина значајне су особине Љубишине нарације. Све то ће допри
нети да је Стефан Митров Љубиша још за живота важио за једног од најбољиh приповедача 
свога времена.

кањоШ мацедоновиЋ

сложено казивање
Приповетка Кањош Мацедоновић, објављена у ревији „Дубровник“ 1870. 

године, налази тематско извориште у 15. веку, у време када су Паштровићи, 
притиснути турском најездом, потражили излаз у млетачкој заштити. Ово 
казивање о сложеној историјској ситуацији, сложено је по својој природи и по 
арhитектоници приче.

У њему се преливају појединачно и опште. Појединачно је отеловљено 
у лику Кањоша Мацедоновића: он је јунак приповести, али тежиште није 
на догађају у коме Кањош бива победник (мегдан са Фурланом); то је само 
мала епизода као илустрација понашања Млетака према својим савезницима 
Паштровићима; тежиште је на општем, на историјској ситуацији Паштровића, 
на забораву и вероломству Млетака.

Опште је у средишту приповести: ово је приповест о једном историјском 
тре нутку у животу Паштровића: турске претње, савез са Млецима, судбина 
са ве за. Кањош не види себе као јединку наспрам Млетака, него као оличење 
Паш тровића. Он не говори и не чини ништа у своје име, него у име суна род
ни ка Паштровића: „А ЈА сам се предао дужду да му тобож не давам ништа, 
не го да му руку целивам, а он да МЕ брани од Турчина“. Ово ЈА и МЕНЕ има 
зна че ње МИ и НАС. То ће Кањош изричито рећи: „Нека зна дужде да идем из 
гла ве цијела народа“ – иде по вољи и одлуци целога народа.

Сложена је и арhитектоника приповести. У њој се прича развија кроз пет 
епизода у којима се преплићу прошлост и садашњост, појединачно и опште.

и. увод. О историјској ситуацији у којој су се нашли Паштровићи: дроб
ни пијесак, суђе и властела, уговор са Млецима 1423. године. Из нараторовиh 
речи о споразуму са Млецима јасно се оцртава судбина уговора:



Уговоре писмено 1423. на дробном пијеску да ће им се оставити у свој 
цјелини староставник, и да им се неће узимат никакав порез, ни данак 
новчани ни крвни. Не питај ме како је Венеција своју ријеч одржала, и како 
је мало–помало крњила и остризала ове уговорене слабоштине; то знаш 
сам, или се лако досјетити можеш.

Овај увод је само експозиција која омогућава разумевање Кањошеве приче о 
томе како се провео својом трговином у Млецима. Овај експозициони увод 
добиће у трећој епизоди, када Паштровићи расправљају о дуждевом заhтеву 
да пошаљу заточника, документовану илустрацију о суштини положаја 
Паштровића у том историјском времену и о разлозима склапања уговора са 
Млецима.

II. кањошева прича на скупштини Паштровића открива у какве је све 
не  воље запао када је стигао у Млетке са својом робом. Иако су Паштровићи 
уговором били ослобођени царина, Кањош је једва успео да то ослобођење 
издејствује јер су Млеци заборавили на своје уговорене обавезе. Кањош је 
пренео својим земљацима дуждев заhтев да Паштровићи „пошљу брже–
боље заточника њему пристојна стасом и јунаштвом, који ће им, ако да бог, 
притврдити дику и срећу“.

III. Паштровићи о дуждевом заhтеву. Дуждев заhтев, у контексту Ка
њо ше ве приче о невољама доживљеним у Млецима, изазива у скупштини 
разли чи та реаговања. Из тиh реаговања потпуније се осветљава историјска 
си ту а ци  ја у којој су се нашли Паштровићи и суштина њиhовог неповољног по
ложаја. Властелин ће оценити да је била погрешна одлука да се Паштровићи 
приклоне Млецима, али ће судија узвратити да се с неким морало бити. Из 
неколико реплика расветљава се суштина невоље Паштровића.

Када нас муче јутрос гђе смо њиhови, шта би чинили кад би им се отуђили.
*
Паде Србија, паде Босна, а сад ће који час и Арбанија.*
Па ко да нам помогне кад то море ошапе турски броди?
*
Падоше силна царства и клонуше страшне војске пред силом азијацком. 
Запад стријепи, а Исток стење, потоња му се угаси свијећа; а ми шака 
људи на поhарици с мора и са суhа да се ми бијемо, вако пестима у главу (...) 
ако не би млетачке помоћи, остадосмо раја за довијека.

Тако су се овде срели прошлост и садашњост, уговор са Млецима из 1423. 
године и непоштовање уговора од стране Млетака данас. Ипак је превладало 
уверење да се с неким мора бити и да дуждевом заhтеву ваља удовољити и – 
нека Кањош буде дужду заточник.

IV. кањош као дуждев заточник – мегдан и признање. Кањош одлази 
у Млетке, излази на мегдан Фурлану, побеђује. Глас о Фурлановој погибији 
и јунаштву Кањоша Мацедоновића шири се по граду. Кањошу се приређују 
почасти, прима га дужд. Нуде му за награду злато и дуждеву кћер, али Кањош 
једино тражи да се Млеци држе погодбе са Паштровићима и да се обала (при
станиште), где се искрцава Паштровића роба, „зове именом нашега народа“.

V. епилог. Крај приповести још једном потврђује негативно искуство 
Па штро вића: Млеци се не држе договора и не поштују задату реч. Својим 



подвигом и памећу Кањош је успео да се давнашњи уговор поново потврди, 
али у временима која су наишла, Млеци су опет прекршили задату реч:

Нареди сенат да се то мјесто за довијека назива словенскијем тргом, ЛА 
РИВА ДЕГЛИ СЛАВОНИ (Словенска обала), и прописа да се на њем искрцавају 
и распродају славенске трговине довозне, без царине и ђумрука. Но су 
те наредбе и ти прописи трајали колико мачки муж. Име трга Млечићи 
преокрену у ниско и подло – РИВА ДЕ СЦHИАВОНИ (Обала робова); а мало–
помало уведу царину и почну узимати мрнаре не пазећи ни на нагодбу ни 
на ријеч Кањошу задану. За то и остаде у народу пословица, која се и 
данас спонаша: како су чинили, тако су и обршили (= рђаво прошли, рђаво 
завршили, пропали).

Јасна је порука овог епилога: Млеци су били и остали вероломни и не по уздани 
савезници, неискрени и себични. Али је поента у последњој рече ници: „Ка ко 
су чинили, тако су и завршили“ – они су пропали, а Паштровићи су опс та ли 
и остали. Шта иh је одржало – читалац је одговор нашао у овој при по вести.

Лик кањоша мацедоновића
Кањош Мацедоновић је трговац из Паштровића, који се ничим не из два

ја од својиh саплеменика – ни по угледу, ни по заслугама, ни по виђе ности, ни 
по јунаштву. Сасвим обичан Паштровић кога ће стицај околности (слу чајност) 
учинити јунаком коме Венеција одаје признање и нуди богате дарове.

У портрету Кањошевом пада у очи његов мали раст („Човјек ниска стру
ка“, рећи ће наратор). То, међутим, нимало не смета Кањошу: свестан је свога 
стаса, о томе ће говорити смирено, али и са нотом подсмеhа самоме себи, али 
и онима који од њега очекују подвиг (Паштровићи) или Млецима који га пот
цењују као дуждева заточника. У неколико ситуација он ће рећи о себи:

Ја не смијем hодити, јер сам МАЛАШАН.
*
Аh, леле ДА БЈЕH ВИСОЧИЈИ.
*
А да ја видиш КОЛИШНИ САМ, а рад биh се с њим обисти.– Стану они људи 
да се брукају, видећи ме ШАКУ ЈАДА, но један који ме све гледаше рече: – Не 
мјере се људи пеђу, но срцем и памећу.

У овим речима „признања“ свога малога раста има једноставности и скром
ности. Његов мали раст на једној страни, и бистрина и одважност на другој, 
у потпуном су раскораку. То ће збуњивати оне који се срећу са Кањошем, 
доводиће до комичниh ситуација, али и будити симпатије. Тако мали, али „жив 
и ћеперан“, Кањош ће успети да оствари своје право на ослобађање од царине, 
које је Венеција уговором признала Паштровићима.

Мали раст ће изазвати многе комичне ситуације када се Кањош поја
вљу је испред Паштровића као дуждев заточник. Када га Млеци виде, помисле 
да Паштровићи неће слати дуждева заточника који треба да убије Фурлана и 
то иh онерасположи. Када им Кањош каже да је он дуждев заточник (замена 
дуждева у боју са Фурланом), Млеци ће рећи: „Ми се надали да ће нам доћи 
бољи и виши јунак но си ти“. Ове речи, наравно, снажно погоде Кањоша 



(„Наједи се Кањош да пукне“), али ће им он одговорити равном мером: „Моја 
господо! Бољи и виши пођоше бољијема и вишијема, а ја једва вас допадоh“.

Кањошева бистрина и сналажљивост помажу када дође на мегдан Фур
ла ну. Он је скроман јер реално сагледава своје физичке могућности: „Нанесе 
ме неки гријеh да овђе лудо погинем; пак да је за кога ни по јада, но за ове 
стра шљиве и надуте ниткове“. Дакле, нема у њему надмене сигурности, свес
тан је да може погинути, али му је жао што живот даје не за неке праве вред
нос ти, него за Млетке који су за њега ниткови и страшљивци. У сусрету са 
Фур ланом Кањош није скрушен и снисhодљив (с обзиром на свој ситан стас 
према стасу „чоечетине фурланске“: он вербално напада Фурлана, самоуверен 
је, горопадан, подсмешљив:

Не требају нам два, ја ћу се твојијем вратити; а теби већ не требује ни 
чуња ни коња: ти си своју чашу испио.

Оваква сигурност Кањошева препадне Фурлана па покушава да збуни Ка њо
ша причом о томе колико је јунака посекао. Али Кањош се не да: „Мучи, рђо, 
ти нијеси јунака ни видио, камоли убио“. Овим речима поражава Фурлана, 
буди у њему немир, стрепњу и страh.

Мегдан није описан широко, како то бива у народној епској поезији. У 
неколико реченица предочен је мегдан и његов исhод. Кањош се послужио 
лукавством: обигравајући око Фурлана, окренуо га је сунцу у очи и тако 
заслепио и лако савладао. Снага и сила Фурланова предочени су само једним 
детаљем: из рана је покуљала крв „као да си вола заклао“.

Скромност и достојанство Кањош ће испољити на свечаности коју је 
дужд приредио у част победе над Фурланом. Нуде му да узме из скриње блага 
колико му воља – он у скрињу ставља свој дукат као прилог; дужд му нуди 
кћер јединицу за жену – одбија јер „у нашој је опћини обичај непрекидни да 
сваки жени у своме јату“. На инсистирање да тражи било какав дар, Кањош 
ће одговорити:

Да нам не узимате царине ни мрнара, да стојите поштено на нагодби коју 
смо утврдили при предаји, и за боље јемство да се зове именом нашега 
народа она обала у Млецима при мору гђе искрцава наша трговина. Другога 
дара и обиљежја нити тражим нити примам.

Оно што је било уобичајено у народној епици, да јунак победник на мегдану 
добије као награду велико благо или владареву кћер, за Кањоша не важи: он 
оставља по страни личне интересе, а у први план ставља колективне интересе, 
интересе свога племена; он се борио за општу ствар, да се његовом народу 
гарантује раније стечено право.

Кањош Мацедоновић је израз (симбол) вере у дуhовну и физичку снагу 
нашега човека. Истовремено, оним што чини и како чини, Кањош је симбол 
моралне чистоте и моралне снаге. Тим пре и тим више што Кањош није човек 
натприродне снаге и моћи, какви су обично јунаци народне епике, него сасвим 
обичан и прост човек из народа, малога раста али огромне дуhовне и моралне 
снаге.



Hумор
Има у овој приповести суморниh тонова: казивање о потпадању многиh 

зе маља под турску власт и тешком положају Паштровића пред турском на је
з дом; има и тешкиh и мучниh слика: млетачка превејаност, лукавство и веро
ломство. Али има у овој приповести и обиља светлости и лепоте. Светлост 
зрачи пре свега из чињенице да се живот сагледава са ведре стране; тој 
ведрини доприноси hумор којим је обојен приказани свет – и Паштровићи и 
Млечићи, и Кањош и Фурлан; hумор проистиче из природе Кањошеве: он је 
шерет, увек спреман на шалу па и на свој рачун. Лепота је у тој светлости, ве
дрини и hумору. Али је лепота и у моралној чистоти и честитости Кањошевој, 
у његовом достојанству и посвећености општем добру.

Благог hумора има у приказу паштровићке скупштине и избору Кањоша 
Мацедоновића за дуждевог заточника („Гђе је он, ту смо ми сви“); Кањошево 
казивање о својим доживљајима у Млецима натопљено је ведрим hумором: 
смеш но је у ситуацијама у које запада, у изгледу и понашању Млетака, али 
и у његовим поступцима и чињењу; када говори о себи, говори благо под
смешљиво: „јер сам малашан“, „видећи ме шаку јада“, „колишни сам“, „леле, 
да бјеh височији“.

Смешног има у сусрету Кањоша и Фурлана: Кањош је „шака јада“, Фур
лан „чоечетина фурланска“; Кањош са мачем, Фурлан са палошином. Фурлан 
се чуди да је овакав човек дошао њему на мегдан („Што си ту, зла ти срећа! 
Који си?“), а тај човек му ништа не објашњава него прибрано и hладно каже 
„Кажи гђе ћемо се сјећи“ јер нема времена за губљење. Кањошево држање и 
његове речи да им два чуна неће требати снажно делују на Фурлана („Препаде 
се Фурлан“) па позива „незнану делију“ на ручак јер им је дужд „једнаки 
душман и мени и теби“. У овој сцени двобоја hумор је на граници трагике: 
трагика је у Кањошевом задатку да убије Фурлана који му никакво зло није 
нанео, а за рачун дужда кога презире као и све Млечане, а Фурланове речи о 
дужду као заједничком душманину, подвлаче трагичност ситуације.

У Кањошевом виђењу дужда и Млетака има hумора који је проткан 
сатиром. Он ће јетко рећи Млечанима:

Што пак тражите дужду заточника да му одметника посијече, ја мним 
да кад није дично да с њим дужде сијече, да му није ни дично слати мјести 
себе другога, јер су то двије срамоте.

Он ће се подсмеhнути њиhовом изгледу, говору, мишљењу и понашању, а по
највише њиhовом неморалу: „Да овђе лудо погинем (...) за ове страшљиве и 
надуте ниткове“; „Лијепо ли ова господа мажу и шарају“.

Hумор у овој приповести врши депатетизацију легенде тако што при
ка за ни свет чини реалнијим и уверљивијим. Кањош није овде приказан као 
легендарни јунак надљудскиh моћи, већ као једноставан човек из народа 
обдарен дуhом и лепотом казивања и приповедања.


