
Поп	  Ћира	  и	  поп	  Спира	  

Истраживачки	  задаци	  
	  

1.	  Роман	  „Поп	  Ћира	  и	  поп	  Спира“	  се	  састоји	  од	  26	  глава,	  које	  су	  повезане	  нарацијом	  
писца,	  са	  бројним	  дијалозима	  и	  има	  илустративних	  песама.	  	  

2.	  Приповедање	  је	  хронолошко.	  

3.	  Приповедач	  у	  роману	  је	  писац.	  	  

4.	  На	  почетку	  романа	  описана	  су	  два	  попа,	  њихове	  ћерке	  и	  две	  попадије	  из	  једног	  села	  
у	  Банату.	  	  

5.	  Место	  радње	  је	  неко	  село	  у	  Банату	  и	  у	  једној	  бачкој	  вароши	  пред	  крај	  романа.	  Није	  
рекао	  име	  села	  зато	  што	  је	  мислио	  да	  ће	  се	  људи	  после	  подсмевати	  том	  селу	  које	  није	  
ни	  криво	  ни	  дужно.	  Време	  радње	  је	  крај	  19.	  века.	  

6.	  Ликови:	  поп	  Ћира(имао	  је	  плави	  појас,	  познат	  је	  и	  као	  поп	  Хала	  зато	  што	  је	  пуно	  
ждрао),	  поп	  Спира(нижи	  од	  попа	  Ћире,	  имао	  је	  црвени	  појас,	  звали	  су	  га	  поп	  Кеса	  због	  
похлепе),	  госпоја	  Сида(поп	  Спирина	  жена,	  мрзела	  је	  госпоју	  Персу),	  Меланија(поп	  
Ћирина	  ћерка,	  висока,	  витка	  и	  бледа	  у	  лицу),	  Јула(поп	  Спирина	  ћерка,	  мирна,	  повучена	  
и	  мала,	  ради	  све	  по	  својој	  вољи),	  госпоја	  Перса(поп	  Ћирина	  жена,	  мрзела	  је	  госпоју	  
Сиду).	  	  

7.	  „Јабука	  раздора“	  је	  била	  то	  што	  је	  поп	  Ћира	  	  имао	  плав,	  а	  поп	  Спира	  црвен	  појас,	  и	  то	  
није	  била	  само	  „јабука	  раздора“	  за	  попове,	  него	  још	  више	  и	  за	  попадије,	  али	  такође	  и	  
жеља	  попадија	  да	  што	  боље	  удају	  своје	  кћерке.	  	  

8.	  Поп	  Спира	  је	  добио	  црвени	  пјас	  тако	  што	  је	  пред	  друштвом	  певао	  пред	  његовим	  
преосвештенством	  и	  владиком	  уз	  тамбуру	  песму	  „Вино	  пије	  дојчин	  Петар“	  и	  „Катице	  
прехвална,	  свем	  свету	  јавна“	  

9.	  Поп	  Ћира:	  „Кућа	  поп-‐Ћирина	  била	  је	  нешто	  сиромашнија,	  истина,	  мање	  богатства	  
али	  више	  укуса	  опажало.“,Код	  попа	  Ћире	  се	  осетио	  „благ	  мирис	  миришљавог	  сапуна.“,	  	  
„По	  канабету	  и	  фотељама	  су	  исхекловани	  јастучићи	  и	  комадићи	  хеклераја.	  “	  

Меланија,	  Ћирина	  ћерка,	  је	  била	  размажена	  и	  себична.	  

Поп	  Спира:	  осећао	  „мирис	  од	  младог	  сира	  и	  босиљка“,	  били	  су	  „танки	  пешкирићи,	  од	  
српског	  платна	  и	  веза“.	  

Јула,	  Спирина	  ћерка,	  је	  била	  здрава,	  снажна	  и	  вредна.	  

10.	  Догађаји	  који	  уносе	  пометњу	  су	  сплетке	  око	  удварања	  Шаце,	  берберског	  асистента,	  
Јуци	  и	  свађа	  поповских	  породица.	  



11.	  Меланија	  је	  освојила	  срце	  учитеља	  Пере	  својим	  искреним	  симпатијама,	  лепотом	  и	  
комплиментима.	  

12.	  Љубав	  између	  Меланије	  и	  Пере	  је	  зачета	  у	  родитељској	  кући	  и	  одвија	  се	  уз	  слагање	  
околине,	  док	  је	  љубав	  између	  Јуце	  и	  Шаце	  зачета	  на	  огради	  између	  башта,	  уз	  осуду	  
околине(због	  различитих	  сталежа),	  а	  уз	  накнадно	  одобрење	  родитеља.	  Обе	  везе	  
завршавају	  се	  венчањем,	  након	  кога	  Шаца	  одлази	  са	  Јулом	  у	  Беч	  да	  доврши	  хирургију,	  а	  
Пера	  одлази	  за	  ђакона	  са	  Меланијом	  у	  Б*.	  

13.	  Јула	  ме	  подсећа	  на	  Евицу	  из	  „Покондирене	  тикве“,	  зато	  што	  је	  истрајала	  у	  својој	  
љубави,	  упркос	  околини.	  Меланија	  ме	  подсећа	  на	  Јелу	  из	  „Ропства	  Јанковић	  Стојана“,	  
зато	  што	  искрено	  воли	  Стојана	  и	  венчавају	  се	  у	  складу	  са	  обичајима,	  и	  уз	  подршку	  
родитеља.	  	  

14.	  Највише	  ми	  се	  допао	  Шаца,	  јер	  је	  био	  искрен	  и	  упоран	  у	  жељи	  да	  оствари	  своју	  
љубав,	  упркос	  негодовању	  околине.	  	  

15.	  Роман	  „Поп	  Ћира	  и	  поп	  Спира“	  ми	  се	  свидео	  зато	  што	  је	  хумористички.	  
Препоручујем	  га	  јер	  описује	  добре	  и	  лоше	  људске	  особине,	  има	  пуно	  описа	  Баната	  са	  
краја	  19.	  века,	  ликови	  нису	  идеализовани	  и	  симпатично	  су	  карикирани.	  
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