
                    Истраживачки задаци за роман                                                            
                          ,,Поп Ћира и поп Спира” 
 
1. Роман се састоји из двадесет и шест глава. 
2. Приповедање у роману је ретроспективно јер се писац често враћа на раније 
догађаје како би боље објаснио ситуацију. 
3. Приповеда писац - свезнајући приповедач. 
4. У уводним главама је описан изглед села, понашање попова и становника села. 
5. Радња се дешава у неименованом селу у Војводини 90-их година деветнаестог 
века.  Писац је неименовањем места желео да нас заинтригира и натера да сами 
откријемо о ком селу је реч и тако приметимо да таквих личности има свуда. 
6. Главни ликови су: поп Ћира, поп Спира, Спирина жена Сида, Спирина ћерка 
Јула, Ћирина жена Персида (Перса) и Ћирина ћерка Меланија, фрау Габријела, 
Аркадија. 
7. ,,Формалана јабука раздора” оно по чему се попови разликују je појас који носе 
тј. њихов статус: поп Спира цревни а поп Ћира плави. 
8. Завидна попадија Перса прича да је једина заслуга поп Спирана за добијање 
црвеног појаса била та што се владики допало како је поп Спира певао и свирао 
тамбуру једном приликом. Преношење ове анегдоте је поверено попадији Перси 
јер је она приказана као завидна особа којој је тај појас највише сметао па би из 
њених уста та прича звучала најзанимљивије.  
9. Породицу поп Спире је одликовало традиционално понашање, а поп Ћирина 
породица тежи модерним манирима и немачкој култури. На основу тога они су 
бирали и своје пријатеље и васпитавали своје кћери.  
10. Појава младог неожењеног учитеља у селу уноси пометњу и раздор између ове 
две породице. 
11. Срце придошлице осваја Меланија, поп Ћирина ћерка, својим умилним 
понашањем. 
12. Љубав Јулијане и Шаце је започела и развијала се у позадини њихових 
дворишта, спонтано, искрено, наивно и тајно док је љубав Меланије и учитеља 
Пере је била са намером, планирана под будним оком Меланијиних родитеља и 
целог села. Крајњи исход обе љубави је веначање. 
13. Меланија ме подсећа на Фему (,,Покондирена тиква”) због свог малограђанског 
понашања, а Јула на Евицу јер је искрена и радна.  
14. Највише ми се допао поп Ћира због своје добронамерности, одмерености, 
искрености и способности да опрости. 
15. Роман бих препоручио за читање због тога што на веран начин уз доста детаља 
описује прошло време, без телефона, аутомобила, струје… Време када су људи 
били окренути једни другима и имали времена на претек. У роману има доста 
лепих описа природе и људи и њихових нарави. Догађаји су проткани лепим и 
неупадљивим хумором који овом роману даје специфичну ноту. 
 
 


