
Поп Ћира и поп Спира 

  

1. Роман се састоји од 26 глава. 
2. Приповедање је у већем делу романа хронолошко, али се појављује и 
ретроспективно. 

3. У роману приповеда писац (из 3. лица једнине) 
4. У првим поглављима романа су описани попови, попадије, њихове ћерке и село 
у Банату где они живе. 

5. Радња се одвија крајем 19. века у једном селу у Банату. Писац није хтео да 
именује место да оно неби постало мета подсмеха, чиме је постигао ефекат 
тајанствености. 

6. Главни ликови су: поп Ћира, поп Спира, попадије Сида и Перса, њихове ћерке 
Јуца и Меланија, слушкиње Жужа и Ержа, Пера, Шаца, Аркадија црквењак и 
Нића боктер. 

7. Попови се разликују по својим ћеркама; поп Ћирина ћерка Јуца је вредна и 
вешта у кухињи, а поп Спирина Меланија воли да свира клавир, прича на 
немачком и чита романе. 

8. Причу о начину како је поп Спира добио појас испричао је Аркадија црквењак. 
Писац је изабрао да лик из романа исприча причу, да би она звучала стварније. 

9. Разликују се по ћеркама, зетовима, Аркадија је био на поп Спириној страни, 
зидном сату и срећи (поп Спира стално има среће, а поп Ћира не). 

10. Долазак новог учитеља Петра Петровића изазива пометњу,а касније и свађу 
између породица. 

11. Меланија је освојила Перино срце, тако што је привукла његову пажњу на себе, 
за разлику од Јуце која је била превише стидљива. 

12. Меланијина и Перина љубав зачела је у поп Ћириној кући на вечери, њихова 
љубав била је подржана од стране поп Ћире и Персе, за разлику од Јуцине и 
Шацине која је зачела у поп Спириној башти и коју у почетку ниду подржавали 
Јуцини родитељи. Обе љубави су се завршиле венчањем. 

13. Меланија ме подсећа на Фему из „Покондирене тикве“, јер се труди да буде 
модерна, само не у толикој мери као Фема, а Јуца на љубу Анђелију из „Диобе 
Јакшића“, јер је верна и добра. 

14. Највише ми се допала Јуца, јер је била вредна и волела је Шацу иако је знао да 
њихова љубав не наилази на симпатије код њених родитеља и на крају се, 
захваљујући упорности удала за Шацу. 

15. Препоручио бих свима да прочитају овај роман, јер је врло занимљив и 
приближава нам једно другачије време на врло добар начин, о чему сведочи то 
да се читаоцима допада и после више од 100 година од када је написан. 


