
1. Роман	  је	  подељен	  у	  26	  различитих	  поглавља,	  и	  има	  јасно	  одређене	  целине.	  
2. Приповедање	  у	  роману	  је	  хронолошко,	  али	  се	  на	  одређеним	  местима	  примећује	  

ретроспектива,	  као	  што	  је	  враћање	  на	  одређење	  догађаје	  који	  су	  се	  десили	  пре	  неког	  
времена.	  Углавном	  се	  ретроспектива	  појављује	  у	  деловима	  где	  неки	  лик	  препричава	  
другом	  шта	  се	  десило	  (као	  када	  поп-‐Ћира	  препричава	  госпођи	  Перси	  шта	  се	  десило	  код	  
Владике	  у	  Темишвару),	  али	  се	  понекад	  и	  наратор	  враћа	  на	  прошле	  догађаје	  (као	  када	  се	  
наратор	  вратио	  на	  почетак	  љубави	  Шаце	  берберина	  и	  Јуле).	  

3. У	  роману	  приповеда	  наратор.	  Приповедање	  је	  у	  трећем	  лицу,	  што	  значи	  да	  наратор	  
није	  део	  радње	  коју	  приповеда,	  и	  да	  је	  он	  само	  посматрач.	  

4. У	  уводним	  поглављима	  романа	  описан	  је	  начин	  живота	  у	  овом	  неименованом	  селу,	  
однос	  између	  тог	  села	  и	  околних,	  однос	  између	  становника	  овог	  села,	  опис	  поштовања	  
двојце	  попова,	  и	  на	  крају	  однос	  породица	  двојице	  попова.	  

5. Време	  је	  највероватније	  смештено	  крајем	  19.	  века,	  али	  гледајући	  са	  историјски	  
конкретно	  између	  1878.	  и	  1913.	  године.	  У	  роману	  се	  помиње	  Србија,	  која	  независност	  
добија	  1878,	  али	  Банат	  (у	  ком	  је	  смештена	  радња)	  није	  у	  Србији,	  што	  се	  променило	  
1913.	  (Други	  балкански	  рат).	  Село	  у	  коме	  се	  дешава	  радња	  романа	  писац	  није	  
спецификовао	  из	  више	  разлога.	  Као	  прво,	  на	  првој	  страници	  романа	  пише:	  „…Које	  је	  то	  
село,	  нећемо	  вам	  казати	  да	  не	  би	  село,	  ни	  криво	  ни	  дужно,	  потрзали	  и	  излагали	  га	  
подсмеху…“.	  Такође,	  можда	  је	  писац	  хтео	  на	  стави	  акценат	  на	  универзалност	  овог	  
романа,	  уместо	  да	  га	  везује	  за	  једно	  географски	  одређено	  место.	  

6. Главни	  ликови	  овог	  романа	  су:	  
-‐Поп-‐Ћира,	  поп	  у	  селу	  у	  Банату	  
-‐Поп-‐Спира,	  поп-‐Ћирин	  колега	  
-‐Госпођа	  Перса,	  ћерка	  бившег	  господин-‐попе	  и	  жена	  поп-‐Ћирина	  	  
-‐Госпођа	  Сида,	  туторова	  ћерка	  и	  жена	  поп-‐Спире	  
-‐Меланија,	  ћерка	  поп-‐Ћире	  и	  госпође	  Персе	  
-‐Јула,	  ћерка	  поп-‐Спире	  и	  госпође	  Сиде	  

7. Израз	  „Јабука	  раздора“	  потиче	  из	  старогрчке	  легенде	  о	  Парису	  и	  јабуци	  коју	  је	  морао	  да	  
да	  најлепшој	  богињи..	  Он	  је	  насамо	  попричао	  са	  сваком	  богињом	  (Хера,	  Атина	  и	  
Афродита)	  и	  свака	  му	  је	  нешто	  обећала	  ако	  изабере	  њу.	  Он	  се	  определио	  за	  Афродиту,	  
која	  му	  је	  обећала	  љубав	  Хелене	  из	  Спарте.	  Он	  је	  тако	  добио	  Хеленину	  руку,	  али	  и	  
започео	  Тројански	  рат.	  Црвени	  појас	  је	  био	  „формална	  јабука	  раздора“	  код	  попова,	  али	  
и	  код	  попадија.	  Ипак,	  то	  што	  је	  поп-‐Спира	  имао	  веће	  одликовање	  од	  поп-‐Ћире	  није	  био	  
повод	  за	  свађу	  две	  породице,	  већ	  је	  то	  било	  нешто	  друго.	  

8. Причу	  о	  томе	  како	  је	  поп-‐Спира	  зарадио	  свој	  црвени	  појас	  прича	  поп-‐Ћирина	  жена,	  
госпођа	  Перса.	  Прича	  је	  о	  томе	  како	  уместо	  да	  буде	  кажњен	  за	  кашњење	  на	  литургију	  
оног	  дана	  кад	  је	  владика	  био	  у	  селу,	  он	  је	  био	  награђен.	  У	  томе	  је	  и	  црквењак	  Аганлија	  
имао	  удела.	  Лепо	  певање	  поп-‐Спирино	  био	  је	  врхунац	  и	  владика	  га	  је	  наградио	  
црвеним	  појасем.	  Поп-‐Ћириница	  каже	  да	  је	  то	  „Због	  песми,	  и	  ничега	  другог“.	  

9. Разлика	  између	  две	  породице	  није	  само	  у	  положају	  попова.	  Породице	  се	  највише	  
разликују	  по	  својим	  најмлађим	  члановима;	  Јулом	  и	  Меланијом.	  Меланија	  је	  умела	  да	  
свира	  клавир,	  прича	  немецки	  (немачки),	  и	  често	  је	  читала	  књиге.	  Чак	  је	  и	  избегавала	  
кућне	  послове	  да	  би	  читала	  књиге.	  Са	  друге	  стране,	  Јула	  је	  била	  много	  боља	  од	  
Меланије	  у	  спремању	  хране,	  као	  и	  у	  раду	  у	  башти.	  Може	  се	  рећи	  да	  су	  из	  многих	  углова	  
супротности	  једна	  другој,	  јер	  где	  је	  једна	  добра,	  друга	  није.	  

10. Долазак	  Петра	  Петровића,	  новог	  сеоског	  учитеља	  је	  био	  повод	  за	  почетак	  свађе	  
породице	  два	  попа.	  Попадије	  су	  обе	  наметале	  своје	  ћерке,	  које	  су	  биле	  обе	  на	  удају.	  
Даљи	  раздор	  између	  породица	  је	  потекао	  из	  овог	  догађаја.	  



11. Меланија	  је	  била	  победница	  дуела	  за	  срце	  новог	  учитеља.	  Ћерка	  поп-‐Ћире	  је	  била	  
наметљивија	  првог	  дана	  када	  је	  учитељ	  упознао	  обе	  девојке,	  док	  је	  Јула	  само	  седела	  и	  
одговарала	  на	  питања	  само	  са	  „да“,	  „не“	  и	  слично.	  Оно	  што,	  док	  смо	  читали	  овај	  
догађај,	  нисмо	  знали	  је	  да	  је	  Јула	  већ	  била	  заљубљена	  у	  Шацу,	  берберина.	  

12. Јула	  је	  Шацу	  знала	  од	  раније,	  али	  га	  је	  боље	  упознала	  зато	  што	  његова	  тетка	  Макра	  
живи	  кућу	  до	  поп-‐Спирине.	  Она	  је	  чула	  њега	  како	  свира	  тамбуру	  у	  дворишту,	  а	  он	  њу	  
како	  певуши	  док	  ради	  по	  кући.	  Након	  што	  су	  први	  пут	  попричали,	  Јула	  га	  је	  осудила	  да	  
је	  безобразан,	  и	  била	  је	  непристојна	  према	  њему.	  Он	  се	  није	  толико	  увредио,	  али	  
наредних	  пар	  дана	  није	  долазио.	  Јуца	  је	  помислила	  да	  је	  то	  због	  ње,	  али	  он	  је	  имао	  
посла.	  То	  ју	  је	  натерало	  да	  још	  више	  мисли	  о	  њему.	  Касније	  су	  наставили	  да	  се	  виђају,	  и	  
на	  крају	  су	  се	  венчали.	  
Са	  друге	  стране,	  Меланија	  је	  упознала	  Петра	  Петровића	  на	  ручку	  у	  кући	  код	  поп-‐Спире,	  
и	  допао	  јој	  се	  одмах.	  Она	  се	  њему	  допала	  такође.	  Наставили	  су	  да	  се	  виђају,	  док	  се	  
коначно	  нису	  венчали.	  Од	  почетка	  су	  имали	  благослов	  Меланијиних	  родитеља.	  
Петар	  Петровић	  је	  постао	  поп,	  и	  Меланија	  попадија.	  Нису	  имали	  деце,	  док	  су	  Јула	  и	  
Шаца	  имали	  четворо	  деце.	  Много	  касније,	  док	  је	  Петар	  пролазио	  кроз	  варош	  у	  којој	  је	  
Јула	  живела,	  он	  је	  видео	  да	  је	  она	  и	  после	  толико	  година	  и	  даље	  лепа	  и	  здрава,	  и	  у	  себи	  
се	  кајао	  што	  се	  није	  њоме	  оженио.	  

13. Лик	  Јуле	  ме	  подсећа	  на	  лика	  Евице	  из	  Стеријине	  драме	  „Покондирена	  тиква“	  из	  више	  
разлога.	  Као	  прво,	  Јули	  њена	  мајка	  намеће	  Петра	  Петровића	  за	  мужа,	  као	  и	  што	  Фема	  
ради	  са	  својом	  ћерком	  Евицом.	  Ни	  једна	  од	  њих	  две	  не	  жели	  да	  се	  уда	  за	  свог	  
наметника,	  већ	  за	  некога	  другог.	  Сличне	  су	  по	  понашању	  у	  оваквим	  приликама	  и	  
увиђамо	  сличне	  поступке	  између	  њих	  две.	  

14. Овај	  роман	  сам	  на	  много	  различитих	  начина	  доживео	  и	  као	  комичан	  роман.	  Томе	  су	  
допринели	  разни	  догађаји	  и	  ликови.	  Од	  ликова	  у	  томе	  је	  најбоља	  била	  фрау-‐Габриела,	  
која	  је	  била	  само	  обичан	  становник	  овог	  села.	  Њена	  реакција	  када	  су	  се	  попови	  потукли	  
је	  била	  невероватно	  смешна	  мени.	  Морала	  је	  да	  истог	  дана	  обавести	  све	  своје	  
пријатељице,	  које	  су	  сличне	  њој.	  Ширила	  је	  трачеве	  и	  непроверене	  информације	  по	  
целом	  селу.	  Уз	  пут	  су	  јој	  се	  неки	  смешни	  малери	  догодили.	  Када	  је	  видела	  два	  попа	  у	  
истим	  колима,	  одреаговала	  је	  тако	  што	  је	  одмах	  рекла	  да	  су	  се	  попови	  помирили,	  иако	  
није	  то	  никако	  могла	  да	  зна.	  Њене	  реакције	  на	  малере	  су	  ми	  биле	  пре	  смешне.	  

15. Овај	  роман	  ми	  се	  допао	  још	  од	  прве	  странице,	  јер	  је	  неизвестан,	  занимљив	  и	  поучан.	  
Такав	  је	  од	  почетка	  до	  краја,	  и	  ни	  у	  једном	  тренутку	  нисам	  изгубио	  заинтересованост	  за	  
роман.	  Искрено	  би	  препоручио	  овај	  роман	  свакоме,	  без	  обзира	  да	  ли	  волите	  овакве	  
врсте	  романа.	  


