
ИСТРАЖИВАЧКИ	  ЗАДАЦИ	  
	  
1.	  	  Каква	  је	  композиција	  романа?	  
	  	  ~Kомпозиција	  романа	  је	  драмскa-‐роман	  има	  увод,	  заплет,	  врхунац	  радње	  (кулминацију),	  
преокрет	  и	  епилог.	  
2.	  Какво	  је	  приповедање	  у	  роману:	  хронолошко	  или	  ретроспективно?	  
	  	  ~Приповедач	  описује	  њихову	  свађу	  хронолошки,	  али	  се	  често	  враћа	  на	  претходне	  
догађаје	  да	  би	  боље	  описао	  село,	  ликове	  или	  однос	  међу	  јунацима.	  То	  је	  ретроспективно	  
приповедање.	  
3.	  Ко	  приповеда	  у	  роману?	  
	  	  ~У	  роману	  приповеда	  приповедач	  који	  не	  учествује	  у	  радњи,	  али	  зна	  све	  што	  се	  
догодило;	  свезнајући	  приповедач.	  
4.	  Шта	  је	  описано	  у	  уводним	  поглављима	  романа?	  
	  	  ~У	  уводним	  поглављима	  романа	  је	  описан	  уобичајени	  живот	  у	  селу,	  као	  и	  однос	  између	  
две	  поповске	  породице	  пре	  свађе.	  
5.	  Покушај	  да	  одредиш	  место	  и	  време	  радње	  у	  роману.	  Размисли	  због	  чега	  писац	  није	  
именовао	  место	  у	  које	  је	  сместио	  радњу	  свог	  романа.	  Какав	  уметнички	  ефекат	  тиме	  жели	  
да	  постигне?	  
	  	  ~Место	  радње	  је	  село	  у	  Банату,	  а	  време	  радње	  је	  негде	  око	  XIX	  века.	  Мислим	  да	  писац	  
није	  именовао	  тачно	  место	  јер	  се	  овакве	  свађе	  дешавају	  свуда,	  не	  само	  у	  том	  селу.	  А	  
можда	  и	  да	  не	  бисмо	  замислили	  то	  село	  онако	  како	  га	  памтимо,	  него	  да	  бисмо	  га	  
замислили	  онако	  како	  је	  описано.	  
6.	  Издвојте	  главне	  ликове	  у	  роману	  и	  запиши	  њихова	  имена	  у	  школску	  свеску.	  
	  	  ~Главни	  ликови	  су:	  поп	  Спира,	  поп	  Ћира,	  Меланија,	  Јула,	  Сида,	  Перса,	  Петар	  Петровић,	  
Шуца.	  
7.	  Попови	  описани	  у	  Сремчевом	  делу	  готово	  су	  идентични,	  грађени	  по	  принципу	  
паралелизма	  по	  сличности:	  лахапљиви	  су	  и	  грамзиви,	  мада,	  добродушни	  и	  мирни.	  Ипак,	  
нешто	  их	  разликује,	  нешто	  што	  писац,	  не	  без	  ироније,	  назива	  „формалном	  јабуком	  
раздора“.	  Шта	  је	  то?	  
	  	  ~То	  је	  разлика	  међу	  положајима	  попова	  -‐	  поп	  Ћира	  има	  обичан,	  плави	  појас,	  а	  поп	  Спира	  
црвени.	  
8.	  Подсети	  се	  приче	  о	  начину	  на	  који	  је	  поп	  Спира	  добио	  црвени	  појас.	  Ко	  прича	  ту	  
занимљиву	  причу?	  Размисли	  зашто	  се	  Сремац	  определио	  да	  преношење	  анегдоте	  о	  
црвеном	  појасу	  повери	  баш	  одређеном	  лику	  из	  романа.	  
	  	  ~Ту	  причу	  прича	  жена	  попа	  Ћире,	  Перса.	  Мислим	  да	  је	  писац	  то	  поверио	  Перси	  јер	  се	  ту	  
види	  како	  је	  она	  љубоморна	  на	  попа	  Спиру	  који	  је	  имао	  црвени	  појас,	  а	  њен	  муж	  није.	  
Љутила	  се	  и	  јер	  је	  тај	  појас,	  по	  њеном	  мишљењу,	  незаслужен.	  То	  доказује	  да	  је	  већ	  било	  
основа	  за	  свађу	  међу	  породицама	  и	  пре	  доласка	  новог	  учитеља.	  



9.	  На	  први	  поглед	  се	  чини	  да	  је	  разлика	  у	  црквеном	  положају	  једина	  разлика	  која	  постоји	  
међу	  поповима.	  Где	  је,	  међутим,	  могуће	  уочити	  још	  разлика	  између	  ове	  две	  породице?	  
Уочи	  их,	  истакни	  или	  запиши	  у	  школску	  свеску.	  
	  	  ~Могуће	  је	  уочити	  да	  је	  породица	  попа	  Ћире	  више	  за	  авантуре,	  и	  жели	  нешто	  више	  од	  
обчног	  сеоског	  живота,	  а	  породица	  попа	  Спире	  не	  жели	  ништа	  више	  од	  удобног	  и	  
опуштајућег	  начина	  живота.	  	  
10.	  Који	  догађај	  уноси	  потпуну	  пометњу	  у	  живот	  две	  поповске	  породице?	  
	  	  ~Долазак	  новог,	  младог	  учитеља,	  Петра	  Петровића.	  
11.	  Која	  од	  девојака	  осваја	  срце	  придошлице	  и	  на	  који	  начин?	  
	  	  ~Срце	  младог	  учитеља,	  придошлице,	  осваја	  Меланија,	  ћерка	  попа	  Ћире.	  То	  је	  успела	  тако	  
што	  је,	  када	  су	  обе	  породице	  и	  учитељ	  били	  на	  ручку,	  непрекидно	  причала	  са	  учитељем	  и	  
он	  је	  одмах	  уочио	  њене	  врлине.	  
12.	  Упоредите	  две	  љубавне	  приче	  описане	  у	  роману.	  Како	  се	  те	  љубави	  одвијају,	  где	  су	  
зачете	  и	  какав	  је	  њихов	  епилог?	  
	  	  ~Љубав	  Меланије	  и	  Пере	  је	  зачета	  кад	  су	  обе	  породице	  ужинале	  у	  Ћириној	  кући.	  Након	  
што	  је	  Пера	  схватио	  да	  му	  се	  више	  свиђа	  Меланија	  од	  Јуле,	  почео	  је	  с	  њом	  шетати	  и	  
њихова	  љубав	  се	  само	  развијала.	  Јулина	  и	  Шуцина	  љубав	  је	  почела	  кад	  је	  она	  певала	  у	  
башти	  док	  је	  радила,	  а	  он,	  у	  дворишту	  поред	  (које	  је	  припадало	  његовој	  старој	  тетки),	  
свирао	  тамбуру.	  Након	  што	  су	  изјавили	  љубав,	  почели	  су	  се	  виђати.	  На	  крају	  су	  се	  оба	  
љубавна	  пара	  венчала	  након	  што	  су	  се	  попови	  ипородице	  помирили.	  
13.	  Размисли	  на	  који	  те	  књижевни	  лик	  који	  смо	  обрађивали	  подсећа	  Меланија,	  а	  на	  који	  
Јула?	  На	  чему	  се	  заснива	  та	  сличност?	  
	  	  ~Меланија	  ме	  подсећа	  на	  Фему	  из	  Стеријиног	  дела	  “Покондирена	  тиква”,	  а	  Јула	  на	  њену	  
ћерку	  Евицу.	  Меланија	  је	  причала	  одлично	  немачки	  и	  читала	  романе	  као	  да	  је	  нека	  
отмена	  дама,	  а	  живела	  је	  у	  селу.	  То	  је	  утицало	  на	  њене	  радне	  навике	  и	  она	  није	  умела	  да	  
кува,	  радила	  је	  све	  по	  своме	  и	  била	  је	  помало	  размажена.	  Јула	  је	  била	  стидљива	  и	  
повучена,	  нису	  је	  занимали	  балови,	  а	  знала	  је	  тек	  неколико	  игара.	  
14.	  Који	  ти	  се	  лик	  из	  романа	  „Поп	  Ћира	  и	  поп	  Спира“	  највише	  допао	  и	  зашто?	  
	  	  ~Највише	  ми	  се	  допао	  лик	  Јуле.	  Свидело	  ми	  се	  како	  је	  била	  мирна	  и	  повучена,	  али	  је	  
опет,	  погледима	  упућеним	  учитељу,	  правила	  озбиљну	  конкуренцију	  Меланији	  у	  освајању	  
његовог	  срца.	  По	  мом	  мишљењу	  је	  веома	  лепо	  то	  што	  је	  била	  вредна	  и	  невино	  веровала	  у	  
праву	  и	  истинску	  љубав.	  Њен	  весели	  лик	  допуњује	  роман	  ведрином	  кад	  пева	  и	  носи	  
хаљине	  отворених	  боја.	  
	  
	  
	  


