
Поп Ћира и поп Спира 
 

1. Што се тиче спољашње композиције романа, овај роман је подељен на 
двадесет шест поглавља.  На почетку сваког је укратко описано о чему ће 
бити речи у сваком појединачном поглављу. 

 Што се тиче унутрашње композиције, сама радња се развија кроз низ фаза. 
 Могу се издвојити следећи делови:  

- Уводни део, где се упознајемо са главним ликовима романа поп 
Ћиром и поп Спиром, као и њиховим породицама 

- Заплет, где се усаглашен и донекле хармоничан начин живота 
главних ликова потпуно мења доласком новог сеоског учитеља Петра 
Петровића. Он, као потенцијални младожења, изазива неслогу између 
породица поп Ћире и поп Спире 

- Врхунац радње, који описује физички обрачун попова, доскорашњих 
најбољих пријатеља 

- Преокрет у коме долази до помирења међу поповима, али не и међу 
њиховим женама 

- Епилог где у обе поповске породице долази до свадбе чиме сукоби 
потпуно нестају, а у исто време свако проналази своју срећу 

 
2. Приповедање је ретроспективно, јер се писац враћа у прошлост и прича о 
бившим догађајима. 

3. Писац је приповедач. Од њега сазнајемо ко су главни ликови, какве 
проблеме имају и како их решавају. Да би стекли бољу слику уводе се 
споредни ликови, који поближе описују радњу. 

4. У уводним поглављима помињу се богати паори једног банатског села. Они 
су били не само имућни, већ и побожни. Имали су два попа у селу – попа 
Ћиру и попа Спиру. Поп Ћира је био прождрљив и мештани су га звали 
„поп Хала“,а поп Спира је волео новац и звали су га „поп Кеса“. Били су 
сложни. Њихове породице су лепо сарађивале. Попадије Персида и Сида су 
волеле оговарања, увек на рачун оне друге. Ћерке - Јула и Меланија су биле 
најбоље другарице,а као сва деца волеле су да се друже. 

5. Тачно место и време радње није познато, знамо само да се радња догађа у 
једном банатском селу. Што се времена радње тиче – знамо само да није 
садашње. Тиме се постиже јачи ефекат на читаоца, јер се људи у свим 
временима и различитим местима понашају врло слично и могу у 
потпуности разумети све наведене догађаје. 

6. Главни ликови су поп Ћира и поп Спира са својим породицама. Чланови 
породице попа Ћире су госпођа Перса и Меланија, а чланови породице попа 
Спире чине госпођа Сида и Јула. Проширењем породице, овој групи 
припадају и Пера и Шаца. 

7. Поп Ћира је претеривао у храни, а поп Спира је претерано волео новац. Поп 
Спира је увек имао среће – „знао је да се извуче из малера“ и људи су га 
волели. По изгледу, поп Спира је био мало нижи и носио је црвени појас, а 
поп Ћира је носио плави појас. Појаси су били „формална јабука раздора“ 



између попова. Плави појас је био обичан појас, а црвен појас је био 
награђен појас.  

8. Поп Ћириница  је причала да га је поп Спира добио само зато што је 
једанпут у једном ужем друштво певао пред његовим преосвештенством и 
екселенцијом господином владиком. Лепо је ударао у тамбуру и веома лепо 
певао. Није било никаквих других заслуга, ако је веровати поп Ћириници. 
Екселенцији су се допале песме, па је послао поп Спири црвени појас одмах 
чим се вратио у резиденцију. 

9. Пор Ћирина кућа је била нешто сиромашнија. У њој је било мање богатства, 
али више укуса. Имали су клавир у селу у оно доба. Како је поп Ћирин отац 
волео књиге и учене људе, то је пренео и на своје потомке. У породици се 
читало, учио се немачки, свирало на клавиру. 

 Поп Спирина ћерка није уживала ни у свирању, ни у читању, већ је волела 
 рад у башти. Могли бисмо рећи да је поп Ћирина кућа одговарала   
 данашњим градским домовима, а поп Спирина данашњим  сеоским  
 домаћинствима. 
10. Потпуну пометњу у животима ове две породице изазива долазак новог 
учитеља Пере. Пера је почео да посећује обе породице. Тада почиње борба 
за младожењу. Меланија је била заинтересована за разговоре са лепим 
учитељем.  Јуца у тим разговорима није налазила ништа занимљиво. Она је 
одговарала на Перина питања, али је била мишљења да је Пера пита 
којешта. Јуцина мама је била веома љубоморна на љубав Пере и Меланије и 
то је био разлог свађе међу попадијама, а онда и поповима. 

11. Меланија осваја срце придошлице разговором, високим и витким стасом. 
Разговара са Пером о књигама, позајмиће књигу од њега. Била је умиљата и 
нежна, па му је било тешко и пола дана да остане без ње. Меланија га је 
учила  да у наредну посету дође раније, а оде касније. Радо проводе време 
заједно, шетају. Меланијина слика Пери постаје све дража. У Меланијином 
албуму се налазе четири Перине фотографије, али нема ниједне  
фотографије мушкараца испод педесет година. 

12. Меланија се допала Пери јер су имали заједничку љубав према књигама. 
Обоје су били нежни. Јуца је била другачија. Волела је рад у башти. Тамо је 
упознала Шацу најпре по гласу, а онда и стасу. Он је долазио код тетка 
Макре, доносио је и тамбуру и  свирао, а  Јуца би певала. Неколико дана су 
са тамбуром разговарали, а онда су почели водити и нормалне разговоре. 
Јуца га је служила дудом, а Шаца је изрезао срце на једном дрвету у башти. 
Свирао јој је под прозором и пред спавање. 

13. Меланија подсећа на Фему по томе што се обе понашају као 
госпођице.Меланија пада у несвест, склона је самоубиству, заправо само се 
претвара као и Фема. Док је Јуца радна слично Евици, не претвара се и 
потпуно је природна.  

14. У роману ми се највише допала Габријела. Она је на мене оставила велики 
утисак јер је сваки део књиге где се она помињала био занимљив и смешан. 

15.  Ову књигу бих препоручила за читање својим другарима јер је заиста 
духовита. 

  Вера Вуловић VIIa      


