
Глава шећера 

                                                                Милован Глишић (1847-1908) 

 

*глава шећера- шећер у великом комаду, тежак неколико килограма 

Период реализма коме припада Милован Глишић обухвата 70. и 80. године 19. века. И 

назива се фолклорни реализам.  

Шта је фолклорни реализам? То је вид реализма који се ослања на усмену традицију и 

фолклорну баштину (приче, анегдоте, предања, веровања, сујеверје). 

Сеоска приповетка- врста приповетке у којој дата слика српског слела и разлози 

његовог пропадања (неукост српског сељака, корумпирана власт, зеленаштво...) 

Најпознатије Глишићеве приповетке, неке си прочитао и у основној школи, су: Прва 

бразда, Два цванцика, После деведесет година... 

Занимљивост: по његовој приповеци ,,После деведесет година“ снимљен је филм 

,,Лептирица“ који се сматра једним од најстрашнијих филмова са наших простора. 

Памтимо! 

Књижевни правац: (фолклорни) реализам 

Књижевни род: епика 

Књижевна врста: (сеоска) приповетка 

Тема: ,,глава шећера“ као средство корупције и пљачкања српског сељака 

Тумачење насловне синтагме: Глава шећера 
- трошак за сељака (манипулација, страдање, искоришћавање), а добит за капетана 
(бескрупулозна подвала, израз лицемерја и дволичности);  



- фабуларни чвор (спаја и карактерише ликове и покреће радњу). 
 
Место и време радње: сеоска средина, друга половина 19. Века 

Порука дела: наивне и лаковерне сељаке држава и власт  треба да штите од зеленаша 
и од подвала, а не да их заједно са њима пњачка 
 
Ликови: 
Представници власти: Максим Сармашевић, помоћник Ђука, зеленаш Давид Узловић 
Жртве корупције и похлепе: сељак Радан Радновић и његова породица 
 
ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 
Преписати у свеске одреднице фолклорни реализам, сеоска приповетка и тезе од 
поднаслова Памтимо до  домаћи задатак. 
 
Погледати екранизацију дела Глава шећера 1991, Ртс 
https://www.youtube.com/watch?v=m6mbOIda3yw 
 

или прочитати одломак из Читанке стр. 258-265 
или прочитати сажету анализу дела https://www.lektire.rs/glava-secera-milovan-glisic/ 

 
А онда ти је задатак  да кратко окарактеришеш својим речима главене актере: капетана 
Сармашевића, Узловића и сељака Радана; 

- Одреди  са што више појединости положај сељака у Глишићевој слици Србије. 
 

 е-мејл  andelijajezdic@gmail.com до петка, 20.03.2020. до 15 часова. 
Copy paste варијанте не признајем! 
  
                            
                                                 
ИОП: За ученике који су по ИОП-у задатак је да  у свеску препишу тезе од поднаслова 
Памтимо до домаћег задатка и  одговоре зашто је Радан починио убиство то усликано 
да пошаљу на назначени мејл. 
 

 

Желим вам успех и добро здравље!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=m6mbOIda3yw
https://www.lektire.rs/glava-secera-milovan-glisic/
mailto:andelijajezdic@gmail.com

