
Милош Црњански, Сеобе (одломак) 

Основна тема романа „Сеобе“ је живот угарских Срба у 18.веку. 

Писац прати судбину оних који су након Велике сеобе 1690.године 

своје уточиште од турске одмазде потражили северно од Дунава и 

Саве. Дошавши у јужну Угарску на позив цара Леополда I, Срби су 

се населили у пограничним деловима царевине. Били су њена 

најјача одбрана. 

Да би написао овај роман, Црњански је користио бројна документа 

и мемоаре једног генерала из тог периода, Симеона Пишчевића. 

Радња романа прати судбину славонско-подунавског пука који 

предводи Вук Исакович. Писац представља догађаје који су су 

одиграли од пролећа 1744.до пролећа 1745.године. Међутим, на 

историјској позадини он слика и личне судбине јунака Вука 

Исаковича, његове супруге Дафине и брата Аранђела. Реч је о 

класичној причи о одласку и повратку ратника. Током његовог 

одсуствовања одигравају се брачно неверство, братоиздајство и 

смрт супруге. Свет у који је веровао потпуно се променио. 

 

ЗАДАТАК ЗА СВЕ! 

Прочитати одломке из романа (Читанка стр.200 – 205) 

Ученици који у школи не присуствују обради требало би да на РТС-у 

погледају истоимену наставну јединицу. 

Сви писмено одговарате на следећа питања: 

1. Куда се упутио славонско-подунавски пут? 

2. Какво је његово расположење?  



3. Пронађи и препиши слике којима је представљена атмосфера 

безнадежности и страха од непознатог. 

4. Који историјски догађај је овде претходио свим догађајима? У 

ком контексту смо ми помињали тај догађај? 

5. Шта је то СЕОБА? 

6. Шта је посебно упечатљиво у понашању Вука Исаковича? 

7. Какав је његов однос према ратовању? 

8. Шта мислите о његовом ставу према животу и смрти? 

9. Чему се нада у будућности? 

10. Која је земља његова идеална постојбина? Повежи 

његове снове о идеалној земљи са насловом 10.поглавља и 

објасни тај наслов. 

 

Ученици који иду у школу доносе овај домаћи задатак у 

уторак (група која је тог дана у школи), односно у среду. 

Ученици који прате наставу на даљину шаљу ми своје домаће 

задатке до петка. Овај домаћи бележим у дневник и 

оцењујем. У то име, можда је боље да га куцате, него да 

пишете, јер је некад слика веома лоша и не могу да прочитам, 

а ви сте се баш потрудили. 

 

Поздрав! 

Наставница 

П.С. На данашњи дан (26.10.1893.г.) рођен је Милош 

Црњански! Аутор кога такође читамо ове недеље написао је 

следеће стихове: „Благо оном ко довијека живи, имао се 

рашта и родити“ (П.П.Његош).  


