
                                                        „ СЕОБЕ I“, МИЛОШ ЦРЊАНСКИ (1893 -  1977)

                                                              (одломак)

                                                      

Милош Црњански рођен је 1893.године  у Чонграду, у Мађарској. 
Школовао се у Панчеву, Темишвару, Београду и Бечу.За време Првог 
светског рата био је насилно мобилисан и то искуство обележило је 
његов живот и стварање. Основао је посебан правац у песништву 
који се зове суматраизам. Овај правац добио је име по његовој 
песми  „Суматра“. Пре почетка Другог светског рата почео је да ради  
у дипломатској служби.Након ослобођења живео је као емигрант у 
Лондону. У земљу се вратио 1965. Године. Његова најпознатија дела 

су романи Сеобе, Друга књига Сеоба, Роман о Лондону, и Дневник о Чарнојевићу. Умро је 1977. 
године у Београду.

Роман „ Сеобе“ написан је 1929. године.  Радња се дешава у 18. веку, временски период од 
пролећа 1744. до почетка лета 1745. године.

Инспирацију за  роман Црњански је црпео из три различита извора:

1.У Мемоарима Симеона Пишчевића: Црњански се одлучио да напише Сеобе након читања 
Мемоара Симеона Пишчевића. Пишчевић, родом из Шида, као тринаестогодишњи дечак 
учествовао је у походу на Француску, постао аустријски официр, да би се затим преселио у 
Русију и, у војном чину напредовао до генерал –мајора.

2.У историјским сеобама Срба (1690. и 1739.): Плашећи се од одмазде Турака многи Срби су, 
под вођством патријарха Арсенија III Чарнојевића, кренули 1690. године у Велику сеобу ка 
Угарској. Аусроугарска им је гарантовала црквену аутономију али су они били изложени 



свакодневним притисцима унијаћења. Такође, српски народ је послужио Аусроугарској у 
њеним заплетима и сукобима са Европом.

. .

3.Из  личног искуства, јер је и сам био приморан да се као војвођански Србин бори на страни 
Аустроугарске за време Првог светског рата.

Искажи емоције и мисли које побуђује  текст.

Куда се славонско – подунавски пук упутио?

На које све физичке патње наилази пук?

Прикажи како га Црњански персонификује.

Прати у тексту са чиме се све пореди.

Шта нам та поређења казују о интересима и циљевима за које ратује?

Шта нам говоре о односима туђина према пуку?

Шта за тебе значи појам сеоба?

Сагледај место Вука Исаковича у времену сеобе.

Наведи основне особине његовог карактера.

О чему он размишља'

Какав је његов однос према ратовању?

Шта се током његовог одсуствовања од куће догодило са његовом женом Дафином?

Какав је Исаковичев однос према прошлости?

Чему се нада у будућности?

Која је земља његова идеална постојбина?

Објасни због чега чезне за том земљом?

Повежи његове снове о идеалној земљи  са насловом десетог поглавља и објасни тај наслов. 

Текст се налази у читанци.




