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ОСЛОНЦИ ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ

(Слободанка Пековић. Исидорини ослонци. 
Нови Сад: Академска књига, 2009)

Мо но гра фи ја Исидорини ослонци ве о ма сту ди о зно пра ти кре а тив ни и ду хов-
ни про фил Иси до ре Се ку лић – ско ро као на спрам ни лик у огле да лу – код истог 
из да ва ча (Ака дем ска књи га из Но вог Са да) ко ји је исто вре ме но об ја вио не сва ки-
да шње ус пео – сло бод но се мо же ре ћи: ан то ло гиј ски – из бор елит них есе ја Иси-
до ри них са Пред го во ром („Са мо ћа и му дрост“) већ до ка за но углед ног срп ског 
кри ти ча ра Ђор ђа Ј. Ја ни ћа. Кроз овај ве о ма ус пео из да вач ки син хро ни ци тет, књи-
га Иси до ри ни ослон ци – са гле да на ра фи ни ра но ана ли тич ким оком го спо ђе Сло-
бо дан ке Пе ко вић – по ја вљу је се у фор ми вр сне сту ди је жи во та и ра да ве ли ке спи-
са тељ ке. При ступ ове сту ди је има бар две вр ли не: ви сок те о риј ски увид кроз 
раз у ђе но при ме њен би о граф ско-пси хо ло шки ме тод, као и све ви до ве ту ма че ња 
на ко ја се и да нас и су тра мо же мо осло ни ти са све шћу да пред со бом има мо ана-
ли зу ко јој се у све му мо же ве ро ва ти.

По са мој при ро ди сво је про фе си је, кри ти чар от кри ва, ана ли зи ра и ту ма чи; 
те о ре ти чар утвр ђу је од но се и раз ло ге, ути ца је и жан ров ска обе леж ја де ла ко је 
ис пи ту је, ис тра жу је при ро ду ме ста ко је де ло има или мо же има ти уну тар јед не 
књи жев не епо хе. Ба ве ћи се де лом Иси до ре Се ку лић, Сло бо дан ка Пе ко вић узи ма 
на се бе обе по ме ну те уло ге, али чи ни и ви ше од то га. Чи ни оно што ве ћи на кри-
ти ча ра и те о ре ти ча ра обич но не ура ди. А шта то? Сло бо дан ка Пе ко вић по кре ће 
све рас по ло жи ве сна ге упу ће ног те о ре ти ча ра-ис тра жи ва ча да кро чи и за ђе у скри-
ве ни је ду хов не про сто ре Иси до ре Се ку лић. А то је баш оно нај ви ше што не ки 
по зван те о ре ти чар сме да се на да ка ко ће му у том по слу по ћи од ру ке! Ис тра жу-
ју ћи Иси до ри но лич но и Иси до ри но ства ра лач ко, аутор ка у знат ној ме ри успе ва 
да при бли жи и ра све тли оп шту дру штве ну кли му у ко јој – и на су прот ко јој! – из-
ра ста јед но са свим из у зет но де ло. Из у зет но и по то ме што има и пру жа бал кан-
ске уви де, а европ ска ме ри ла! 

Сту ди ја Иси до ри ни ослон ци струч но је ме то до ло шко-ана ли тич ки по де ље на 
у 10 по гла вља; та је по де ла спро ве де на по сле де ћим те ма ма: „За и про тив Иси до ре 
Се ку лић“; „Иси до ра – же на ин те лек ту ал ка“; „Иси до ра и искре ност“; „Иси до ра и 
исти на“; „Иси до ра – мо рал и ре ли ги ја“; „Иси до ра и си ро ма штво“; „Иси до ра и 
тра ди ци ја“; „Иси до ра и на ци о нал но“; „Иси до ра и град“; „Иси до ра и пу то ва ња“; 
а сва ко од ових по гла вља, раз у ме се, пом но се ти че и кре а тив но и лич но, са ме 
Иси до ре Се ку лић. У те ми „Иси до ра и пу то ва ња“ аутор ка нам от кри ва Иси до рин 
ма ло по знат ис каз (1957) ко ји емо тив но, пси хо ло шки и рад но све до чи о то ме са 
ка квом је озбиљ но шћу она при сту па ла сва ком пу то ва њу: „Кад сам тре ба ла да 
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идем у Ита ли ју, он (мој отац Да ни ло!) ми је ре као да мо рам го ди ну да на пре то га 
да учим јер ћу се та мо су сре сти са два де сет ве ко ва. И да ми ни је до вољ но што 
знам ита ли јан ски.“ А ко да нас – и са зна њем и без зна ња ита ли јан ског! – овако 
пу ту је!? КО са то ли ко по све ће но сти и са мо пре го ра? Од аутор ке ове мо но гра фи је 
ми до би ја мо сâм Иси до рин од го вор ка ко је по да том оче вом са ве ту по сту пи ла 
пре пу то ва ња! „Ја сам учи ла не јед ну не го две го ди не: шта сам год на шла чи та ла 
сам, учи ла сам књи жев ност, умет ност, ге о гра фи ју, исто ри ју. Та ко сам о Ита ли ји 
ви ше зна ла од ку сто са што су ме во ди ли.“ И као што пу то ва ња зах те ва ју она и 
да ру ју, па го спо ђа Пе ко вић тач но при ме ћу је: „На пу то ва њи ма се Иси до ра об на-
вља ла. Са ку пља ла је но ву сна гу, но ва зна ња и са зна ња... тај њен лич ни раз лог по-
ста јао је ва жан и за ње но ства ра ње.“ Аутор ка ово ла ко до ка зу је на при ме ру ту ма-
че ња Пи са ма из Нор ве шке: „Мо но ло шки об лик пу то пи сног пи сма при кри ва у 
се би ди ја ло шку фор му, јер спи са тељ ка, иако бе ле жи са мо свој глас, у ства ри во ди 
раз го вор са осо бом ко јој упу ћу је пи смо“, да кле Иси до ра Се ку лић во ди раз го вор 
са сва ким не по сред но ак тив ним и по тен ци јал ним чи та о цем! Та ко „И у Пи сми ма 
из Нор ве шке њен лир ски су бјект по ста је део уни вер зал ног, јер је ње но схва та ње 
књи жев ног тек ста: по што ва ње за ко на си ме три је, ти ши не, пра зни не, би ло бли же 
оп штем.“ 

У то ку ова ко те ма ти зо ва них ис тра жи ва ња, по је ди не фор му ла ци је го спо ђе 
Пе ко вић – осим што има ју те о риј ског зна ча ја – де лу ју и као је дин стве ни и као по-
узда но про вер љи ви ак си о ми о Иси до ри Се ку лић: „У ње не ре чи се ве ру је, оне су 
исти на“, или: „сма тра да је чо ве ко ва ду ша пре сек свих по тен ци ја ла“, као и ово: 
„пре ва зи шла је огра ни че ња жен ског иден ти те та“, „жи ве ла је у ти ши ни и уну тра-
шњој еми гра ци ји“; ње но схва та ње тра ди ци је: „уз ино ва тив ност по се до ва ла је и 
соп стве ну ви зи ју тра ди ци је“; пре ма ре ли ги ји: „ре ли ги ју пре све га ис ка зи ва ла 
као ви со ку мо рал ну вред ност“; о ви ђе њу Бе о гра да: „то ни су са мо у план гра да 
упи са не ули це... Град не ка ко по ста је сли ка сво јих гра ђа на“ – ма шта то све мо гло 
зна чи ти! О рад ном про сто ру: „За тво рен про стор ње не со бе био је ње но кра љев-
ство“ из ко јег се ра ђа ло оно вр хун ско, ду хов но; ту пу ну, нео до љи ву ат мос фе ру 
Иси до ри ног „кра љев ства“ мо же мо – за хва љу ју ћи спрем но сти из да ва ча да и то 
об ја ви!1 – ви де ти и на са вр ше ној фо то гра фи ји (пре у зе тој из Ру ко пи сног оде ље ња 
Ма ти це срп ске; штам па но спрам стр. 158);2 о Иси до ри ним пу то пи си ма чи та мо 
сáму су шти ну: „На пу то ва њи ма је стал но тра га ла за ле по том и кул ту ром, а кул-
ту ру је схва та ла као део ле по те“; о чи та вом ви ђе њу књи жев но сти: „Иси до ра има 
је дин стве но ви ђе ње књи жев но сти и чврст став и си гу ран си стем ду хов них вред-
но сти... и на свет и на књи жев ност и умет ност гле да из тек ста ко ји пи ше“; о вр ли-
на ма Иси до ри ног епи сто лар ног ис ка за: „Иси до ри на пи сма су пра ва ри зни ца ми-
шље ња, су до ва, опи са, жи вот них си ту а ци ја.“ О хра бро сти Иси до ри ног уку са и 
естет ских ме ри ла: „Ми шље ње о се би и дру гим пи сци ма ис ка зи ва ла је ја сно и без 
окле ва ња, чак и у вре ме ни ма опа сног по ли тич ког дик та та ни је се ли би ла да ка же 
да јој се не до па да Пе сма Оска ра Да ви ча без об зи ра на то што је ро ман у тре нут-

1 И за и ста, та спрем ност но во сад ске Ака дем ске књи ге као из да ва ча да уз од лич ну 
сту ди ју го спо ђе Пе ко вић об ја ви и не ко ли ко зна чај них, а рет ких ам би јен тал них и пор трет- 
-фо то гра фи ја Иси до ре Се ку лић (1877-1958) из раз ли чи тих пе ри о да ње ног жи во та, са мо 
по твр ђу је ви сок естет ски и до ку мен тар ни ква ли тет опре мље но сти ово га из да ња.

2 Оста ле фо то гра фи је – укуп но их је шест – рас по ре ђе не су у овој књи зи по сле де ћем 
ре до сле ду – (1) на слов на, фо то гра фи ја пре у зе та из фон да Би бли о те ке СА НУ, да то ва на око 
1900; (2) спрам стр. 60, из 1920; (3) спрам стр. 82 (по сле 1900); (4) спрам стр. 124 (пре 
1930); (5) спрам стр. 142 (из 1937); и (6) спрам стр. 158. (из вре ме на око 1940).
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ку ка да је био об ја вљен3 од мах про гла шен ре мек де лом.4 Од по себ ног зна ча ја мо-
же мо сма тра ти и ову про це ну го спо ђе Пе ко вић: „Ни је (Иси до ра) би ла за ро бље-
ник ма лог на ро да и Евро пу је увек има ла пред со бом као ме ри ло и упо ре ђе ње“! 
Ко нач но, ту је и је дан за Иси до ру Се ку лић све о бу хва тан став-ак си ом: „Ње на ста-
за је би ла уска и тр но ви та, на че ла по себ но зах тев на, а за да так је схва та ла то ли ко 
озбиљ но да ни ка да ни је од сту па ла“. У ис хо ду ова квих за па жа ња је дан од ва жних 
за кљу ча ка сва ка ко је и овај: Иси до ра „је у срп ској књи жев но сти за че ла оно што 
би се мо гло на зва ти ’ужи ва ње у тек сту’, ужи ва ње у раз от кри ва њу умет ни ка, без 
об зи ра на то да ли је то би ла она са ма или њен пи сац, сли кар или му зи чар о ко-
јем је пи са ла“. 

Ни тре нут ка не ма сум ње: ис тра жи вач ка со лид ност го спо ђе Пе ко вић, ње на 
ино ва тив ност и ана ли тич ка лу цид ност од ли ке су ове зна чај не мо но граф ске сту-
ди је. Јед ном реч ју, на овим осе тљи во пи са ним, осо би то ис тра жи вач ким стра ни ца-
ма, мо же мо са зна ти мно го о књи жев ном ства ра њу и ду хов ним на по ри ма Иси до-
ре Се ку лић о че му до са да ни смо до вољ но зна ли, или ако и је смо, ни смо до вољ но 
раз у ме ли, а ти ме ни са свим при хва та ли. У том по гле ду, сту ди ја го спо ђе Пе ко вић 
Иси до ри ни ослон ци је оли че ње ја сног по ду хва та и зна чај ног књи жев но те о риј ског 
пре о кре та: по да ри ла нам је до да нас нај и сцрп ни ју и нај са др жај ни ју ана ли зу ду-
хов ног и тво рач ког уку са, па и не ку вр сту пси хо ло шког пор тре та Иси до ре Се ку-
лић. Ово по след ње аутор ка пот кре пљу је и на зна чај ни јим оце на ма дру гих, ра ни-
јих ис тра жи ва ча. Про жи вља ва ју ћи ду бљи сми сао мо ли тве она ће „увек ићи од 
исти не ср ца ка исти ни ра зу ма“ (Ј. Ду чић); „Ре дов но је хра бри ла сва ко га за ко га је 
ве ро ва ла да је у тре нут ној сла бо сти под ле гао сум њи. Ни сам срео пи сца ко ји се 
мо гао та ко ра до ва ти ту ђем успе ху као Иси до ра“ (М. Ка ша нин); код ње је „из ра жен 
мо тив уса мље но сти и пат ње ме та фи зич ки схва ће не“ (П. Зо рић). Ипак, уз сва ова 
при зна ња, мо ра се ста ви ти и јед на фор мал на при мед ба од објек тив ног зна ча ја. 
Ова та ко ус пе ла сту ди ја ни је на ста ла СА МО „као ре зул тат ра да у Ин сти ту ту за 
књи жев ност и умет ност на про јек ту том-и-том“ – ка ко је за пи са но на по ле ђи ни 
на слов не стра не ове књи ге – не го и као ре зул тат са рад ње ко ју је го спо ђа Пе ко вић 
та ко де ло твор но угра ди ла у ак тив но сти Удру же ња „Иси до ра Се ку лић“ (Бе о град) 
по чев од 1996. до да нас.

На кра ју, још не што што ову књи гу чи ни дру га чи јом и по себ ном: по сма тран 
у жан ру – та ко че сто хлад но пи са них! – те о риј ских књи жев них сту ди ја, стил го-
спо ђе Сло бо дан ке Пе ко вић, но шен осо бе ном еле ган ци јом из ра за и то на, пле ни 
да нас као рет ко чи ји. И то је још је дан од раз ло га за што се чи та лач ки по глед, ка да 
пад не на пр ву стра ни цу ове књи ге, не ски да – све до по след ње! 

Мирко Магарашевић

3 А то је би ло у иде о ло шки ку ва но-пе че ном вре ме ну – 1956. го ди не.
4 Кур зив је мој, али ми се чи ни да је Сло бо дан ка Пе ко вић ов де – ка да је о том ро ма-

ну реч – мо гла сло бод но упо тре би ти на вод ни ке, јер је по ме ну ти Да ви чов ро ман Пе сма да-
ле ко чак и од не ка квог иде о ло шки успе шно оства ре ног ре мек де ла и мо же се сто га за и ста 
озна чи ти са мо као „ре мек де ло“.




