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Рођена је 16. фебруара 1877. године у бачком селу 

Мошорину код Жабља. Детињство је провела у 
Руми, Земуну и Новом Саду. 1892. године похађа 
Српску препарандију у Сомбору, потом одлази у 
Пешту на Виши педагогијум, где дипломира на 
групи за математику и природне науке. Њен први 
прилог је објављен 1893. године, у Школском листу – 
то је поздрав упућен Николи Ђ. Вукићевићу, 
приликом предаје венца на прослави 40- 
огодишњице његовог рада. Затим, ретко и 
нередовно јављала се са мањим прилозима у 
Школском листу, Женском свету, Извештају о 
Српској девојачкој школи у Панчеву и у Бранику. 
Од 1904. до 1910. изгледа да није ништа објављивала, 
али је вероватно сазревала у ћутању и у раду.  



И тек од 1910. године, кадаје имала 33 године, 
појављује се скоро истовремено и као суптилни 
прозни писац, као луцидни есејист, као изграђени 
критичар-приказивач, као преводилац с енглеског 
језика и као публициста у служби народа. ири 
године касније постаје наставник Српске девојачке 
школе у Панчеву. 

1909. године прелази у Србију, и до 1911. године је 
наставница Више женске школе у Шапцу, а од те 
године до 1914. је наставница математике у 
београдској Женској гимназији. Њена прва књига 
''Сапутници'' изашла је 1913. године, и те године 
Исидора путује у Норвешку. 

У Првом светском рату, док се српска војска није 
повукла, додељена је била на рад Скопској 
гимназији, а била је, вероватно, болничарка. За 
време окупације живела је у Соко-бањи, Алексинцу 
и Београду. Према једној напомени Миодрага 
Павловића, Исидора Секулић је била пре Првог 
светског рата удата за Пољака Стреминцког који је 
после неколико година умро. Од рата године била је 
насавница Друге женске гимназије у Београду. 1922. 
године је докторирала из области фолозофије у 
Немачкој. Била је у Лондону 1926. године, на раду у 
нашем посланству. Између два рата, као 
представница наших женских организација 
учествовала је на разним међународним скуповима. 
Изабрана је за дописног члана Српске краљевске 
академије 16. фебруара 1939. године. Између два рата 
је објавила књиге књижевне  прозе: 1919. – Из 
прошлости, 1919. – Ђакон Богородичине цркве, 1940. 
– Кроника паланачког гробља, 1941. – Записе. 



Најбоље своје есејистичке и критичке радове, као 
и најзначајније своје преводе са енглеског, немачког 
и шведског језика објављивала је управо између два 
светска рата, и то у готово свим нашим најважнијим 
часописима и листовима или у посебним 
публикацијама. Избор својих есеја објавила је 
Исидора Секулић, пред сам други светски рат , у три 
књиге  Аналитичких тренутака  и тема(1941). Нову 
окупацију, 1941.године, поднела је у ћутању. Одбила 
је да потпише изјаву против народноослободилачке 
борбе.  

1945. године постала је први председник 
Удружења књижевника Србије, а пет година 
касније 14. новембра 1950. године је изабрана за 
редовног члана Српске академије наука, као прва 
жена  академик.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посвећена лепоти смислене речи, књижевница 

Исидора Секулић је за живота стекла поштовање 
као најобразованија и најумнија Српкиња свога 
времена. Знала је више језика, и познавала је више 
култура и уметничког изражавања.  

 



Исисдора Секулић је као писац, преводилац и 
тумач књижевних дела понирала у саму суштину 
српског народног говора и његовог уметничког 
израза, сматрајући говор и језик културном смотром 
народа. 

Најзначајнија српска књижевница прве 
половине 20. века и зачетник је жанра есејистичке 
прозе. Почела је да пише након тридесете године 
живота и за 50 година књижевног рада објављивала 
је жанровски разнолика, снажна и упечатљива дела. 
Већ у првим делима била је оформљен писац – на 
појаву Исидоре Секулић у српској књижевности 
пажњу су скренули најистакнутији критичари тога 
доба, Јован Скерлић и Густав Матош. Прве две 
објављене књиге спадају у лирско-медитативну 
прозу. ''Сапутници'' су збирка имресионистичких 
цртица, скица и записа. У путопису ''Писма из 
Норвешке'', Исидора Секулић се окреће свету изван 
себе и ослобађа субјективизма. Књига је поетски 
доживљај сурове норвешке природе, али у њој има 
и мисаоних тежњи – рефлексија о људима и 
њиховом животу, повезаности природе и људске 
судбине, особинама Норвежана, тамошњем 
менталитету, историји и култури. 

У стварању Исидоре Секулић есејистика заузима 
највише места, а тематски дијапазон је веома широк.  

Расправљала је о књижевности, о ликовним 
уметностима и музици, о позоришту и балету, 
бавила се лингвистичким, естетичким и етичким 
питањима, коментарисала актуелне појаве из 
културног и друштвеног живота. Писала је и о 
питањима језика и морала, филозофије.  

 



Од општих тема највише се бавила језиком, у ком 
је видела основу целе народне културе и огледало 
народног духа. Сматрала је да је аутентични језик 
само онај којим народ говори и ствара. Дивила се 
језику Петра Кочића, и туговала што није постао 
језик целе српске књижевности. О многим 
проблемима говорила је узгред, у фрагментима, на 
основу тренутне инспирације, без жеље да пронађе 
дефинитивна решења, да понуди исцрпне одговоре 
на питања, да створи и доследно заступа неку 
целовитију естетичку или филозофску концепцију. 
Њено мисаоно и уметничко остварење остало је 
фрагментарно, некохерентно и неуједначено по 
вредности. 

Без сумње, Исидора Секулић имала је највише 
наклоности према слободном, необавезном начину 
мишљења и писања. Као уметнику и мислиоцу, 
највише јој је одговарала слобода есејисте, од кога се 
очекује да исцрпно разматра поједина питања, да 
буде опрезан и објективан у закључивању и суђењу 
нити да изгради целовит кохерентан мисаони 
систем. Књижевне погледе Исидоре Секулић није 
могуће строго раздвојити од њеног гледања на многа 
друга психолошка, етичка, филозофска и 
религијска питања.  

Она није сматрала значајним разлике међу 
појединим уметностима; књижевност је за њу често 
била повод за размишљање о уметничком 
стваралаштву у целини. 

 
 



Исидора Секулић може да се уброји у међу оне 
мислиоце чије дело не подлеже унапред задатим 
схемама и моделима научног истраживања. Њена 
мисао измиче строгој систематизацији, а крут став у 
приступу њеном делу је једноставно неодржив, јер у 
њеним текстовима је немогуће егзактно одвојити 
књижевнотеоријску мисао од естетичких уверења, 
моралних ставова и општег духовног избора и 
опредељења. 

У извесном сумаруму живота, књижевница која 
је на почетку 20. века афирмисала женско 
књижевно стваралаштво, унела новине у српску 
књижевност, била испред свог времена и изнад свог 
окружења и читав живот се истрајно посвећивала 
писању и интелектуалном раду, закључила је:  
 
''Нисам била срећна. С тим сам се помирила. Постоји 
васионска срећа која опредељује људе. Ако нисте 
вољени, узалуд ћете ви настојати да вас воле.'' 
 

Умрла је 5. априла 1958. године у Београду. 
 

 

 


