
                            „ МИ И СТВАРНОСТ“, ИСИДОРА СЕКУЛИЋ (1877-1958)

                                                                                    

Исидора Секулић  рођена  је 1877. године у Мошорину, у Бачкој, а умрла је 1958. године у 
Београду. 
Књижевношћу почиње да се бави тек од 1910. године. . Била је прва жена члан САНУ. Била је њен 
редовни члан од 1950. године.
Пропутовала је читаву Европу. Писала је записе и путописе, приповетке и романе. Позната је по 
својим есејима и њих има највише.  Бавила се и преводилачким радом.
Пред Први светски рат објавила је дела „Сапутници” и „Писма из Норвешке”, а касније роман 
„Ђакон Богородичине цркве”, збирке приповедака „Хроника паланачког гробља” и „Записи о 
моме народу”.  Обрађено дело Исидоре Секулић  у шестом разреду је приповетка „Буре“.

Шта је есеј?
Сети се дела „Мостови“ Иве Андрића обрађеног у петом разреду.

ЕСЕЈ или оглед је краћи књижевнонаучни спис.  Представља расправу о неким питањима из 
живота, науке, уметности… Крајње је субјективно дело. Написано је књижевноуметничким или 
литерарним стилом, али уз познавање чињеница и позивањем на њих. Састоји се из три дела: 
увод (изражен је став аутора), средишњи део (наведени су примери у прилог ауторовог става), 
завршни део (изведен је закључак и потврђена је почетна теза). 

МИ И СТВАРНОСТ

Овај есеј је настао 1911. године. Било је то време када је наш народ пролазио кроз убрзани развој 
у многим областима, а целокупно стање у друштву подстакло је ауторку да искаже своја 
размишљања и запажања. Да би ти садржина овог есеја била јаснија, за почетак протумачи на 
кога се односи МИ у самом наслову. Јасно је да је реч и о нама у Србији, али и о свим Србима, 
гдегод да су. Есеј има дубину о којој ваља детаљно размислити, па размисли  редом према 
постављеним питањима.

I .Објасни да смо ми народ који не верује у стварност и не воли је.
2. Мислиш ли и ти да наши људи раде за опште добро само из дужности.
3.Шта мислиш о томе да Срби живе тешко гдегод да су.
4.Размисли о значењу  ауторкиног исказа „сви ми живимо у кући која гори“.
5.Шта за тебе представља морал и дужност?



6.Како схваташ ауторкин исказ „за народ радити, то је друмове орати“?
7.Шта ти подразумеваш под српском неслогом?
8.Протумачи разлику између уверења и вере.

Кућа Исидоре Секулић на Топчидерском брду


