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Сажетак:Урадууказујемнаспецифичностстаростиприказане
највишеуодносуна  једнуженскупопулацију (неудатежене)и
једнуврстуживотињскогсвета(пса)укњижевномделуИсидо
реСекулићПисмаизНорвешке,спочетка20. века,каовид (не)
хуманог односа према тим популацијама. У истраживању се
ослањамнаприступдругекњижевницеифилозофкиње,Симонде
Бовоар(SimonedeBeauvoir)документованукњизиStarostI,IIда
бихпоказалада јепитањестаростиопштецивилизацијскидис
криминаторно,тедаудоменуроднихстудијапитањестарости
није на ваљан начин проблематизовано. Овај приступ у родним
студијамаидеуприлогдвемаинтердисциплинама‒екофеминизму
ибиоетици.Идејехуманогодносапреманеудатимженамамогу
наћиуделуИсидореСекулићкаоједномодпретечаовихдисципли
накоднас,штојеудомаћојлитературинедовољноистицанодо
сада.Уанализикористимметоддискурсанализе.

Кључне речи: неудатажена, девојка, старажена, уседелица,
роднестудије,трећирод,животиње

Увод

Остариммушкарцимаиженамаписанојеудомаћојлите
ратуринаразличитеначинеуоквируразличитих(интер)ди
сциплинаунауцииууметности:учасописуГеронтологија,
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каоиувишекњигаизборникаодкојихнаводимследеће:
Култура старења и стари у култури; културниживот и
потребеутрећемдобуМаријанеМиланковиБогданеОпа
чић (2012), зборник радова који је уредио дрМилошНе
мањићКултурастарењаистаростиизмеђутрадиционал
ногисавременогмодела (2014),Уводустарењеиљудска
права старијих, Невене Петрушић, Наташе Тодоровић и
Милутина Врачевића (2015). Аутори/ауторке наведених
књигакрозразличитаистраживањапотврђујудискримина
цијустарихљудиуготовосвимсферамаживотауСрбији,те
уззалагањезабољиквалитетживотаутрећемдобу,настоје
идадеконструишуиотклонепредрасудеимитовеостарим
особама.МаријанаМиланковиБогданаОпачићпримећују
дасеживотусавременомдруштвуодвијауоквиру„герон
тофобичнеидеологијеˮ,дасенастаростјошувекгледакао
на предворје смрти а не као на смисленуфазуживота1, и
истичудајеуСрбијидоминантанобразацпасивноганеак
тивногстарења2.Петрушић,ТодоровићиВрачевићуочавају
дадетињство,адолесценцијаиодраслодобапресудноути
чунаквалитетживотаустарости,даначиннакојистаримо
нијеунапредзадат,идасеразликујудвеврстеинвестиција
устарост‒ранеикасне,каоионенанивоупојединцаина
нивоудруштва.3

Акосепогледаjуподациизразличитихкултура,какојето
документовано у књизиСимон де Бовоар (1986), можемо
закључитидајестарењекаонормаланпроцесживихбића
у већини патријархалних друштава друштвено негативно
одређен. Када су у питању неудате старије женске особе,
онесуудомаћојкултуриексплицитноиимплицитнодис
криминисане.Акакотоизгледаунорвешкојкултури,спо
четка20.века,податкеналазимоукњизиИсидореСекулић.
ПисмаизНорвешкеИсидореСекулић(1914.првоиздање;
анализирамиздањеиз1951)друга јеобјављенакњигаове
списатељицепочетком20.века.Путопис,чијајесадржина
распоређенаудесетцелина‒писама(узпредговорауторке
написанзадругоиздање),тематскијевишеслојан‒аутор
ка описује природу, начинживотаљуди, бави се књижев
нимтемама,дотиче сератне тематикеизражавајућианти
ратнистав,доводећиувезу‒поређењем‒многепојавеу

1 Миланков,М.иОпачић,Б.(2012)Културастарењаистариукултури:
културниживотипотребеутрећемдобу,Београд:Заводзапроучава
њекултурногразвитка,стр.10.

2 Исто,стр.28.
3 Petrušić,N.,Todorović,N.iVračević,M.(2015)Uvodustarenjeiljudska
pravastarijihˮ(Pilotstudijaofinansijskomzlostavljanjustarijih),Beograd:
CrvenikrstSrbije,str.20.
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НорвешкојиСрбији.ЗнатнупажњууовојкњизиИсидора
Секулићпосветилајепитањустарости,тејефокусмограда
науказивањунаауторкинпогледнастарост(неудатих)же
на,њеноинтересовањезаположајстарихживотињаулову,
ињендоприносидејиипраксихуманог.

Трећирод‒положајстарихдевојакаи
хуманоуделимаИсидореСекулић

Крозесејкојимзавршавачетвртописмо,ауторкајеудело
уткала тему старости којој приступа пишући о једној по
себној„скупиниˮ‒старихнеудатихжена.Пишеостарим
девојкама у великим местима, и у Норвешкој, о њиховој
бројности, организацији, раду и моћи, употребљава израз
трећи род (који стављамунаслов овог текста поднавод
нике):„старедевојке,реклобисе,чинескоропретежнидео
становништва,онесуорганизација,онесутрећирод,оне
сусоцијалнииполитичкифактор,онесураднаснага,оне
супоплава.ˮ4(мојкурзив).Ауторкаје,узсвестодруштве
нојконструкцијирода,указаланапосебанположајстарих
неудатихжена, а читав есеј о старим девојкама приказује
настајањеиопстајање,уњенојтерминологији,трећегрода
уНорвешкој.ИсидораСекулићнајпрепишеоузроцимане
удатостиженауНорвешкој:бројност‒рађањевише„жен
скиња него мушкињаˮ као непресуданфактор, затим исе
љавањемушкараца уАмерику тог времена, самосталност
Норвежанкиусвомгосподарствуињиховонеодрицањеод
тога.Једанодфакторанеудатостијестеироднаподелаулога
ипословаупородици‒Норвежанкебринуостаримроди
тељима(ииздражавајубраћуисестре).Ауторкастогапише
онеправдипремаовимженама,роднозаснованој,јерзањи
ховубраћутаправилаидужностиизостају.Бригаостарим
особамаупородициподразумевана је (несамо)међунор
вешкимженама,породицаидруштвосвојимочекивањима
онемогућавајуовимженамаемоцијеиевентуалнибрак,њи
ховиживотиителасуупоменутомслучајууслужбипри
марнихпородица.Затоауторкапишео„кривдиˮ‒неправед
номположајуженауНорвешкојкојеподноселичнежртве,
чимекритикујепатријархалнопонашањеудруштвуукојем
јетонорма,паикрозодносемеђуженама(сестрама)упо
родици:одсуствобриге,залагањазадобробитсестараиква
литетњиховихживота.Ауторкаћеповодомтог„парадоксаˮ
проговоритиоличномсхватањудаје„намаженама,утеха
одеманципацијеутомштоћемомалопроменитиврстуи

4 Секулић,И. (2001)Писма изНорвешке и други путописи,НовиСад:
Stylos,стр.105.
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начин робовања.ˮ5Кроз експлицитно изражен став о роп
скомположајужена(иупадљивуречутехавезанузаеман
ципацијукојасведочионеослобођењужена)ауторкакрити
кујенехуманодноспремаженама.Какосеподхуманошћу
најчешћеподразумевачовекољубље,тосенаведениредови
могучитатикаоодсуствоистогуцелиниупатријархалним
културама,јерженољубљеједноставноизостаје‒робовање
женасупротнојеидејихуманог.

Конкретанпримерхуманизованогпогледанастаростипри
хватањастареженедатјеусажетомописупрославепеде
сетогрођенданагђицеБ.С.Хевик,којојјеиауторкапрису
ствовала.Напрославијеродноистароснохетерогенодру
штво,аописсведочиоукљученостислављеницеудруштво,
о слављењу живота. Весеље и расположење слављенице
илуструју прихватање старости, живота, непатријархално
виђењегодина,писањеостаростикојеједалекоодидејео
ружноћи,пропадањукаотрадиционалномдискурсуо ста
ростинакојиупућујеБовоар(1986).Ауторкапишео„ком
пањонугђицеБ.,Наполеону,оудруженостидвеженекоје
суствариузелеусвојеруке,оњиховомзаједничкомвођењу
баштованлука:„командујуииздржавајушездесетрадника6.
ИакопомалокарикиранодајеликНаполеона,назначавајући
утојженииизвеснуцртудоминације,стрепњедругихљуди
одње,ИсидораСекулићбележикакојеуправотаженасво
јимрадомибаштованлукомспасладеопородичногимања,
апомоглајеисвојојбраћи.Успехурадудвестаријежене
слама,чакиданасприсутну,погрешнупредставуостарим
људимакаонеактивнимилимањеуспешнимураду.

У тој одбрани својих јунакиња, ауторка позитивноприка
зујенесамоуспехуекономији,већговорио„врлолепојˮ
иотменојгђициБ.,иоњеномталентузамузику.Истица
њелепотегђицеБ.,каоикаснијеРанхил,можеседовести
увезусазапажањемСимондеБовоар (неколикодеценија
касније)‒дасеникаданеговориолепојстарицинегоће
изразбити:„љупкастараженаˮ7.Бовоарсведочиостарости
женеитемилепотеукњижевности(наосновусвогчиталач
когискуства,иакодоносиуопштенијизакључак)иреалном
животу,алиделоИсидореСекулићпоказујесупротно,по
јављује се каоредакпримернавођењалепоте старежене.
ИакоауторкаПисаманаједномместу,краткоиготовокари
катурално,даљеутекступишеостаримженамаупућујући
надругосттеластарости‒осушене,пресоване,збрчканеи

5 Исто,стр.106.
6 Исто,стр.109.
7 Bovoar,S.(1986)StarostII,Beograd:BIGZ,str.26.
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моткастефигуре ‒ тај дискурс прекида пишући оженама
којејошувек„јуначкикорачајуˮкрозград,којенескривају
своја тела, које суинтелектуалнорадознале, наговештава
јућињихову недобродошлицу на предавањамладогфран
цуског доцента речима да „за пакостˮмладом доценту не
пропуштајуњеговапредавања.

СимондеБовоарјеуделуСтаростпрепозналаНорвешку
као једну од неколико земаља у којима се заиста брине о
људима.ДокБовоарпосебнупажњупосвећујенехуманим
условима у различитим  старачкимдомовима, тачније си
ротиштима,иИсидораСекулићсекраткоконцентришена
опис једневрстеинститута,домазастарежене,указујући
нањеговизгледиположај‒лепукућусабаштомуредуго
сподскихвилауОслу.Ауторкајеназначиладасусвиљуди
уНорвешкој,нанекиначин,повезанисастаримдевојкама,
тедапостојебогатезадужбинеиинститутизапомагањеи
издржавањесиромашних„илимногосамотнихуседелица,
даштолепше,штодостојнијеиудобнијепроживесвојуса
мљеничкиживот.ˮ8Дата је слика друштвау ком се брине
заквалитетживота,заздравље,достојанствоипродужење
животастарихжена,укомеоненисуодбачене,докаутор
ка истовремено сведочи и оњиховој усамљености.Сажет
поглед на старежене и болничарке које су им посвећене,
потврђујебригу, а књижевницауказујеи, речјуотимати,
нажељу заживотом: „Неке су ишле с једним, неке с два
штапа,некесунудиљеводилеподруку,некесуболничарке
гуралеуколицима,некимаоддоброутопљенихдамасер
виранједоручакубашти.Свејеизашлонасунцеиваздух,
иотимало седаучиништо је вишемогућно запоправку
здравља и продужење свог животаˮ9 (мој курзив). Бојана
СтојановићПантовићиКристинаСтевановићуочавајудаје
ауторка,посматрајућидругеизетноцентричнеперспективе,
изњеизашла10.ИсидораСекулић јеставилаподлупу,по
среднокритикујући,становиштејужњакаостарости(жене)
иукултуриСрбије,дасе„противприродеприродноништа
неможеˮ‒сликаизНорвешкеговориуприлогречимадаје
насеверуживотскупљиидаљудитамознајуживети.Ста
ростнијесамопитањеприроде,већидруштва‒свеукупне
културебригезаживотиздравље.

8 Секулић,И.нав.дело,стр.110.
9 Исто,стр.110.
10СтојановићПантовић,Б.иСтевановић,K.Критичкеконтроверзеофе

минизмуИсидореСекулић, у:Српскакњижевна критикаи културна
политика у другој половини ХХ века: тематскопроблемски зборник,
уредник Радуловић, М. (2013), Београд: Институт за књижевност и
уметност,стр.76.
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УПисмимаизНорвешке сумиран јенехуманодноспрема
старимнеудатимженамаињиховлошположају,алиине
гативне особине и патријархално понашање жена који из
тогапроистичу,удругимземљама,иуСрбијиупоређењу
саНорвешком:„Овденесамодајередак,негосасвимнепо
стојионајкарактеристичнислучајнашестаредевојкекојаје
споредничланукућиудатесестреилиожењенабрата,спо
реднабригасамосестринаилисамобратовљева,икојуиз
државајуспоредниприходињеговиилињени,ипрематоме
јеипониженаинесрећнаипакоснаизавидљива,иништа
другонезнанегодауздишезамужемкаозаспасиоцемиз
бедеипонижења.ˮ11Непосреднопрепреласканаписањео
жениуСрбији,ауторкауводидобропознатизразуседелица,
призивајућитакодоминантанпогледнастарунеудатужену
укултуриукојојисамаживииствара.Њендискурсоста
римнеудатимженамадалекојеодтрадиционалног,аделови
препискеауторкесагђицомБјеркеињиховопријатељство,
јошједномсведочеиоауторкиномприхватањустарежене.

Увезисаконцептомбригеза(старе)особеи,експлицитни
је,питањемхуманогиуконтекстуНорвешкејеискрајнут
краћипутописниесејИсидореСекулићУНорвешкојнико
неживиизаБожјихлеђа.АуторкасматрадасеуНорвешкој
већапажњапридајенародунегодржави,дајенорвешкисе
љакписмен,дружеваничовекољубив,даунорвешкомна
родуживиосећањедајестановништвотеземљедруштвоа
незбирподаника.Умеђусобнојпомоћи,употребиједних
људизадругима,одкључногзначајајеваспитање,иИсидо
раСекулићпроговараодруштвуразвијенесарадњеибриге
међуљудимакаопродуктуједногконцептаваспитањакоје
јеизградилодруштвобезизопштених.„Тајдубокохумани
односизмеђустановникаједнеземљечијајесудбина‒због
суровости природе ‒ тако различита, дужност је и понос
културнихљудиуНорвешкој.ˮ12Узавршеткуесејаналази
сеиконкретанпримерхуманогдоприносанеудатихжена:
„Човеккојиничијусамоћунијепоходио,никомнијепостао
потребаникористан,сматрасеуНорвешкојгрешним.Не
удатенорвешкеженечинеправачуда.Читавугодинудана
спремају котарицу књига, апарата, судова, фотографија,
спортскихинструмената,кориснихишаљивихзабележака‒
даналетоотпутујутамогдејошниконијебио,пријатељима
којеникаданисувидели,аликојеникадавишенећезабора
вити.УНорвешкој,одиста,никонеживиизаБожјихлеђа.ˮ13
Овајтекствишеструкојезначајан‒каопогледнакултуру

11Секулић,И.нав.дело,стр.107.
12Исто,стр.245.
13Исто.
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уНорвешкојипраксухуманогутојземљиувремеписања
путописа,каохуманокојејеауторкиблискоикојепошту
јеискојимжелидаупозначитаоце/читатељкеусвојојзе
мљи,каокритикадруштваукомауторкаживи,каосликао
човекољубивимнеудатимженама.

ИсидораСекулић је уПисмима изНорвешке посебну па
жњупосветилаиједнојстаројудатојжени,Ранхил,својим
писањемјошједномсведочећионеотклонуодстаростиже
на.Иовде,каоиуписањуогђициБ.помињелепотуРан
хил,алиидругењенепозитивнеособине,напримеруме
шност,затимдасутуристиитуристкињезадивљенињеним
манирима.Онајеузто„билалепа,крепка,хитраивесела,
чистонесмемодакажемозањубабаодшездесетичетири
године,ишестстопаапсолутнонезгрбљеневисине.ˮ14Ран
хилјеженакојарешаванеспоразумеиимаизраженставо
разнимстварима,например,онанедопуштада„господинˮ
изОсланепримиукреветоногаконемадругдедаспава.
ОвабрђанкаимпозантнефигуресасвојимсупругомХалво
ромимапосинка,штојејошједнахуманацртањеноглика.
Писањеможивотуоводвојељудиауторкаобавештавачи
таоце/читатељкеолектирикодсвихНорвежана‒књигамао
детињствуикњигамаостарости‒аоинтелектуалнојрадо
зналостиовогбрачногпарасведочиижељаРанхилдаимсе
пошаљубожићнесвескезачитање.

КрозинтертекстуалночитањеПисамаиСапутника(1913),
прве објављене књигеИсидореСекулић, иКронике пала
начкоггробља(1940)димензијахуманогпојављујесеувези
саженскимликовима.Ауторка је уСапутницима субвер
зивно пишући о чуђењу девојчице пред културом, уочила
важанизостанак,играјућисеречима,правећиженскирод
именице:„Аженскихнема,патуљицанема.Чудиласемала
девојчицаданигденијенаписаноинигденијенасликанода
међупатуљцима,уземљидоброте,стрпљењаимилостиима
ипатуљица,имаижена.Свеонемалезалуталепринчевеи
принцесе,исвуонунесрећнуиотеранупасторчадприми
лису,гостили,хранилиимудримсаветимаснабдевалиса
мо мали човечуљци у циноберцрвеним чакширицама, чо
вечуљцикојисеувексмешеинемајумеђусобомжена.ˮ15
БојанаСтојановићПантовићиКристинаСтевановићзапа
жајудаИсидораСекулићуказујенанеприсуствоженахе
роја,наискључивубинарнуматрицукојаженинедодељује
мудрост,разборитопокровитељствоимилост,осећајколек
тивнеодговорности,алиисугеришунагоспаНолуињен

14Исто,стр.156.
15Секулић,И.(2001)Сапутници;приповеткеI,НовиСад:Stylos,стр.16.
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живот међу патуљцима.16 Ауторка проблематизује статус
жена у књижевности, особито онај који има превасходно
васпитнуиобразовнуфункцију,доктекстпосредствомин
фантилне свести девојчице на доминантну културолошку
матрицуделујесубверзивно,девојчицаусебејошнијеупи
сала канонизовани цивилизацијски текст.17 Интересантно
је критиковање одсуства хуманог, бриге за друге исказано
уСапутницима,иауторкинокаснијеописивање,прволика
Ранхил,којаимапосинка(икојаукњижевномсмислуможе
битинорвешкапретечагоспаНоле,амеђуњимаиуфизич
компогледуимасличности),апотомигоспаНолеувезиса
бригомиприхватањемдеце.Ауторкајетакосвојимделима
заженевезалапраксухуманогуписујућиукњижевностоно
што је неправедно изостајало, а нашта је сама указала у
својојпрвојкњизи.

Човекиживотиње‒убиствостареи
рањенеживотињеуконтекстулова

У8.писмуауторкаописујесудбинуједногпсаиједнепти
це,каоинехуманљудскиодноспремаовимживотињама,
штоидеушириконтекстњенихставоваонасилномљуд
скомодносупремаприроди,уовомслучајунељудскимжи
вотињама. Исидора Секулић приказује однос људи према
старимживотињамакрозспецифичнуситуацијувезану за
лов‒уданашњимбиоетичкимиекофеминистичкимразма
трањима,ловјесправомозначенкаонехуманинеоправдан
усавременомдруштву.

У8.писмуауторкабележиодоласкуловцаистарогпса:„Из
великемедвеђекожеискочивисок,стаситловац,и,каозабо
равившисасвимнакоња,смногопажњејепомагаогрдном,
алистароминемоћномрускомхртудасеискобељаизтопле
бунде.ˮ18Ауторкапишеумножини,сведочећииодругим
туристима/туристкињама и свом понашању у ситуацији ‒
посматрају„необичногˮпса.ДоксеБовоарконцентрисала
на старољудско телоинепријатностиповезане саперци
пирањем старих људи, Исидора Секулић посебну пажњу
посвећујетелустареживотиње.Детаљноописујефизички
изглед старог пса.Док Бовоар упућује на другостљудске
старости, отклоњенуиз сферепромишљања већинељуди,
иако јеонабудућностљудскогживота,Секулићпишеио
другостиживотиња,остаростипсакрозопистела.Описса
држитрадиционалносагледаваностаротелоуширојслици,

16СтојановићПантовић,Б.иСтевановић,К.нав.дело,стр.74.
17Исто,стр.74.
18Секулић,И.нав.дело,стр.173.
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бинарноствезанузадобаживота:младоилепо,староиго
товоружно.Ауторкаћепотомдонетипитањаиодговорвође
туревезанозапса:

„‒Шталићеловацстимјадним,полумртвимхртом?‒
питалисмовођа.

‒Не знам баш сасвим сигурношта ће, али се као
домишљамзаштојесиромахРексданасушумиина
снегу.Познајемтоггосподина,иврлодобрознамто
некадауцеломкрајуславнопсето.ˮ19

Докјеупитањутуриста/туристкињасадржанасвестопсуу
рукамаловца,напитањеонамериштасапсом,одговорвође
осликавастатусловцаипса‒њиховуцењеностудруштву
(урасправамауоквирубиоетикеиекофеминизмаловјеи
праксавишихслојеваљудскогдруштва,ау7.писмуауторка
инаводидаселовомбавеадвокат,господа,даклемушкарци
извишихслојевадруштва).Присутнајеивременскаслика
опсу:садајестар,докјенекадабиославнопсето,Рексје
половубиопознат.Наизостанак„пленаˮијошнејаснуна
меруловца,необичнуситуацију,ауторкаупућујепоступно
иефектно:„Међутимјеизашаосељакдаиспрегнекоња,а
зањимиловацпушкомораменуалибезторбе.Ћуткејепо
здравионашегвођу,узеорукомРексаоковратаиполакопо
шаодубљеушуму.ˮ20Ауторканасценууводииптице,апо
томсеусредсређујенаједну,скицирајућиињеноемотивно
стање:„Послеполасатахода,подалекоушуми,одједаред,
издубокогпазухаподграномједнејеле,излете,збуњенаи
поплашена,врлокрупнабелаптичурина,очигледноизфа
милијесова.ˮ21Вођаговориоптици‒стараје(каоРекс)или
рањена‒иречимаосмрти,крозсујеверје(иширеобрађе
ноуконтекстуНорвешкеуделу)наговештавасмрт,убиство
птице,чемућеследитииоглашавањептице.Уједанпасус
сажетједогађај:понашањепса,иубиствоживотиња:„Рекс
отскочи,издижевисокоглаву,звераојеузнемиреночасна
газдучаснатицу,алистајао,дисаотешкокаодагапроба
да сваки гутљај ваздуха.Ловац, такође изненађен, напери
пушку, пуцањ тресну и одјекну, а бела тичурина се стаде
стрмоглављаватииупаду јошсипати снег.Рекс зацичии
полети,алиукомтренуткуједочепаомртвутицу,треснуи
другипуцањ,нештописнуизгомиленаснегукаодајесрце
животињепроговорилопоследњуреч,аловац,оставившии

19Исто,стр.174.
20Исто.
21Исто.
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Рексаиреткудивљач,потрчабезобзирце.Бежаојеоддога
ђаја,слике,успомене.ˮ22

Ловац,којије,заразликуодпса,Рекса,уделубезимен,уби
јаптицу.Птицакојајерањена(могућеодстранељуди,ло
ваца)илистара,уризикујеодљуди,одловца,иубијенаје.
Њеномртвотелотекјеигра,замказаРексаињеговоловач
коискуство.ЛовацпотомодмахубијаРексакојихватамр
твуптицу,азатим,упадљиво,бежи,остављаихубијене.О
начину,експлицитније,накојиауторкагледанаописанедо
гађаје,сведочињенкоментаруиздвојеномпасусу:„Завла
далајечаскомсасвимнеобичнатишина.Мождајетакоувек
послеубистваипроливенекрви.ˮ23Исидоранедвосмислено
сведочидасерадиоубиству,апроливенакрвјеуфункцији
истицањанасиљакојемјесведочила.Тишинусвојимнасил
ним,ловачким,милитаристичкопатријархалнимдискурсом
прекидавођа,тумачењемсумирајућиулогу(ловачког)пса.
„‒Ето,садразуметезаштојеловацдовеопсето.Какојежи
веоРекстакојеиумро.Такотребадаумредоброловачко
псето: у диму барута, на врућој лешиниплена, с крвавом
њушком.СиромахРекс!...Алибогме,хубрућујадапоне
сем.Бићејастукперја,акрилаћупродатиуварошбарпо
двадесеткруна.ˮ24

ИсидораСекулићзавођутуриста/туристкињаупотребљава
самореч„вођаˮ,ањеговотумачењесмртиприказујецитира
јућињеговговор,наконкогзавршаваписањеостаромпсу,
тетакосасвимубедљивоприказује(безпарола)односвође
иловца,насиланодносљудипремаживотињама.Вођасве
дочиоочекиванојиистовременонаметнутојсмрти„доброг
ловачког псетаˮ. У начину на који описује пожељну смрт
осликанојесвенаслеђенасиљакојепроистичеизлова.„До
броловачкопсетоˮјепасуслужбиловца,дресирандалови
(вансвојепрехране)какобиловцуприбавиокорист.Ловац
му је одредионачинживота, смртиначин смрти‒живо
тиња је безизбора.Пас јеживео запрохтеве ловца.Иако
вођауједноммоментуизговори:„СиромахРексˮ,емпатија
премасудбиниРексаодстраневођејенеприсутна,јерјене
посреднопретогасведочиооулозиловачкогпсаиочекива
нојсмртиживотиње.Емпатијенисажаљењанеманипрема
птици.Телоубијенептицејесредствозараде.Непосредно
наконубистваптице,онодмахраспоређује,видиулогуде
лователамртвептице.Њенакрилавећсуновац,ионговори
оконкретнојценизакојућеихпродати.Вођапрофитираод

22Исто,стр.175.
23Исто,стр.175.
24Исто.
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убиствастареилирањенептицекојејепочиниоловац.Су
јеверјевођеисказанокрозпојавуптицетакосеможечитати
каонедобарзнакзаптицусаму,убијенаје.

ИсидораСекулићобрадилајеоригиналностаростживоти
ња у контексту лова али ишире.Она је указала на неху
мантретманживотиња.Ниу једноммоментууделунема
емпатијеловцапремастаромпсукојимујебиоуслужби.
Рексвишенеможедалови,дадоносиплен,профити/ли
статусловцу.Постао јенеупотребљивињеговастарост је
непожељна.Оннијепоштовановећ(зло)употребљаваноби
ће.ИсидораСекулићјетакоаутентичноуказаланатодасе
животиживотињанепоштују,јерјеистаростдобаживота.
Такође, указала је нанасиљекоје вребаживотиње које су
стареилирањене,акојесуублизиниловца,инатодалов
циубијајустареживотињекојесунекадакористилизалов.
КаоштониРексуниједатизбор,такојеиптициускраћен
избор.Уколикојебиларањена,убиствомсунестале(евен
туалне)шанседасеопорави.Уколикојебиластара,одузета
јојјешансадапроживиколикојемоглауусловимаукојима
јеживела.

Закључак

ИсидораСекулићјеусрпскојкњижевностипочетком20.ве
какомплексноприступилапитањустарости,хуманизујући
погледнастаростнарочитоизроднеперспективе,анапри
меру(неудатих)женаиздругачијекултуреодовеуСрбији.
Писањемо„трећемродуˮ,орадуимоћинеудатихстарих
женауНорвешкој,представилаједомаћој јавностидруга
чијимоделипогледнастарост,издруштвакојеприхватаи
поштује старе неудатежене.Истовремено, критиковала је
лошположајстарихнеудатихженауСрбији.Табустарости
разбилајевишеструко,кршећигаитимештојеафирматив
нописалаоостваренимпотенцијалимастарихженаињи
ховомдоприносудруштву,њиховој бризи за друге, ишто
је,нетрадиционално,писалаолепотистарихжена,чимесе
показујекао једнаодпретечатеместаростиизроднепер
спективе.Уоквируродносензитивногприступа,ауторкаје
показалахетерогеностположајастарихжена(уНорвешкој:
неудатеимоћне,женеудому,удате‒Ранхил,иуСрбији:
економскипотлачене,понижене,инедовољноспремнедасе
изванпатријархалихузусаборезабољиидостојанственији
живот).

Другачијим жанром, у различитим периодима и култура
ма, иСимон де Бовоар иИсидораСекулић, свака на свој
начин,заложилесусезахуманодноспремастаримљуди
ма.Охуманостијеповодомнорвешкогдруштваикултуре
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ИсидораСекулић писала и у текстуУНорвешкој нико не
живиизаБожјихлеђа,изчегасејаснијеможезакључитио
ауторкинојидејиипраксихуманостиидруштва.Сапутни
цису(1913,годинуданапрепрвогиздањаПисама)књига
укојој јесубверзивноуказаланакултурукојанеговорио
хуманојжени,докјеукаснијимделимаауторкауписивала,
почевшисаРанхил,ликовеженакојесуприхваталедругеи
бринулеоњима.Хуманосе,уоквируделаовеауторке,ја
вљакрозкршењепатријархалногпогледанастаростженеи
заинтересованостдасеприкаженехуманопоступањепрема
животињама.

УПисмимајеприступилапитањустарости(неантропоцен
трично)икрозописположајастарихживотињауконтексту
ловаињиховогубиства.Збогпажњекојујепосветилабризи
заздрављестарихжена,избогописаногсуровогпоступања
премаживотињама,делоИсидореСекулићрани једопри
нос савременим (још недовољно „популарнимˮ у Србији)
интердисциплинама‒екофеминизмуибиоетици.

Читаоци/читатељке који су упознати са данашњим стре
мљењимаразличитихдисциплинаупољустарости,којена
стоједаутичунапобољшањеположајастарихособаикоје,
измеђуосталог,говореопотенцијалимастарихособа,њи
ховомраду,економскимпроблемима,правунаобразовање
ирад,напоштовањеидостојанственживот,лакоћеутума
ченимелементимауПисмимапрепознатиједнуврступред
модела онога што се данас назива „активним старењемˮ.
ТакавначинстарењауНорвешкој(био) јемогућзахваљу
јућивредностимакојимајецелокупнодруштвопосвећенои
индивидуалномнапорусвакеособе(уовомслучају,старих
жена).
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ТHIRDSEXANDOLDANIMALSIN
LETTERSFROMNORWAYBYISIDORASEKULIĆ

Abstract

InLetters fromNorway, oneof IsidoraSekulić’s greatestworks, the
authordeliberatesonthetopicofoldageinwomen.InSerbianliterary
criticism, only Bojana Stojanović Pantović and Kristina Stevanović
perceivedthegenderaspectoftheoldagetopicinSekulić’swork.In
thispaper,theissueofoldageofpredominantlyunmarriedwomenis
interpreted,byreadingthesecondeditionofLetters(publishedin1951,
whilstthefirstonewaspublishedin1914).Asatheoreticalbackground
I used Simone de Beauvoir’sThe Coming of Age, I &II (published
in1970and translated in1986 intoSerboCroatian). I also reliedon
genderawarehistorians in reference to thepositionofwomen in the
earlytwentiethcentury.IsidoraSekulić’sparticularapproachtotheold
ageofwomenisdeliberated:shefocusedonelderlyunmarriedwomen
inNorway,pointingitoutasarolemodel,atthesametimecriticizing
gender roles in Norwegian society and implicitly the status of the
oldunmarriedwomanwithinSerbian society.Sekulić introduced the
term“thirdsex”inordertoindicatethenumberandpowerofelderly
unmarriedwomen.Theauthoralsowroteabouttheoldageofadog,
thusapproachingthetopicofageinginanonanthropocentricmanner.
IsidoraSekulićappealedforamorecompassionateapproachtowards

elderlywomen.

Keywords: old, unmarried woman, girl, spinster, third gender, old
age,animal


