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МИ ЛА НА ГА ЈО ВИЋ

MOTИВДЈЕЧЈЕТРАУМЕ
УПРИПОВИЈЕТКИКУЛАИВЕАНДРИЋА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра на чин на ко ји је у Ан дри ће
вој при по ви јет ки Ку ла при ка за на тра у ма глав ног ли ка – дје ча ка 
Ла за ра. Од нос с нај бли жим ста ра те љем за ди је те пред ста вља основ 
здра вог обра сца афек тив не ве за но сти и по вје ре ња пре ма сви је ту. 
У овој при по ви јет ки на си ље Ла за ре вог оца у при ват ном по ро дич
ном про сто ру, као и на си ље ко је дје чак до жи вља ва у игри с дру
го ви ма – иза зи ва ју ње го ву тра у мат ску ре ак ци ју. Ди је те не зре лим 
си сте мом пси хо ло шких од бра на по ку ша ва да се за шти ти од осје
ћа ја за стра шу ју ће угро же но сти и бес по моћ но сти у сви је ту у ком му 
ро ди те љи не обез бје ђу ју ба зич ну си гур ност и у ком ни фик тив ност 
сло бод не игре ни је до вољ но сна жна да га за шти ти од гру бе ре ал но
сти. Та ко ђе, ди је те не ма мен тал не ка па ци те те да осви је сти тра у му 
јер не би би ло у ста њу да пре жи ви спо зна ње да му при је ти опа сност 
од оних љу ди од ко јих у пот пу но сти за ви си. Сто га се ве ли ки дио 
не појм љи во бол них са др жа ја сви је сти по ти ску је у дјеч јем уму. У 
том кон тек сту, мрач на ку ла у ко јој се дје ча ци игра ју на але го риј ском 
пла ну пред ста вља Јун го ву Сјен ку (не свје сни дио чо вје ко ве пси хе) 
и од брам бе ну фор ти фи ка ци ју сви је сти од бол них и не при хва тљи
вих са др жа ја у уму, али и про стор сло бод не игре. Фик тив ност сло
бод не игре су штин ски је ва жна у жи во ту дје те та и она би ва су ро во 
на ру ше на на си љем ко је пред ста вља уплив не ра зу мљи ве ре ал но сти 
у про стор си гур но сти. При сје ћа ње на да те тра у мат ске до га ђа је и 
њи хо ва на кнад на на ра ти ви за ци ја ука зу ју на по тре бу да се они уоб
ли че у сви је сти јер, у су прот ном, та кво ис ку ство оста вља трај не 
по сље ди це на пси ху чо вје ка.

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: Иво Ан дрић, Ку ла, дјеч ја тра у ма, ба за си
гур но сти, те о ри је тра у ме
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Жар ко Тре бје ша нин у књи зи Пред ста ва о де те ту у срп ској 
кул ту ри твр ди да је ди је те у на шој кул ту ри по сма тра но као дру го
ра зред но би ће:

Ар ха ич ни на зи ви за де те у на шем је зи ку от кри ва ју и пре зрив 
став пре ма ње му као пре ма не ко ме ко је слаб, без вре дан и не спа да 
у ка те го ри ју по вла шће них, од ра слих, већ у ка те го ри ју по тла че них.1

Ди је те се у па три јар хал ној кул ту ри не по сма тра као пу но ври
јед но би ће ко је има пра во на вла сти то спе ци фич но ис ку ство већ 
се по сма тра као вла сни штво од ра слих ко ји спро во де моћ над њим. 
Ау то ри тар не фи гу ре ро ди те ља у та квом дру штву че сто не оста
вља ју сло бо ду дје те ту да их пре вред ну је, чи ме му се од у зи ма 
мо гућ ност да се раз ви ја као са мо стал на и сло бод на је дин ка ко ја 
има мо гућ ност да кри тич ки пре и спи ту је окви ре ко ји су јој по ста
вље ни ка ко би про на шла свој ау тен тич ни те мељ. 

У збир ци при по ви је да ка Де ца Иво Ан дрић при ка зу је ли це и 
на лич је ком плек сног уну тра шњег сви је та дје те та у ком ва жно мје
сто има ју дјеч ји стра хо ви, стреп ње и тра у мат ска ис ку ства. У њима 
се пре до ча ва јаз из ме ђу уну тра шњег сви је та дје те та и спољ њег 
сви је та у ко ме нај ве ћу, и за дје цу че сто не ра зу мљи ву моћ, има ју 
од ра сли. Дје ца су у ње го вим при по ви јет ка ма оста вље на да са ма 
по ку ша ва ју да ра зу ми ју спољ њи сви јет и за мр ше не ме ђу људ ске 
од но се за шта не ма ју до вољ но зре ло сти. Она не ма ју осло нац у одра
сли ма ко ји би тре ба ло да им по мог ну да ра зу ми ју и пре ра де сво ја 
осје ћа ња и сво је ми сли, што је пред у слов за ра зу ми је ва ње дру гих 
љу ди и основ мен та ли за ци је (спо соб ност ту ма че ња вла сти тих и 
ту ђих по сту па ка „на осно ву ин тен ци о нал них мен тал них ста ња као 
што су лич не же ље, ми сли, на ме ре, мо ти ви, по тре бе, осе ћа ња”).2 
Она се мо ра ју са ма су о чи ти са су штин ским жи вот ним пи та њи ма 
по пут смр ти, ра та, на си ља, сек су ал но сти и др. 

Реч је о оним сит ним, не ви дљи вим а суд бо но сним до га ђа ји ма 
ко ји че сто ло ме ду ше тих ма лих љу ди, ко је ми зо ве мо де цом, а пре
ко ко јих су на ши ста ри ји, за у зе ти сво јим бри га ма, та ко ола ко пре
ла зи ли или их уоп ште ни су при ме ћи ва ли.3 

1 Жар ко Тре бје ша нин, Пред ста ва о де те ту у срп ској кул ту ри, СКЗ, Бео
град 1991, 237.

2 Та тја на Сте фа но вић Ста но је вић и др., Страх је нај го ре ме сто: сту дија 
о ра ној тра у ми из угла те о ри је афек тив не ве за но сти, Цен тар за при ме ње ну пси
хо ло ги ју, Бе о град 2018, 148.

3 Иво Ан дрић, Де ца, Свје тлост, Са ра је во 1985, 63. 
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Сви јет дје тињ ства и сви јет од ра слих су прот ста вље ни су. Они 
се из дјеч је тач ке гле ди шта укр шта ју на не ра зу мљи ве на чи не јер 
не по сто је оне фи гу ре у њи хо вим жи во ти ма ко је ће их, ува жа вају
ћи њи хо ва је дин стве на дјеч ја ис ку ства, уве сти у про цес со ци ја
ли за ци је, омо гу ћа ва ју ћи им да спо зна ју за ко ни то сти при род ног и 
дру штве ног по рет ка, те да струк ту ри ра ју и осми сло тво ре сво је 
по сто ја ње. Да кле, дје ца су у овој Ан дри ће вој збир ци фи зич ки зло
ста вља на, али и емо ци о нал но за не ма ре на. У њи ма су ро ди тељ ске 
фи гу ре там не и у по за ди ни зби ва ња ко ја се ве ли ким ди је лом од
ви ја ју у уну тра шњем сви је ту дје це. Та ко је у при по ви јет ки Књи га 
ју нак пре пу штен сȃм се би. Он стра ху је због књи ге ко ју је оште тио 
и у при по ви јет ки се ка же сље де ће: 

Ствар је у то ку вре ме на по ста ла то ли ко ве за на за ње го ве нај
лич ни је, уну тар ње стреп ње и по ми сли, да ви ше ни је мо гло би ти 
го во ра да се ма ко ме по ве ри или са ким би ло по са ве ту је.4 

Ње го ва дје ти ња ду ша је на му че на стра хом и тје ско бом због 
че га он из гле да мно го зре ли је не го што би тре ба ло с об зи ром на 
ње гов уз раст:

Та ко је се део ду го, за не сен, по гну те гла ве, са лак то ви ма под
у пр тим о ко ле на, са гр че ви то пре пле те ним пр сти ма, као не ки зрео 
и пре мо рен чо век ко ји се пот пу но пре да је крат ким тре ну ци ма од
мо ра и за тиш ја.5

Стар ма ла дје ца, оп те ре ће на са зна њи ма и жи вот ним ис ку
ством ко је не мо гу да ра зу ми ју ни ти да об ра де у сво ме уму, остају 
пре вас ход но емо ци о нал но ус кра ће на. У овој Ан дри ће вој збир ци 
при ка зу ју се дје ца ко ја су окру же на љу ди ма, али су исто вре ме но 
ду бо ко уса мље на и на пу ште на у јед ном од нај ва жни јих сег ме на та 
жи во та – у сти ца њу спо соб но сти да се вла сти то и ту ђе по сто ја ње 
ра зу ми је и осми сли. 

У пси хо ло шкој ли те ра ту ри тра у ма се де фи ни ше као

угро жа ва ју ћа пре пла вљу ју ћа си ту а ци ја ко ја пре ва зи ла зи спо соб
ност ега за ор га ни за ци ју и ре гу ла ци ју, иза зи ва ју ћи ин тен зи ван страх, 
бес по моћ ност, гу би так кон тро ле, страх од уни ште ња. [...] Тра у мат
ски до га ђај сла ма уо би ча је не си сте ме ре а го ва ња ко ји љу ди ма да ју 
осе ћај кон тро ле, по ве за но сти и сми сла.6 

4 Исто, 75. 
5 Исто, 79.
6 Алек сан дра Сто јиљ ко вић, „Тра у ма у де тињ ству”, у: Та тја на Сте фа но вић 

Ста но је вић и др., нав. дје ло, 344.
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Тра у мат ско ис ку ство је стра шно и не ра зу мљи во. Оно мо ра 
би ти је зич ки уоб ли че но ка ко би се мо гло осви је сти ти, за пам ти ти, 
ин те гри са ти и пре ва зи ћи. Дје ца не ма ју мен тал не и пси хич ке ка
па ци те те да би пре ра ди ла та кву вр сту ис ку ста ва сто га што се 
ско ро све њи хо ве пси хич ке ак тив но сти од ви ја ју у под сви је сти.7 

У при по ви јет ки Ку ла, ко ја има на из глед јед но став ну струк
ту ру, при ка зу је се сло жен на чин на ко ји се тра у мат ско ис ку ство 
ути ску је у не свје сни дио пси хе дје те та ко је не ма пси хо е мо тив не 
и ког ни тив не спо соб но сти да осви је сти стра хо ви тост тра у мат ског 
до жи вља ја, те успи је ва да га пре жи ви по мо ћу вла сти тих не зре лих 
пси хо ло шких од бра на – „је ди ни на чин да де те пре жи ви је ма сив
на фор ти фи ка ци ја ње го ве пси хе”.8 Јед но од зна че ња ку ле у Ан дри
ће вој при по ви јет ки упра во пред ста вља дје ти њу од бра ну од спољ
њег сви је та. У овој при по ви јет ки при по ви је да се у тре ћем ли цу 
ре тро спек тив но. По сре до ва но се го во ри о тра у мат ском ис ку ству. 
Раз ли ку ју се ври је ме при по ви је да ња и при по ви је да но ври је ме сто
га што при по вје дач го во ри о ју на ко вом при сје ћа њу на ва жна сје
ћа ња из дје тињ ства. При по ви је да ње о тра у мат ским до га ђа ји ма 
пред ста вља по ку шај да се да та ис ку ства на кнад но уоб ли че, те да 
им се по да ри ред и сми сао, што ви ди мо у епи ло гу при по ви јет ке 
у ко ме се ка же да је ку ла сру ше на и „срав ње на са зе мљом” и да се 
на ње ном мје сту на ла зи парк; Ла за ре ва сје ћа ња на њу су из бли је
дје ла и 

са мо по кат кад ис кр сне и ожи ви по је ди ни при зор ко ји се, упра во 
по оном што је би ло не из ре че но и не схва тљи во, за др жао не где у 
пам ће њу. И то би ва рет ко, и увек ћу дљи во и не ре дов но, без ве зе са 
ње го вим жи во том зре лог чо ве ка.9 

У овом од лом ку ви ди мо ка ко тра у мат ски до га ђа ји по хо де 
чо вје ка и на кон мно го го ди на. Они у сје ћа њу ис кр са ва ју не на да но 
и не вољ но, што зна чи да су да ти до га ђа ји оста ли не ин те гри са ни 
у ју на ко вој сви је сти. У при по ви јет ки Де ца при по вје дач у пр вом 
ли цу ка зу је: „Тек доц ни је, мла дић ке го ди не из бри са ле су пот пу но 
тај спо мен из мо га се ћа ња и ис ти сле ту сли ку из мо јих сно ва. Али 
то је већ био за бо рав, смрт де тињ ства”.10 И у јед ном и у дру гом 
слу ча ју го во ри се о за бо ра ву – о не стан ку ку ле и о смр ти дје тињ
ства; о „от цје пље њу” тра у мат ских сје ћа ња ра ди при вид не ста бил
но сти у ка сни јем жи во ту. 

7 Скот Пек, Љу ди ла жи, прев. Еми ли ја Кил, ИП Све то ви, Но ви Сад 1991, 65.
8 Исто, 143. 
9 И. Ан дрић, нав. дје ло, 18.
10 Исто, 56. 
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У про ло гу овог дје ла ка же се: 

„Ла за ре, цр ни си не!” У тој ре че ни ци за тво ре на је це ла та кула, 
са игра ма, до жи вља ји ма и ис ку стви ма ње го вих де чач ких го ди на. 
Тим ре чи ма до че ки ва ла га је мај ка кад би се, по сле ду гих и ра зно
вр сних ига ра у ку ли, вра ћао ку ћи где су га, уз охлад нео ру чак, че
ка ле увек мај чи не грд ње а по не кад и оче ве ба ти не.11 

На са мом по чет ку ово га дје ла ја сно се из два ја уну тра шњи про
стор по ро дич не ку ће од спо ља шњег сви је та. О при ват ном по ро дич
ном про сто ру зна мо ве о ма ма ло. Тек то ли ко да дје ча ка отац фи
зич ки зло ста вља, а да мај ка не ра зу ми је дје ча ко ве же ље и ње го ву 
по тре бу за игром. Да ти уну тра шњи про стор уо кви рен је мај чи ном 
кле твом и оче вим на си љем ко је је да то са мо у на зна ка ма. По зи
тив на ко но та ци ја до ма по ве за на је с то пли ном и без бри жно шћу. 
Он је про стор у ком ди је те сти че вла сти ти иден ти тет ски те мељ, 
гра де ћи ду бо ке и си гур не од но се с нај бли жим дру гим (у окви ру 
те о ри је о афек тив ној ве за но сти ис ти че се да је то нај че шће мај ка). 
Кроз при мар не од но се ди је те спо зна је ствар ност, с по вје ре њем 
ула зи у сви јет и у од но се с љу ди ма, 

осе ћа ње си гур но сти у све ту, или ба зич ног по ве ре ња, сти че се то ком 
нај ра ни јег жи во та у од но си ма с пр вим не го ва те љем. На ста ју ћи са 
са мим жи во том, ово осе ћа ње по ве ре ња по др жа ва осо бу то ком це лог 
жи вот ног ци клу са и чи ни осно ву свих ње них си сте ма од но са и ве ре.12 

Тре бје ша нин ис ти че да у па три јар хал ној кли ми че сто „[...] 
отац мо ра би ти строг и кат кад не ми ло ср дан”13, а ви ди мо да је та
кав слу чај с фи гу ром оца у Ан дри ће вој при по ви јет ки Ку ла. Он 
сво јим на сил ним по на ша њем иза зи ва тра у му у жи во ту сво га си на. 
Мај чи на грд ња и оче во на си ље Ла за ре ви су окви ри сви је та од ког 
он по ку ша ва да про на ђе сло бо ду у игри с дру го ви ма: 

Фројд је по ка зао ко ли ко су до жи вља ји ра ног дје тињ ства од
лу чу ју ћи у уоб ли ча ва њу на гон ске струк ту ре и ка рак те ра јед ног 
чо вје ка, а и то да глав на уло га у раз во ју дјеч је пси хе при па да од
но си ма осје ћај но сти пре ма ро ди те љи ма, вр сти љу ба ви пре ма њи ма, 
стреп њи пред њи ма и мр жњи про тив њих.14 

11 Исто, 11. 
12 Џу дит Лу ис Хер ман, Тра у ма и опо ра вак: струк ту ра тра у мат ског до-

жи вља ја, прев. Љи ља на Ми о чи но вић, Пси хо по лис ин сти тут, Бе о град 2012, 96.
13 Ж. Тре бје ша нин, нав. дје ло, 318.
14 Ерих Фром, Aуторите т и по ро ди ца, прев. Љу бо мир Та дић, На при јед – 

Но лит, За греб –Бе о град 1986, 53.
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Прем да се у Ку ли са мо уз гред го во ри о оче вом на си љу, овај 
мо тив мо же мо до ве сти у ве зу с ти ран ском очин ском фи гу ром у 
при по ви јет ки Про зор за то што се у цје ло куп ној збир ци Де ца укр
шта ју, пре пли ћу и на до пу њу ју мно ге ва жне те ме, ка кав је слу чај 
и с по ро дич ним на си љем. У Про зо ру при по вје дач ка зу је о те шком 
ис ку ству од но са с оцем: 

Оче во при су ство ле жа ло је на на ма као те рет и сен ка и стал но 
осе ћа ње не ла год но сти и стра ха ко јим смо пла ћа ли сва ки за ло гај. 
Ни да нас не знам за што нас је без раз ло га ка жња вао сво јим ћу та
њем и из бе га вао по гле дом, ни ко ме се то он све тио му че ћи нас ни 
кри ве ни ду жне15,

он се кре тао „стал но и сву да, та ко да ни за ко га од нас ни је би ло 
до вољ но ме ста ни ва зду ха”.16 Стро ги и без о сје ћај ни отац ко ји уда
ра дје цу и же ну без по во да ути че на дје те то ву пер цеп ци ју сви је та 
као ха о тич ног и не појм љи вог. Он је та ман и гње ван, а ка да ду го 
уда ра си на, ни мај ка не до ла зи да га бра ни и пот пу но је пре пу штен 
сȃм се би: „У зло ста вљач кој по ро дич ној сре ди ни, спро во ђе ње ро
ди тељ ске мо ћи је про из вољ но, хи ро ви то и ап со лут но”.17 Та ко ђе, 
при по вје дач ка же, ми сле ћи на сво га бра та и на се бе – „Це лог ве ка 
се по сле ле чи мо од тог де тињ ства”, док му се сви јет чи нио „пун 
бе сми сле них за ла и не ра зу мљи вих, за мр ше них од го вор но сти”.18 

Уса мље ност и не до ста так раз го во ра про из ла зе јед но из дру
гог. Та бу ћу та ња и уда ље ност из ме ђу чла но ва по ро ди це по ве за ни 
су с емо ци о нал ном ус кра ће но шћу у жи во ту дје це, што је, та ко ђе, 
вид зло ста вља ња. У Па но ра ми се на гла ша ва не до ста так ко му ни
ка ци је: „Жао ми је мај ке, али ка ко да се об ја сним с њом кад она 
зна са мо јед но: да се пла ши. А са оцем не ма раз го во ра”19, док се у 
Про зо ру ка же да је за јед нич ко об је до ва ње би ло му че ње: „За це ло 
вре ме он не би ни ре чи про го во рио, је ди но што би се гру бо обрец
нуо на мај ку или на ме не, кад би на шао да не што ни је у ре ду”.20 
Бе сми сле ни це ре мо ни јал би вао је пра ћен мо ли твом ко ја се са мо 
про мр мља. Од дје ча ка се тра жи сли је па по слу шност; да слу ша и 
тр пи и оно шта не ра зу ми је и шта му је не при јат но. Пре ма ње му 
се ро ди те љи по на ша ју као пре ма објек ту, а не су бјек ту, што је об лик 
стра шног зло ста вља ња ко јим се по ни шта ва ври јед ност дје те та као 
људ ског би ћа:

15 И. Ан дрић, нав. дје ло, 59.
16 Исто, 60.
17 Џ. Л. Хер ман, нав. дје ло, 167.
18 И. Ан дрић, нав. дје ло, 62.
19 Исто, 135. 
20 Исто, 59. 
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Ме ђу тим, ако су ро ди те љи окрут ни и без љу ба ви или је де тињ
ство тра у ма тич но из не ких дру гих раз ло га, ве ру је се да ин фан тил
ни нар ци зам оста је као не ка вр ста пси хо ло шке твр ђа ве ко јом се 
де те бра ни од не у рав но те же но сти свог не под но шљи вог жи во та21,

што оте жа ва пре ва зи ла же ње тра у ме. Без здра вог и ис цје љу ју ћег 
од но са с дру гим тра у мат ско ис ку ство се не мо же ин те гри са ти. 
Да кле, чо вје ку су по треб ни љу ди ко ји ма мо же да вје ру је. 

При по вје дач оче во по на ша ње и ње го ве удар це на зи ва „бол ном 
игром” („Све пре ђе у не ја сну, до не из др жљи во сти бол ну игру”)22, 
а игра је у ци је лој збир ци је дан од нај ва жни јих мо ти ва. Она упу
ћу је на сло бо ду, про из вољ ност, фик тив ност, али и на ха о тич ност 
сви је та и на ње го ву не ра зу мљи вост. Игра пред ста вља за се бан 
сви јет и „у том огра ни че ном про сто ру и од ре ђе ном вре ме ну кон
фу зне и за пле те не за ко не обич ног жи во та за ме њу ју пре ци зна, 
из ми шље на и нео по зи ва пра ви ла, ко ја се мо ра ју при хва ти ти та ква 
ка ква су”.23 У Аски и ву ку ви ди мо да је игра умјет нич ки по ку шај 
да се про ду жи жи вот; она је је згре ни жи во твор ни прин цип; сим
бол ви та ли зма и еро са у чо вје ку. Ши лер је сма трао да се по је ди нац 
игра са мо он да ка да је чо вјек у пот пу но сти, а „по Ху и зин ги, кул
ту ра се ра ђа кроз игру, јер је игра ства ра лач ки им пулс, сло бо да, 
про на ла зач ки дух, ма шта и ди сци пли на у исто вре ме”.24 С дру ге 
стра не, у овој при по ви јет ки она упу ћу је на не ра зу мљи ве аспек те 
ствар но сти, на све оно шта је без ци ља и сми сла у жи во ту и шта 
ди је те не мо же кон тро ли са ти. 

Ку ла за дје ча ке пред ста вља сло бод ну игру, ма шту и без бри
жност, али она озна ча ва и гра нич ни про стор из ме ђу спо ља шње и 
уну тра шње ре ал но сти

на јед ној стра ни ва рош са гра ђа ни ма и чар ши јом, са шко лом, ку ћом 
и по ро ди цом, а на дру гој – ку ла. Цео жи вот оног пр вог све та био је 
ње му и ње го вим дру го ви ма до са дан, из гле дао не ва жан и не ства ран, 
пра ви, глав ни, истин ски свет – био је ку ла са игром и до жи вља ји ма 
ко је са мо игра да је, и са мо у де тињ ству, у до ба ка да се жи ви живо
том сво јих же ља и та ко до жи вља ва све што се же ли.25

Она је про стор не свје сног, на гон ског и сло бод не фик ци је; на
пу ште на и за ра сла у ши праг и ко ров

21 С. Пек, нав. дје ло, 86–87.
22 Исто, 61. 
23 Ро же Ка јоа, Игре и љу ди: ма ска и за нос, прев. Ра до је Та тић, Но лит, Бео

град 1979, 35. 
24 Сре тен Ма рић, „Пред го вор”, у: исто, 9.
25 И. Ан дрић, нав. дје ло, 12. 
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окру гла гра ђе ви на би ла је опа са на дво стру ким ка ме ним зи дом. Ве
тро ви, ки ше, сне го ви, љу ди и жи во ти ње уни шта ва ли су и раз но
си ли све што ни је од ка ме на, па и ти ка ме ни зи до ви оси па ли су се 
и не ста ја ли, са мо те же и спо ри је.26

У њој се на ла зи ди вља тра ва, док се умје сто кро ва на ње ном 
вр ху ви дје ло сви је тло не бо као оли че ње сло бо де до ко је дје ча ци 
до ла зе на из глед за шти ће ни у свом уто чи шту. Она је про стор дјечје 
не по сред но сти; оли че ње ви та ли зма у на из глед си гур ном за тво ре
ном про сто ру; Фрој дов прин цип за до вољ ства у ком је же ља без гра
нич на. Ку ла је про стор фик ци је; дјеч је игра ли ште у ко ме су дјеча
ци за шти ће ни све док спољ њи сви јет не про ђе кроз ње не зи до ве. 
У њој се за дје ча ке од ви ја нај љеп ша игра са сви је тлим тре ну ци ма 
кроз ко ју се раз ви ја њи хо ва ма шта ко ја дје те ту да је кре а тив ну моћ 
и вје ру да мо же ути ца ти на ствар ност јер oна „уви јек гра ди упо
тре бља ва ју ћи ма те ри јал ко ји пре у зи ма из ствар но сти .ˮ27 

У фик тив ној игри се спо зна је вла сти та же ља и спо соб ност 
об ли ко ва ња ствар но сти, али се у њој огле да и спо ља шњи ре ал ни 
сви јет и на чин на ко ји дје ца опо на ша ју на си ље из сви је та од ра слих. 
Она се игра ју ра та; ди је ле се на Ср бе и на Тур ке и на на ше и њи
хо ве. Опо на ша ју од ра сле у окви ру сво је сло бод не игре ко ја мо же 
би ти и су ро ва.

У ку ли Ла зар до жи вља ва на си ље ко је је до та да са мо при па
да ло спо ља шњем сви је ту ка да га уда ра друг док су се игра ли:

Та ко је не ко ли ко пу та уза стоп це уда рио Ла за ра по гр че ви то 
стег ну тим пр сти ма, уда рио га те шко и ду шман ски ка ко се ни кад не 
уда ра у овим њи хо вим бо је ви ма, у ко ји ма су за нос и сла ва за и стин
ски, а удар ци бла ги и сим бо лич ни.28 

У ку ли су се све до та да игра ли, глу ми ли да уче ству ју у ра ту 
– а с „ог ње ним по љем бо ла” у сло бод ну игру упли ва ла је ре ал но
сти и сви јест о пра вом ра ту. Тај уплив је то ли ко на гао и нео че ки
ван да иза зи ва тра у мат ску ре ак ци ју – „То се ћа ње он не ће мо ћи, 
чи ни му се, пот пу но из бри са ти док год но си сво је две ру ке и де сет 
пр сти ју на њи ма”.29 Он та да спо зна је страх од смр ти, с гу бит ком 
си гур ног про сто ра ко ји не ма у сво јој ку ћи, а ко ји од тог тре нут ка 
ви ше не ма ни у ку ли.

26 Исто, 11. 
27 L. S. Vygotsky, „Ima gi na tion and Cre a ti vity in Child hood”, in: Jo ur nal of 

Rus sian and East Eu ro pean Psycho logy, 42/1, 2004, 14.
28 И. Ан дрић, нав. дје ло, 13.
29 Исто.
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У овом Ан дри ће вом дје лу ви ди мо да се уну тра шњи сви јет 
дје ча ка су жа ва с не ра зу мљи вим стра хом, тје ско бом и на си љем 
ко је про жи вља ва у ба зи (не)си гур но сти у ко јој тр пи ду го трај ну 
тра у му. Су жа ва се про стор игре с пр вим зна ком истин ског на си
ља на мје сту ко је би тре ба ло да је сло бод но по пут фик ци је и има
ги на ци је. Ку ла пред ста вља по тре бу за си гур но шћу, али у њој он 
спо зна је страх од смр ти и уса мље ност ка да схва та да је и то уто чи
ште ко је је из гра дио с дру го ви ма са мо при вид но и да ни ту ни је 
си гу ран од не ра зу мљи вог спољ њег сви је та ко ји је ха о ти чан, без 
гра ни ца и сми сла, и у ком чо вјек мо же по ври је ди ти дру гог чо вје
ка без раз ло га. 

Ва жан је тре ну так ка да у ку лу ула зи дје вој чи ца ко ја је из гу
би ла ко зу. Она је, за раз ли ку од мра ка у ку ли, сви је тла. Ка да јој 
дје чак Ђор ђи је пру жа ру ку, Ла зар ни је си гу ран да ли ће је он по
ми ло ва ти или уда ри ти. Дје вој чи ца сим бо ли ше на зна ку сек су ал не 
тај не из ме ђу му шкар ца и же не, o ко јој дје чак још уви јек не зна 
до вољ но. Она пред ста вља не по зна ту дру гост.

По ро ди ца, као за тво ре на и ри гид на струк ту ра, оли че ње је 
дру штве не струк ту ре у ко јој до ми ни ра на си ље и у ко јој је оно што 
је мар ги нал но уви јек „ло ци ра но као ме сто опа сно сти и ра њи во
сти”.30 Отуд дје ча ци игра ју су ро ве игре у ко ји ма му че је вреј ску 
дје цу – „Ови ма ли љу ди из ми шља ју но ве, че сто чуд не и сви ре пе 
игре”.31 У при по ви јет ки Ми ра и Пре лац та ко ђе се ви ди от пор пре
ма дру га чи јим гру па ма љу ди – пре ма стран ци ма и Ро ми ма, док 
се у Про зо ру при по вје да чев друг Ми шко од лу чу је да раз би је про
зор Ко ко то вић кој усљед су је вјер ног стра ха од не у да те же не. Не
ра зу ми је ва ње пре ма дру го сти до ми нант но је у дјеч јем сви је ту, те 
од раз уну тар по ро дич них од но са у ко ји ма не ма сви је сти о је дин
стве ној ври јед но сти сва ког људ ског би ћа ни ти од го вор но сти пре ма 
нај бе спо моћ ни јим чла но ви ма дру штва, из че га про из ла зи зло. На 
из вје стан на чин се ми кро сли ка на си ља у при ват ном по ро дич ном 
про сто ру и у дјеч јем сви је ту мо же пре ни је ти на ши ри дру штве ни 
план (o то ме се го во ри у Пи сму из 1920). То је за тво ре ни и ри гид
ни сви јет у ком се пре ћут но при зна је мр жња пре ма они ма ко ји се 
раз ли ку ју и сви јет у ком се по твр ђу је на си ље, та бу зи ра но по сма
тра ју основ на жи вот на ис ку ства и ћу ти о тра у ма ма жр та ва ра ди 
очу ва ња ста бил но сти за јед ни це. 

У дје тињ ству је уну тра шњи сви јет под јед на ко ха о ти чан као 
спо ља шњи уко ли ко је ди је те пре пу ште но са мо се би. Ла зар од лу
чу је да сȃм про ђе мрач ним кру гом у ку ли – „Све је то ве се ло и ла ко. 

30 Ели за бет Грос, Про мен љи ва те ла: ка те ле сном фе ми ни зму, прев. Та тја
на По по вић, Цен тар за жен ске сту ди је и ис тра жи ва ња ро да, Бе о град 2005, 270. 

31 И. Ан дрић, нав. дје ло, 49.
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Али те шко је би ло сам про ћи тим истим мрач ним кру гом, без прат
ње, без тр ке и ур не бе са. Ла зар је и то про бао”.32 С дру ги ма је ла ко 
ишао тим пу тем, али га је са мог та ма упла ши ла – „Из гле да ло му 
је да се од јед ном и без пре ла за на шао у ту ђем, опа сном све ту, да 
је већ одав но да ле ко од све га што му је бли ско и по зна то”.33 Пр ви 
пут је осје тио страх од смр ти („мје сто ула ска у та му”) ко ји се у 
ње му ја вља на кон спо зна је на си ља. Он не ра зу ми је че га се пла ши 
и од лу чу је да о том не чем ве ли ком и стра шном – ћу ти – јер не по
сто ји си гур на сре ди на у ко јој мо же отво ре но го во ри ти, у ко јој ће 
не ко ува жи ти ње го ва осје ћа ња, име но ва ти их и по мо ћи му да их 
ра зу ми је и ин те гри ше у сво ју сви јест. Осје ћа ња ко ја не ма у свом 
окру же њу и ко ја се отво ре но не по ка зу ју ди је те не мо же схва ти ти: 

Ма ли љу ди, ко је ми зо ве мо „де ца”, има ју сво је ве ли ке бо ло ве 
и ду ге пат ње, ко је по сле као му дри и од ра сли за бо ра вља ју. Упра во, 
гу бе их из ви да. А кад би смо мо гли да се спу сти мо на траг у де тињ
ство, као у клу пу основ не шко ле из ко је смо дав но из и шли, ми 
би смо их опет угле да ли. Та мо до ле, под тим углом, ти бо ло ви и те 
пат ње жи ве и да ље и по сто је као сва ка ствар ност.34

Страх ко ји ни је раз ја шњен во ди у за тва ра ње. Тра у ма је по ве
за на с „одва ја њем” ди је ла се бе и сво га сје ћа ња да би се по је ди нац 
за шти тио, а без ње га не мо же жи вје ти пот пу ни ји жи вот:

Де те ко је има из бе га ва ју ћи обра зац афек тив не ве за но сти на
сто ја ће да страх што ре ђе осе ти – по ди за њем пра га осе тљи во сти 
на емо ци је (окло пљи ва њем) и де мон стри ра њем псе у до са мо стал ног 
по на ша ња.35

Збир ка Де ца пу на је при мје ра не скла да из ме ђу дјеч јих за ми
сли и ствар но сти; бол ног ја за из ме ђу ма ште дје те та и ре ал но сти. 
Не га тив на ис ку ства има ју до ми нант но мје сто у дјеч јем пам ће њу, 
али и ка сни је у жи во ту:

Реч је о де тињ ском стра ху, ко ји – већ пре ма то ме ка кав је први 
до дир то га де те та са дру штвом и ње го вим за ко ни ма – или иш чезава 
доц ни је са го ди на ма или, на про тив, оста је у де те ту, ра сте са њим 
за јед но, ис пу ња ва, ло ми и са ти ре му ду шу, тру је жи вот као скри вена 
бољ ка, и те шко оп те ре ће ње.36 

32 Исто, 14. 
33 Исто. 
34 Исто, 54–55. 
35 Т. Сте фа но вић Ста но је вић и др., нав. дје ло, 18.
36 И. Ан дрић, нав. дје ло, 63.
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Љу ди ко ји су до жи вје ли тра у му у дје тињ ству или ка сни је у 
то ку жи во та че сто на ста вља ју да жи ве та ко што оста ју за тво ре ни 
у сво јим од брам бе ним ме ха ни зми ма; њи хо ва ти је ла и ум су у ста
њу од бра не ко је ће им омо гу ћи ти да пре жи ве иа ко је опа сност 
одав но про шла – „Ме ха ни зми од бра не има ју за циљ не у тра ли за
ци ју не при хва тљи вих по ри ва и бол них емо ци ја ка ко би се за шти
ти ла ус по ста вље на сли ка о се би”.37 На тај на чин по је дин ци оста ју 
„за кљу ча ни” у тра у мат ским до га ђа ји ма ко ји су про шли, не освје
шћу ју ћи ка па ци те те да жи ве у са да шњо сти. Чо вјек не свје стан 
сво јих пу них уну тра шњих ка па ци те та не мо же у про це су ин ди
ви ду а ци је по ста ти цје ло ви та лич ност, те не мо же ни пре у зе ти 
од го вор ност за вла сти ти раз вој. Ин ди ви ду а ци ја је тер мин Кар ла 
Гу ста ва Јун га „ко ји озна ча ва мо гућ ност раз во ја, по тен ци јал но 
да ту сва ком чо ве ку, и у фор ми ра њу ин ди ви дуе кул ми ни ра у ње ној 
ду хов ној це ло ви то сти”.38 Та кав чо вјек жи ви фраг мен тар но, не ма
ју ћи уте ме љен иден ти тет. Тра у мат ски до га ђај се мо ра ка за ти и по
ди је ли ти с дру гим ка ко би се мо гао ра зу мје ти, осми сли ти и ка ко 
би жр тва мо гла до ћи у до дир с по ти сну тим осје ћа њи ма и сје ћа
њи ма. У том сми слу, ва жан је тер мин на ра тив ни иден ти тет По
ла Ри ке ра ко ји је он упо три је био ка ко би ука зао на при по ви је да ње 
као основ иден ти тет ског (са мо)по и ма ња чо вје ка.39

Ми то ло ги за ци ја кул та по ро ди це и та бу ћу та ња основ су при
кри ва ња зло ста вља ња дје це у по ро дич ном кру гу у па три јар хал ном 
дру штву. Те ма по ро дич ног на си ља има ва жно мје сто у окви ру 
Ан дри ће ве по е ти ке (ова те ма се нпр. ја вља у при по ви јет ка ма На 
оба ли и Зло ста вља ње у ко ји ма се го во ри о не здра вим уну тар по
ро дич ним од но си ма и о „они ма ко ји су пре жи ве ли ма ле скри ве не 
кон цен тра ци о не ло го ре ко је су са гра ди ли ти ра ни ко ји вла да ју 
сво јим до мо ви ма”).40 Је дан од раз ло га због че га се у па три јар хал
ном дру штву не го во ри о зло ста вља њу дје це ле жи и у иде а ли зова
њу дје тињ ства, ко јим се за не ма ру је ва жност и сло же ност дјеч јег 
ис ку ства: 

Оте жа но при зна ва ње дјеч јих тра у мат ских ис ку ста ва ди је лом 
ле жи у ра ши ре ном иде а ли стич ком и ро ман тич ном по гле ду на дје
тињ ство, као пе ри о ду без бри жно сти.41 

37 Ма ри ја Ђу ро вић, „Пси хо а на ли за, пси хо а на ли тич ка пси хо те ра пи ја и 
тра у ма”, у: Тра у ма – на ша при ча, ур. Ти ја на Ми ро вић, Мар ко То ма ше вић, Цен
тар за пси хо те ра пи ју, Бе о град 2019, 228.

38 Јо лан да Ја ко би, Јун гов пут ин ди ви ду а ци је, прев. Бо сиљ ка и Иван Мила
ка ра, Но лит, Бе о град 1992, 22.

39 Paul Ri ce o ur, „Nar ra ti ve Iden tity”, in: Phi lo sophy to day, 35/1, 73. 
40 Џ. Л. Хер ман, нав. дје ло, 21.
41 Алек сан дра Ха џић, „Увод: о тра у ми”, у: Тра у ма – на ша при ча, 19.
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Та ко ђе, пред ста вља и при вид но оправ да ње за не у ла га ње на
по ра да се да то ис ку ство усмје ра ва на здрав и под сти ца јан на чин. 
Освје шћи ва ње ка ко на раз вој дје те та ути че нај бли же по ро дич но 
и ши ре дру штве но окру же ње, ко ли ко ре сур са за здрав и ис пу њен 
жи вот оста је дје ци и ко ли ко за жр тву ни је стра шна са мо тра у ма 
већ и до дат на тра у ма ти за ци ја усљед не мо гућ но сти да го во ри у 
дру штву у ком до ми ни ра за вје ра ћу та ња, пред ста вља је дан од 
нај ва жни јих усло ва да жр тва за ци је ли сво ју тра у му. 

У књи жев но сти се го во ри о по је ди нач ном људ ском ис ку ству 
ко је се су прот ста вља упро шће ном и иде а ли зо ва ном по гле ду на 
ства ри ко јим се одр жа ва при вид на рав но те жа у за јед ни ци и одржа
ва ју струк ту ре мо ћи. Књи жев ност усло жња ва ствар ност и у се би 
са жи ма без број људ ских ис ку ста ва. Она је про стор у ком жр тве 
има ју мо гућ ност да го во ре и у ком тра у мат ско ис ку ство мо же по
ста ти естет ски уоб ли чен ко хе рен тан на ра тив ка ко би ис цје ље ње 
би ло мо гу ће. Отуд ку ла у овом дје лу Иве Ан дри ћа озна ча ва за шти
ту дје ти ње пси хе (ње ну фор ти фи ка ци ју) од тра у мат ских ис ку ста
ва кроз од брам бе ни ме ха ни зам; не свје сни дио чо вје ко ве сви је сти 
(Јун гов тер мин Сјен ка), али и про стор ма ште и сло бод не игре. 
Ку ла је про стор фик ци је ко ји шти ти од упли ва не ра зу мљи ве и 
стра шне ствар но сти, као што је, уо ста лом, слу чај и с умјет но шћу 
уоп ште. Умјет ност је чо вје ков по ку шај да осми сли по сто ја ње; да 
се за шти ти у ње ном уто чи шту у ком мо же ка за ти исти ну о сво ме 
ис ку ству. У том сми слу је она спо на чо вје ка с чо вје ком кроз емпа
ти ју и про стор си гур но сти у ком жр тва мо же да про го во ри:

Јед на од нај ва жни јих тврд њи у окви ру те о ри је тра у ме је сте 
да је зик књи жев но сти, у сво јој при ро ди, ну ди из у зет но ко ри сно 
сред ство за пред ста вља ње тра у мат ског ис ку ства на на чин на ко ји 
то сва ко днев ни је зик не мо же.42 

Отуд је је зик књи жев но сти уни вер зал на спо на ме ђу љу ди ма 
по мо ћу ко је освје шћу је мо сло же ност уну тра шњег сви је та дру гог 
људ ског би ћа.

Мср Ми ла на Га јо вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Док тор ске сту ди је
mi la na ga jo vic @gmail.co m

42 Ro ger J. Kurtz, „In tro duc tion”, in: Tra u ma and Li te ra tu re, Cam brid ge Uni
ver sity Press, Cam brid ge 2018, 8.




