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Uvod

Imala sam tajnu,  
i tajna je imala mene 

Nisam znala da ispod košulje krije pištolj, ali čim je tog letnjeg dana 
1980. kapetan Džejson Fuler ušao u moju ordinaciju u El Pasu, utro-
ba mi se skupila, a nešto me je žacnulo u vratu. Rat me je naučio da 
osetim opasnost i pre nego što bih bila u stanju da objasnim zašto 
sam se uplašila.

Džejson je bio visok, sa mršavim telom atlete, ali držanje mu je 
bilo tako ukočeno da je više podsećao na komad drveta nego na čo-
veka. Njegove plave oči bile su odsutne, vilica ukočena i nije hteo – 
ili nije mogao – da govori. Usmerila sam ga ka belom kauču u mojoj 
ordinaciji. Sedeo je ukočen, pritiskajući pesnicama kolena. Nikada 
ranije nisam srela Džejsona, niti sam imala pojma šta je dovelo do 
njegovog katatonog stanja. Telo mu je bilo dovoljno blizu da sam 
mogla da ga dodirnem i njegova muka bila je praktično opipljiva, 
pa ipak, on je bio daleko, izgubljen. Izgleda da nije ni primetio moju 
srebrnu pudlu Tesu, koja je oprezno stajala kraj mog stola, kao još 
jedna živa statua u sobi.

Duboko sam udahnula, tražeći način kako da započnem. Po-
nekad sam počinjala prvu seansu tako što bih se predstavila i rekla 
pacijentu ponešto o sebi i svom pristupu u radu. Ponekad uskočim 
pravo u definisanje i istraživanje osećanja koja su dovela pacijenta u 
moju ordinaciju. Sa Džejsonom, učinilo mi se da je vrlo važno da ga 
ne preplavim suvišnim informacijama, niti da očekujem da isuviše 
brzo otkrije svoju ranjivost. Bio je potpuno zatvoren. Trebalo je da 
pronađem način da mu pružim sigurnost i odobravanje koji su mu 
bili neophodni da bi mogao da rizikuje i pokaže mi šta to tako čvr-
sto krije u sebi. Istovremeno, trebalo je da pratim znake upozorenja 
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koje mi je slalo sopstveno telo, ali da ne dozvolim da moje osećanje 
opasnosti nadvlada moju sposobnost da mu pomognem.

„Kako mogu da vam pomognem?“, upitala sam. On nije odgo-
vorio. Nije ni trepnuo. Podsećao me je na lik iz neke legende ili na-
rodne priče u kojoj se junak skamenio. Koja čarolija bi mogla da ga 
oslobodi?

„Zašto baš sada?“, upitala sam. Bilo je to moje tajno oružje. 
Uvek postavljam to pitanje pacijentima u prvom susretu. Potrebno 
mi je da saznam šta ih pokreće da se promene. Zašto baš danas, od 
svih dana, žele da rade sa mnom? Po čemu je to danas drugačije 
nego juče, nego prošla nedelja, prošla godina? Zašto je danas razli-
čito od sutra? Nekada nas gura naša patnja, a nekada nas vuče naša 
nada. Kad kažem: „Zašto sada?“ ne postavljam samo jedno pitanje, 
već pitam o svemu.

Jedno oko mu je trepnulo na trenutak, ali nije rekao ništa.
„Recite mi zbog čega ste došli“, pozvala sam ga ponovo. I dalje 

je ćutao.
Moje telo se ukočilo u talasu neizvesnosti i spoznaje o tanušnoj 

ali ključnoj raskrsnici na kojoj smo se našli: dva ljudska bića, licem u 
lice, oboje ranjivi, oboje rizikujući dok smo se trudili da imenujemo 
patnju i nađemo joj leka. Džejson nije došao sa zvaničnim uputom. 
Izgledalo je kao da je sam rešio da dođe. Ali iz kliničkog i ličnog 
iskustva znam da, čak i kada neko reši da se leči, on ili ona mogu da 
ostanu zamrznuti godinama.

Imajući u vidu ozbiljnost simptoma koje je pokazivao, ako ne 
uspem da doprem do njega jedina alternativa je bila da ga prepo-
ručim svom kolegi u vojnoj bolnici Vilijam Bomont, gde sam radila 
doktorat. Dr Harold Kolmer bi postavio dijagnozu Džejsonove kata-
tonije, primio ga u bolnicu i verovatno mu prepisao neki antipsiho-
tik poput haldola. Zamislila sam Džejsona u bolničkom bademan-
tilu, staklastih očiju, tela, sada tako napetog, izmučenog mišićnim 
grčevima koji su česta nuspojava lekova prepisanih za lečenje psiho-
ze. Potpuno se uzdam u stručnost svojih kolega psihijatara i zahval-
na sam na lekovima koji spasavaju živote. Ali ne volim da žurim sa 
hospitalizacijom ako postoji i najmanja nada u uspeh psihoterapij-
ske intervencije. Pribojavala sam se da bi Džejson, ako preporučim 
njegov prijem u bolnicu pre nego što smo istražili druge mogućno-
sti, samo zamenio jednu vrstu neosećanja za drugu, ukočene udove 
za nevoljne pokrete diskinezije – nekoordinisanu igru ponavljanih 
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tikova i grčeva, kada nervni sistem šalje signale telu da se kreće bez 
dozvole svesti. Njegov bol, ma šta mu bio uzrok, ublažili bi lekovi, 
ali on ne bi bio razrešen. Možda bi se osećao bolje, ili bi osećao 
manje – što mi često pogrešno tumačimo kao poboljšanje – ali ne 
bi bio izlečen.

I šta sad? Postavila sam sebi to pitanje dok su se teški minuti 
vukli, dok je Džejson sedeo ukočen na mom kauču – bio je tu po 
sopstvenom izboru, ali i dalje zatvorenik. Imala sam samo jedan sat. 
Jednu mogućnost. Hoću li moći da doprem do njega? Da li ću uspe-
ti da mu pomognem da razreši potencijalnu agresivnost koju sam 
osećala na svojoj koži baš kao što sam osećala rashlađen vazduh od 
erkondišna u sobi? Hoću li moći da mu pomognem da uvidi da, šta 
god bio problem i njegova muka, on već drži ključeve svoje slobode? 
Nisam tada ni slutila da, ako ne uspem da ostvarim kontakt s njim 
tog dana, Džejsona čeka mnogo gora sudbina od bolničke sobe – ži-
vot u pravom zatvoru, možda čak i smrtna kazna. Znala sam samo 
da moram da pokušam.

Dok sam posmatrala Džejsona, bilo mi je jasno da ne treba da 
koristim jezik osećanja već jezik koji je bio prepoznatljiviji i bliži 
nekome ko je bio u vojsci. Treba da izdajem naređenja. Osećala sam 
da je jedina nada da se otključa u tome da se pokrene krv u njego-
vom telu.

„Idemo da se prošetamo“, rekla sam. Nisam pitala. Naredila 
sam: „Kapetane, povešćemo Tesu u park – odmah.“ 

Za trenutak, činilo se da je Džejson u panici. Tu je bila žena, 
strankinja, koja mu je sa jakim mađarskim akcentom govorila šta 
treba da radi. Videla sam kako se osvrće, pitajući se: „Kako da se 
izvučem odavde?“ Ali on je bio dobar vojnik. Ustao je i krenuo: 

„Da, gospoja“, rekao je. „Da, gospoja.“

Ubrzo sam otkrila poreklo Džejsonove traume, a on je otkrio da, 
uprkos mnogim našim očiglednim razlikama, postoji i mnogo toga 
što delimo. Znali smo šta je surovost. I oboje smo znali kako je to 
kad se ukočiš. I ja sam nosila ranu u sebi, tugu tako duboku da mno-
go godina nisam bila u stanju da uopšte govorim o njoj, ni sa kim.

Moja prošlost me je još uvek proganjala: svaki put kad čujem 
sirene, ili teške korake, ili muški glas koji viče, postala bih anksiozna 
i vrtelo mi se u glavi. To je, naučila sam, trauma: skoro trajno ose-
ćanje u utrobi da nešto nije u redu ili da će se upravo desiti nešto 



Idit Iger

12

užasno, automatski odgovori moga tela na strah koji mi govore da 
pobegnem, zavučem se negde i sakrijem od opasnosti oko mene. 
Moja trauma se još uvek aktivira i posle najobičnijih susreta: izne-
nadan prizor, miris, preseli me u prošlost. Onog dana kad sam srela 
kapetana Fulera prošlo je više od trideset godina kako sam oslo-
bođena iz koncentracionog logora, logora Holokausta. Na današnji 
dan, prošlo je više od sedamdeset godina. To što se desilo ne mo-
že nikad biti zaboravljeno, niti se može promeniti. Ali s vremenom 
sam naučila da mogu da izaberem kako ću da reagujem na svoju 
prošlost. Mogu da se osećam jadno, ili mogu da osećam nadu, mogu 
da budem depresivna, ili mogu da budem srećna. Uvek imamo taj 
izbor, mogućnost kontrole. Ovde sam, ovo je sada, naučila sam da 
kažem sebi, ponovo i ponovo, sve dok se osećanje panike ne povuče.

Uobičajena mudrost kaže da ako te nešto uznemirava ili stvara 
strepnju, onda jednostavno ne treba da gledaš u to. Nemoj da se 
zadržavaš na tome. Ne idi tamo uopšte. I tako, bežimo od trauma 
prošlosti i problema, ili od sadašnjih neprijatnosti ili konflikata. Ve-
liki deo svog odraslog života mislila sam da moje preživljavanje u 
sadašnjosti zavisi od dobro zaključane mračne prošlosti. Pedesetih 
godina prošlog veka, u mojim ranim imigrantskim godinama u Bal-
timoru, nisam znala ni kako se Aušvic izgovara na engleskom. Nije 
da nisam htela da pričam o tome da sam bila tamo, već nisam znala 
ni kako to da izgovorim – nisam želela ničije sažaljenje. Nisam že-
lela da bilo ko zna.

Jedino što sam želela bilo je da postanem pravi Jenki. Da go-
vorim engleski bez akcenta. Da se sakrijem od prošlosti. U svojoj 
čežnji da pripadam, u svom strahu da me prošlost ne proguta, radila 
sam veoma naporno na tome da svoj bol držim sakriven. Tada još 
nisam otkrila da su moje ćutanje i moja želja da budem prihvaćena, 
oboje zasnovani na strahu, bili pokušaji da pobegnem od sebe – bi-
rajući da se ne suočim sa svojom prošlošću i samom sobom, deceni-
jama nakon što se moje zarobljeništvo okončalo, ja sam i dalje birala 
da ne budem slobodna. Imala sam tajnu, ali je i tajna imala mene. 

Katatoni vojni kapetan koji je sedeo nepomično na mom kauču 
podsetio me je na ono što sam najposle otkrila: kada prisilimo svoje 
istine i priče na skrivanje, tajne mogu da postanu nova trauma i novi 
zatvor. Daleko od toga da naši bolovi uminu, sve ono što sebi uskra-
ćujemo da priznamo i prihvatimo postaje mesto s kog je nemogu-
će pobeći, novi zid i gvozdene rešetke. Kada ne dopustimo sebi da 


