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ДЕЧ ЈА ВИ ЗИ ЈА СВЕ ТА У 143 МИ КРО Е СЕ ЈА
(Пре драг Ж. Ва ја гић: Кћи Ри го ро за, Grap his print, Те ме рин, 2020)

Уло га омла дин ског ро ма на и омла дин ске ли те ра ту ре у са вре ме ном све ту зна чај но 
је пи та ње са вре ме не кул ту ре. Вре ме у ко јем че шће чу је мо кри ти ку на ра чун мла дих 
не го кон струк ти ван пред лог да се њи хов свет раз у ме и про ту ма чи, сва ка ко го во ри у 
при лог то ме да је ова кав вид ли те ра ту ре нео п хо дан. Фор ма са вре ме не књи жев но сти 
за де цу и мла де ра зно вр сна је, од кла сич не фор ме ро ма на, пре ко гра фич ких но ве ла 
и ро ма на у стри пу (нпр. пла не тар но по пу лар ни се ри јал Днев ник Шо њав ка Џе фа Ки ни-
ја), до хи брид них жан ро ва ли те ра ту ре за де цу, ко ји ан га жу ју све по тен ци ја ле мла дих 
чи та ла ца, те ком би ну ју фор му ро ма на с ван ли те рар ним вр ста ма по пут кви за, а не рет-
ко зах те ва ју и упо тре бу са вре ме них тех но ло ги ја (ин тер не та и мо бил них те ле фо на, 
пре све га).

Ро ман Пре дра га Ж. Ва ја ги ћа Кћи Ри го ро за пред ста вља по ку шај да се свет са гле да 
из пер спек ти ве три на е сто го ди шње де вој чи це На ђе. Тај свет са гле дан је у фор ми днев-
нич ких за пи са, пр вих ли те рар них ко ра ка љу бо пи тљи вог и увек ра до зна лог де те та. 
Оно што одва ја де ло Пре дра га Ж. Ва ја ги ћа од ли те ра ту ре слич не са др жи не је сте спо-
соб ност да се свет, ка ко од ра слих, та ко и деч ји, у пот пу но сти са гле да очи ма де те та. 
Че сто за бо ра вља мо да та два све та и ни су за пра во раз дво је на, за не ма ру је мо чи ње-
ни цу да се они сва ко днев ном ин тер ак ци јом од ра слих и де це не пре кид но пре пли ћу. 
Оно што ми сли мо да оста је у све ту од ра слих за пра во се ту ма чи и пре и спи ту је у деч јој 
све сти, а не до ре че ни и за не ма ре ни од го во ри на по ста вље на пи та ња кон стру и шу се 
деч јом спо соб но шћу има ги на ци је. Свет Ва ја ги ће ве ју на ки ње је онај ко ји би смо на из-
глед опи са ли као „оби чан“, па са мим тим, у ин тер пре та ци ји од ра слих, не ва жан за 
ту ма че ње. Ме ђу тим, реч је o сва ко днев ним пој мо ви ма и по ја ва ма ко ји код мла дог 
чо ве ка иза зи ва ју чу ђе ње, ус хи ће ње, не кад и уз не ми ре ност, а као од го вор на овај су-
срет с но вим на ста ју лу цид на про ми шља ња и че сто још лу цид ни ји за кључ ци.

Спек тар пој мо ва и по ја ва са ко ји ма се су сре ће Ва ја ги ће ва ју на ки ња је ши рок – од 
сва ко днев них школ ских про бле ма и де ша ва ња, пре ко ме ђу људ ских од но са, до про-
бле ма љу ба ви и смр ти. Го во ри ти о ова квим по ја ва ма, на ро чи то из пер спек ти ве три-
на е сто го ди шње де вој чи це, а не до ве сти се у ис ку ше ње пре тен ци о зно сти па и па те-
ти ке, је сте ве о ма те жак за да так. Ва ја гић ве што ба лан си ра то ком при по ве да ња, пре 
све га упо тре бом од ме ре ног и здра вог ху мо ра, ко ји про жи ма ве ћи ну На ђи них есе ја. 
Ху мор у овом де лу је пре све га спон тан, ни ка ко уси љен, а ње го ва спон та ност огле да 
се у лу цид ним за кључ ци ма у ве зи с ва жним и ма ње ва жним жи вот ним пи та њи ма. 
Спо соб ност деч је има ги на ци је да ни јед но пи та ње не оста ви без од го во ра и раз ре ше-
ња вра ћа нас у до ба ис кре не не ви но сти и не ис ква ре но сти. Чак и ка да се го во ри о 
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те шким и тра у ма тич ним по ја ва ма по пут смр ти, у Ва ја ги ће вом де лу не из о ста је еле мент 
ду хо ви то сти. Про цес ста ре ња и смр ти На ђа бе ле жи и ту ма чи пу тем крат ких, сен ти-
мен тал них ис по ве сти од ра слих. У по гла вљу „О уз да ху мо је ба ке“, На ђа бе ле жи: Ста-
ри ји љу ди су ти, ду шо, као му ва у ка сну је сен. Жи вах на ни је ни зе ре. У сле де ћем по гла вљу 
„О уз да ху мог де де“ сен ти мен тал ни тон у при по ве да њу о смр ти, пре ки да при ча о 
гро бљан ском цве ћу: „Знаш ли, ми ли це мо ја, шта је гро бљан ско цве ће?“, пи та ме ју че 
из не на да и сам од го ва ра, „то су ти оне дла ке ти не што др ти на ма ста рим ра сту из 
но са и уше са.“ То ка за, па оде у ку па ти ло да по чу па и ис ко ре ни те оп ту жу ју ће зна ке да 
му се нај бо ље го ди не бли же кра ју.

Скуп На ђи них за пи са не чи ни са мо ње но про ми шља ње о све ту и љу ди ма око се бе, 
већ је на не ки на чин и про цес при ку пља ња ин фор ма ци ја о се би у очи ма дру гих. Чест 
из вор ин фор ма ци ја је су при че дру гих о на ма са ми ма, ко је иду у оне де ло ве про шло-
сти до ко јих на ше се ћа ње не до пи ре – при че о нај ра ни јим тре ну ци ма на ших жи во та, 
о ра ном де тињ ству, од но сно, ка ко то Ва ја гић на зи ва, О по чет ној На ђи. Ови по че ци 
пред ста вља ју, из ме ђу оста лог, и на ше пр ве су сре те са ре чи ма и пој мо ви ма, а њи хо во 
не пра вил но из го ва ра ње или пак по гре шно ту ма че ње, је су из вор ко ми ке и сме ха код 
од ра слих. Зна чај на уло га ових је зич ких ка лам бу ра не за вр ша ва се са мо у ра ном пе-
ри о ду де тињ ства – они су че сто пут ка из ма шта ном је зи ку и пот пу но но вом све ту, у 
ком но вим, за ни мљи вим или спе ци фич ним љу ди ма и по ја ва ма да је мо осо бе но зна-
че ње. Је зич ке игре од но се се, пре све га, на цен трал ни део деч јег све та – по ро ди цу и 
шко лу, по чев ши од на дим ка На ђи ног оца (Ри го роз) ко ји је ујед но и на став ник у шко ли 
ко ју де вој чи ца по ха ђа. На дим ци се сти чу сход но пред ме ту ко ји на став ник пре да је 
(Па ја Пеј заж – на став ник ли ков ног, По ви си ли ца – на став ни ца му зич ког, итд.). Та ко ђе, 
би тан еле мент ове је зич ке игре је су осо би не љу ди и њи хо ве на ви ке (Ма јор Кри гер и 
Ри го роз, по зна ти као страх и тре пет ме ђу уче ни ци ма). Сва ка ко, сте ре о тип ност је го-
то во не из о став ни део на де ва ња на ди ма ка, на ро чи то ка да се ра ди о све ту школ ског 
дво ри шта. Ипак, па ра док сал но, та сте ре о тип ност исто вре ме но да је жи вост овом по-
ступ ку. Сва ки уче ник ће про на ћи сво је школ ско ис ку ство у ова квој вр сти је зич ког 
по и гра ва ња. То је део ко лек тив ног ис ку ства, ко је сво је ме сто про на ла зи и у ка нон ским 
де ли ма књи жев но сти за де цу. Са ма Ва ја ги ће ва ју на ки ња схва та та кав по сту пак као 
део мно го ши ре сли ке све та. Го во ре ћи о на дим ци ма сво јих на став ни ка и школ ског 
осо бља, бе ле жи: Знај те, опет ка жем, грд но пре те ру јем ка ко би би ло ве се ли је. По бо гу, 
што да не ли чим на ћо пић ну ши ћа. На ђи не игре ре чи ма и име ни ма за пра во чи не 
кључ ни део ње них про ми шља ња о све ту око се бе, ко ја су об је ди ње на у „Ус пут ним 
ли сти ћи ма“. „Ус пут ни ли сти ћи“ нај пре на ста ју као ре зул тат опа жа ња го во ра од ра слих, 
ко ји го во ре сли ко ви ти је и му дро ли ки је. Ва ја гић се овим мо ти вом ве што по и гра ва фор-
мом ми кро е се ја: по пут Еп штај но вих Ле пљи вих ли сти ћа, па жња се по све ћу је све му 
што нас окру жу је. Ода је се ду жно по што ва ње сва ко днев ним по ја ва ма ко је чи не на шу 
ре ал ност, на ко је мо жда не обра ћа мо по себ ну па жњу, али ипак за слу жу ју озбиљ но 
про ми шља ње, као ва жан сег мент на шег по сто ја ња. 

Би тан еле мент про ми шља ња три на е сто го ди шњег де те та је сте и до во ђе ње у сум њу 
му дро сти од ра слих. Пу тем ху мо ра пре и спи ту је се свет од ра слих и до во ди у пи та ње 
ње го ва озбиљ ност. По ступ ци, ко ји су че сто ап сурд ни и ре зул тат на у че них обра за ца 
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по на ша ња, не про ла зе не за па же но у деч јој све сти. Би ло да се ра ди о љу ди ма из њи-
хо ве не по сред не ре ал но сти („О на став ни ци ма“) би ло да се ра ди о љу ди ма и по ја ва ма 
из естрад ног све та („О пси ма у трен ду“), оштро око мла дог кри ти ча ра ни шта не про-
пу шта. Ипак, ка да је реч о по ја ва ма из све та од ра слих, про ми шља ња кће ри Ри го ро-
зо ве не пред ста вља ро ман ти зо ва ња деч је све сти. Сли ка са вре ме ног де те та и ње го во 
схва та ње све та да ле ко је од злат ног до ба чо ве чан ства, ка да се свет још ни је про злио. 
У На ђи ним „Ус пут ним ли сти ћи ма“ ви ди мо да је де те ак ти ван уче сник све та ко ји га 
окру жу је, иа ко де лу је као не ми по сма трач, не све стан озбиљ но сти све та од ра слих. 
Го во ре ћи од по ли ти ци и по ли ти ча ри ма, На ђа за кљу чу је: А тај се, ба ба, да си ми жи ва 
и здра ва, одав но про ме нио. Окру жио се го ри ла ма, за у зео ви лу, ку пио фа бри ку, сат му 
вре ди као тво ја сто го ди шња пен зи ја. Сум ња у ап со лут ну му дрост од ра слих и пре и спи-
ти ва ње њи хо вог жи вот ног ис ку ства као вр хов ног ау то ри те та до во ди до пр вог ти неј-
џер ског бун та. Ва ја ги ће ва ју на ки ња се од ап сурд но сти бра ни брит ким ху мо ром, ко ји 
је ка рак те ри сти чан за го то во сва ње на за па жа ња.

Лик де вој чи це На ђе об ли ко ван је пре ма сли ци са вре ме ног де те та. У ње му се пре-
пли ћу хи ља де гла со ва са вре ме них ти неј џе ра, за гле да них у мо бил ни те ле фон, али и у 
свет од ра слих ко ји их окру жу је, и ко јем, че сто бр зо пле то, же ле да се при дру же. На ђа 
пред ста вља чи тав је дан свет са ња ра, по гле да упе ре них у зби љу, са ве ли ком же љом 
да до ку че све сег мен те свог ди на мич ног окру же ња: Сва ка па мет на гла ва тре ба ла би 
у се бе при ми ти ова кав сме шан пар. Да на ми ру са ња и да се на вре ме, ипак, по бу ди. („О 
Дон Ки хо ту и Сан чу Пан си“).


