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                                        ФОНИЧКА ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦУ ДУШКА РАДОВИЋА  

  Готово да је унисоно мишљење да с Душком Радовићем  започиње радикални заокрет у 

књижевности за децу, што му  прибавља статус "најизразитије  фигуре нашег модерног дјечијег 

пјесништва" (Н. Вуковић). А то му место припада и по једном типу поезије која је као поезија 

за одрасле готово експеримент, а као поезија за децу спонтани израз духа у коме се преплиће 

само дечијој природи својствена игра речима заснована на прожимању звука и смисла или боље 

речено: происхођењу смисла из самога звука.  То је песма у којој задовољство и лепоту 

изазивају семантички "одбљесци"  поетски ритмизованог звука и звучања. У питању је –није 

тешко закључити – фоничка или звучна поезија, која је не само најексплицитнија потврда 

постојања језичког симболизма  него и његов највиши стадијум. Језички симболизам 

заснива се на симболици гласова или фонема, а односи се на  оне случајеве у којима су 

особине звукова непосредно повезане са особинама предмета на које они упућују, или 

их пак сами стварају.  Одавно је у науци о језику примећено да за симболичну вредност 

фонема "најизразитије примере налазимо у дечијем говору" (Р. Јакобсон).  

   Као да је Душко Радовић био свестан те чињенице кад је писао неке од најбисернијих 

дечијих (фоничких) песама, као нпр. песму "Тарам", која гласи: 
Тарам, барам-беца.  

Шта је тарам?  

Тарам је тарам,  

барам је барам,  

Беца је беца.  

Тако се варају мала деца! 

   За одраслог  читаоца песма је састављена од лексема без значења, заправо од 

нелексема. Али за мало дете, за дете предшколског узраста, за право дете –  та тако 

ритмична и звучна песма, сва саткана од ритмичких вибрација звука,  одзвања управо 

својим само детету препознатљивим смислом. Смислом који дете одваја од одраслих, 

баш као што се "права" одваја од фоничке поезије.  Права поезија почива на 

биполарном језичком знаку,  знаку чијој се ознаци (тј. изразу)  нужно прикључује 

означено (тј. значење). Фоничка поезија почива на комбинацији фонема којом се 

постиже ритмичан и музикалан низ који не упућује ни на шта осим на себе самога. И 

који сам собом производи дотад непознато и неспознато значење. 

    Управо том дечијем узрасту, узрасту на прелазу из предшколског у школско доба, 

или у закорачају у школско доба – Радовић посвећује своју поему Вукова азбука. Она 

је, лингвистички посматрано, слична песми Тарам, само што као поема представља 

венац од 30 песама: о сваком је слову спевана посебна песма. Вукова азбука негира 

структуралистичку лингвистичку поставку: постојање значења код фонема као 

незнакова, и тиме управо призива принцип фоничке поезије.  Јер, како певати о 

словима као писаним аналогонима фонема, ако она ништа не значе. Чини се да је 

Радовићев циљ био да деци песнички ослика суштину слова, да сваком слову утка 

самосвојан смисао, и да тако кроз својеврстан релациони идентитет представи 

структуру система Вукове азбуке. Свако слово као „главни јунак“ песме специфичним 

поетско-обликотворним поступцима добија самосвојно значење, тј.  његова разноврсна 

кумулирања добију и значењску вредност.  

      Специфичност  фоничке или звуковне поезије боље се и уочава и схвата из 

Радовићеве Вукове азбуке него из свих примера и тумачења  руске  кубофутуристичке и  

дадаистичке као најрепрезентативнијих врста  фоничке позије.  Те поезије  су 

експерименталне  поезије, док је Душкова дечија фоничка поезија природна, "права",  

поезија у којој се зрцали  дечији поглед на свет и његово иконично виђења и 

доживљавање.   


