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РАДОВИЋЕВА АНТИБАЈКА 

 

У поднаслову одређена као „радио-игра“, Капетан Џон Пиплфокс је Радовићева 

прва и, сасвим сигурно, најпознатија драма за децу. Премијерно је била изведена на 

Радио Београду, 1953. године, дакле, непуних годину дана пре него што се појавила 

његова превратничка збирка песама Поштована децо. Јединствена по много чему, ова 

драма се издваја већ чињеницом да има бајку за подтекст, међутим, жанровска својства 

бајке се у њој изневеравају, неретко и пародирају. 

Најпре, чим узмемо у обзир хронотоп, приметићемо да у драми нема датумски 

конкретизованих догађаја, мада је посреди реални доживљај протицања времена: 

помиње се 27. дан, 54 дана итд. Затим, догађаји се одвијају искључиво у садашњости и 

локализовани су, везани за пучину, односно Кинеско море, а сетимо се да море, у 

бајкама, представља границу између светова и у директној је вези са тешким задатком 

који јунак треба да изврши. У средиште драмске радње је постављен активни, уједно, 

главни јунак, пензионисани гусарски капетан Џон Пиплфокс, с надимком Звоно, који 

не само што има лично име него је и прецизно профилисан старосном доби и 

занимањем, као и његова намера да, уз помоћ гусара, савлада натприродно биће, које, 

можда „има“ и „више од седам глава... само нико није стигао да их преброји, јер би 

одмах био поједен“. У дослуху са овом намером, развија се и етички план драмског 

текста, пошто се Пиплфокс, полазећи у авантуру, заклиње на подвиг, а ако, случајно, 

свој завет не буде успео да испуни, верује да треба да га сустигну властите клетвене 

жеље: „нека ме поједе морски пас ако се не вратим са свих седам глава тога 

чудовишта!“. 

Попут појединих јунака бајки, Капетанови пратиоци, иначе носиоци типског 

именовања (Гусар I−V), осећају страх пред опасношћу са којом се суочавају. Виђена 

њиховим очима, морска неман је дочарана са хиперболисаним детаљима на изгледу, а 

изглед се у крајњој консеквенци доводи до карикатуре. Дакле, осим глупости као 

значајне црте у портрету чланова гусарске дружине, на удару Капетанове поруге ће се 

наћи управо њихова преплашеност и кукавичлук. Не кријући презир према својим 

сапутницима, називаће их кукавицама, бедницима и страшљивцима, што може постати 

и извор смеха, нарочито уколико имамо у виду намену дела, односно најмлађу 

публику. 

Такође, ако пажљивије погледамо сцену у којој се, по савету Пећине чаробног 

еха, зачиње разговор између Капетана и Чудовишта, видећемо да су учесницима у 

дијалогу замењене улоге. Капетан поставља загонетке које Чудовиште треба да реши, 

формулисане у облику три питања, која се у бајци обично градирају: „шта је најлепше 

на свету?“, „шта је најјаче на свету?“ и „шта је најслађе на свету?“. За разлику од 

јунака у бајкама, који махом нису емотивно нијансирани, Пиплфоксово је делање 

психолошки мотивисано, стога незадовољан одговорима које је Чудовиште давало и 

уморен бесмислом који је из њих просијавао, Пиплфокс немани одсеца 5−6 глава 

одједанпут, што је у супротности са херојским кодексом понашања. 

Иако је наоко успешно извршио задатак, кажем наоко баш зато што је изостала за 

бајке карактеристична победа добра над злом, чином недостојног кажњавања 

противника се, уз околност да се у говору служи жаргоном, сочним псовкама и да 

пејоративно именује лица са којима долази у додир, у потпуности укида идеализација 

Пиплфоксовог лика, створена махом из перспективе Спикера, перспективе која није 

ослобођена ироније. Након тога, следи повратак јунака у домовину и, очекивали бисмо, 

уобичајени завршетак бајке, тј. срећан крај. Истина, Пиплфокс бива награђен за свој 

антихеројски подвиг, начелник Адмиралитета му додељује орден Златнога мача и 

намењује руку своје кћери, међутим, он одбија да узме начелникову кћер за жену због 
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свог „ниског порекла и недовољног образовања“, а то је у опреци са конвенцијом бајке, 

јер у бајци јунаци увек настоје да превладају социјалне разлике.  

Према томе, чини се да смо кратком анализом овог Радовићевог драмског текста 

добили још једну убедљиву потврду, ако је она уопште и недостајала, да се Радовићев 

допринос развоју драмског стваралаштва за децу готово може изједначити са његовим 

заслугама за развој модерног српског песништва. 
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