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Гласови српских
духовника

Судбине патријарха Гаврила Дожића
и владике Николаја Велимировића

ПишеРАШКО В.ЈОВАНОВИЋ

Братислав Петковић
по завршеној позори-
шној режији на Ака-
демији за позориште,
филм, радио и теле-
визију, 1972, развио

је запажену списатељску делат-
ност. Поредосталих, сауспехом
су му изведени комади : 8рогНп<?
ије, Каскадер, СгапЛРпх, с^ејејоп
а 'Ноппсиг, Ј^езјкигЉ та1тл др.
У својим драмама, претежно
грађеним на документарним ос-
новама, обично обрађује зани-
мљиве теме. Дела су му спретно
написана и редовно наилазе на
повољну рецепцију публике.
Најчешће их сам поставља на
сцену властитог позоришта
„Модерна гаража", које је осно-
вао и којим руководи од 1994.
године.

У Митровдану Петковић
приказује последњи сусрет
знамснитих српских духовни-
ка - патријарха Српске право-
славне цркве Гаврила Дожића
(1881-1950) и Светог Николаја
Велимировића (1880-1956)
охридског и жичког спископа.
До њиховог сусрета дошло је на
Митровдан 1 946. године у Не-
мачкој, у вили Вилхелма Краута,
Немца, бившег логорског кува-
ра, који им сада служи српска
јела, а овом приликом умесио
је и славски колач.

Патријарх Дожић за време
Првог светског рата добро-
вољно је ступио у црногорску
санџачку војску (тада је био
митрополит пећке епархије).
Био је на челу делегације која је
1918. донела у Београд одлуку

Велике народне скупштине у
Подгорици о уједињењу Црне
Горе и Србије. За цетињског
митрополита изабран је 1920,
а 1938. за српског иатријарха.
У тој функцији, 27. марта 1941.
у седам сату ујутру, преко таласа
Радио Београда, позвао је народ
да устане против Тројног пакта,
који је у Бечу потписала влада
Цветковић-Мачек. Аустријан-
ци су га интернирали у Првок, а
Немци у Другом светском рату.
Владика Николај Велимировић
је за време Првог светскога рата
боравио у Енглеској и Америци
непрестано агитујући у корист
Србије. Писао је и објављивао
теолошке расправе и чланке, да
би 1917. публиковао дело Ср-

бијау светлости и тами. Иако
је за времс Другог светског рата
био у злогласном логору Дахау,
у домовини је иосле рата прог-
лашен за народног непријатеља
и ратног злочинца, јер се по ос-
лобађању из логора, боравећи у
Америци, негативно изражавао
о новој Југославији.

Судбине патријарха Гаврила
и владике Николаја Велимиро-
вића Братислав Петковић, како
јс нагшсао за програм предста-
ве, третира и приказује као па-
радигму страдања српског наро-
да у 20. веку и, може се слободно
рећи, 21. столсћу. Њихов дија-

лог је израз обостраног нсзадо-
вољстваситуацијомудомовини
у коју Гаврило треба за који час
да крене, док ће Николај поћи
у свет. Пре но што се растану,
српски духовници пишу по-
сланицу о правом стању у но-
вој Југославији у којој је Тито
увео комунистичку диктатуру.
Такође, они ће крстити кувара
Вилхелма Краута, јер је, посма-
трајући и слушајући их, одлучио
да пређе у православље.

Братислав Петковић је, ре-
жирајући своје дело, обратио
пажњу да разговор двојице
духовника, огорчених због

ситуације у Југославији, тече
у љутитом расположењу, али
увек одмерено и достојанстве-
но, као и да два верска обре-
да - резањс славског колача о
Митровдану, слави Дожићевој,
као и крштење и преобраћење
кувара у православца - про-
текну по свим правилима. Због
тога је и ангажовао свештеника
Небојшу Тополића и дипло-
мираног теолога чтеца Немању
Ивковића. Управо су те сцене
биле најатрактивнији призори
ове представе.

Свакако да је највећи значај
ове помало необичне предста-
ве оживљавање успомене на
два знаменита српска духовни-
ка, који су оставили значајне
и дубоке трагове и у историји
српског православља и у поли-
тичкој историји нашега народа
као заточници у борби за очу-
вање националне свести у нај-
ширим друштвеним круговима
у земљи и свету. Још су у сећањи-
ма - нажалост у драми се о томе
много не говори - исправно и
доследно држање патријарха Га-
врила када је Стојадиновићева
југословенска краљевска влада
покушавала да се у Скупшти-
ни и Сенату усвоји конкордат).
Стојадиновићу је то пошло за
руком у Скупштини, али не и у
Сенату, тс се одустало од наме-
ре да се ратификује конкордат, о
чемујепочетком 1938.поверл>и-
вим актом обавештен Свети ар-
хијерејски синод СПЦ.

Може се рећи да је повера-
вајући улогу патријарха Гаври-
ла глумцу Небојши Љубишићу
писац и редител, Митровдана
основни извођачки проблем
решио идеално. Самом поја-
вом, енергичним ставом и по-
нашањем, мимиком и громо-
гласном дикцијом Л>убишић је
на сцени сугестивно отелотво-
равао достојанствен став, али
и непопустљиву доследност и
борбеност у залагању за очу-
вање православља у неповољ-
ним условима комунистичког
режима. Њему донскле насу-
прот, глумац Лако Николић
био је дискретнији у изразу, те
је стишавао бес Дожићев. Сце-
нографија Владимира Бирића,
са иконом Светог Димитрија
на срсдишњем месту, била јс
функционална. П

писац приказује као
парадигму страдања
српскогнародау20.

веку и, може се слободно
рећи, 21.столећу

Братислав Петковић
МИТРОВДАН
САРАДНИКНАТЕКСТУИ
РЕАЛИЗАЦИЈИ Небојша
Тополић, свештеник
САРАДНИК НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ Немања
Ивковић, дипл. теолог
ПОЗОРИШТЕОпераи
театар„Мадленианум"
и„Модерна гаража"
РЕЖИЈА Братислав
Петковић
СЦЕНОГРАФИЈА
Владимир Ћирић
КОСТИМ Тијана Сићевић

вшв

Ш к

O
va

j d
ok

um
en

t j
e 

sa
m

o 
za

 in
te

rn
u 

up
ot

re
bu

. R
ed

is
tri

bu
ci

ja
 i 

ko
pi

ra
nj

e 
ni

je
 d

oz
vo

lje
no

 b
ez

 s
ag

la
sn

os
ti 

vl
as

ni
ka

 a
ut

or
sk

ih
 p

ra
va

!
Pečat 15.02.2018 

četvrtakDržava: Srbija

Doseg: 23,468

Strana: 67

Površina: 457 cm2 1 / 1


