
ПОЗОРИШНА КРИТИКА Пише Драгана Бошковић

Проповедсасцене
"Мишровдан", шексш и режија
Братислав Петковић, Мадленианум
У КОПРОДУКЦИЈИ два театра "Ма-
дленианума" и "Модерне гараже"
напао је духовни трактат "Ми-
тровдан", који говори о растан-
ку патријарха српског Гаврила
(Дожића) од владике Николаја
(Велимировића), на овај велики
празник. Обојица се, 1946. године,
налазе Немачкој, у кући бившег
кувара немачког концлогора Да-
хау Вилхелма Краута, где су, ми-
лошћу овог доброг човека, пре-
живели страхоте рата и логора.
Диспут два духовна великана није
довољно супротстављен, у доме-
ну њихове заједничке тежње да
помогну српском народу, упркос
разлици у начину, који сваки од
њих брани. Патријарх Гаврило
чека рођака да га врати кући, без
обзира на извесност да ће га кому-
нипичке влапи казнити, док вла-
дика Николај остаје у Немачкој да
би свој живот завршио у Америци,
до краја одан својој вери и срп-
ском народу.
У драмском смислу, ова темат-
ски узвишена прича по себи није

превише сценична. Драмски кон-
фликт, неопходан позоришној
представи, дубоко је запретен у
самом бићу поменута два духов-
ника. Док је патријарх Гаврило,
измучен дугогодишњим заро-
бљеништвом, на измаку својих
физичких моћи, у потпуности
спреман на жртвовање за свој
православни род, Николајјеовде
приказан као виталнији, преду-
зимљивији, недовољно убеђен
да њихова мученичка смрт од
комунистичке руке служи инте-
ресима народа у домовини. Овај
више вербални, интелектуални,
него суштински конфликт није
било лако оправдати. Веома ду-
ге сцене православних црквених
обичаја (сечење славског ко-
лача, чин крштења) додатно су
успоравале радњу, која је и била
мањкава у смислу спољашње
динамикеиочигледногдрамског
сукоба.
У овој проповеди (од које је и на-
пало средњовековно црквено
позориште) најбоље се показао

Небојша Љубишић, који је патри-
јарха Гаврила Дожића приказао

као пварног, напаћеног, али жи-
вахног, виспреног духовног вођу,
са непоколебљивом жељом да
служи свом народу, без обзира
на последице. Лако Николић је
владику Николаја одиграо много
неуспешније као врхунског инте-
лектуалца, зналца, образованог
човека, који види далеко у будућ-
ноп, него као неку врсту опонента
патријарховог, помало неозбиљ-
ногу одсудним тренуцима.
БожидарСтошићје Немца Краута,
који ће крштењем постати Вели-
мир, свесно ставио у трећи план,
са неколико симпатичних, спон-
таних радњи, које су дале лепу
живоп овом извођењу.
Братислав Петковић је себи свој-
пвеном озбиљношћу у раду на
документарној грађи пупио, и
као редитељ, да овај догађај, ва-
жан за наше национално и духов-
но биће, одзвони својим миром
и поруком о пролазнопи силе, а
вечитом трајању родољубља. ■
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