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Посљедње такмичарске вечери Театар 
феста „Петар Кочић“ изведена је 
представа Шћери моја Црногорског 
народног позоришта из Подгорице. Ова 
представа није о чојству и јунаштву, него 
о црногорској души, ријечи су модератора 
Џевдета Тузлића. На једном мјесту спојиле 
су се градације градивних енергија које 
су изњедриле представу која је вечерас 
одиграна и којој је публика жестоко и 
искрено аплаудирала. Према Тузлићевом 
тумачењу, представа би се могла 
дефинисати као сукоб старог и новог, судар 
свјетова кроз различите драмске моделе 
и опус драмске игре која све вријеме 
држи пажњу публику. Након Тузлића, 
присутнима се, по већ устаљеном обичају, 
обратила Слађана Зрнић: „Ова представа 
је врло јасна, чиста и добра и то је основни 
разлог за некога ко селектује представе. 
Она јесте била, да тако кажемо, једна врста 
позива, јер је била у категорији представа 
чија премијера није била протекле године, 
већ раније. Дирекција Фестивала се 
сложила да позовемо ову представу ако се 
уклапа у концепт и у оно што вјерујемо како 
Фестивал треба да изгледа. Ако смо јуче у 
Југославији, мојој отаџбини имали причу о 
односу оца и сина, вечерас смо на сцени 
имали сина и шћер. Поклопило се да нам 
ова представа буде завршница. Она у себи 
има и духовитости па је разгалила овај наш 
фестивал. Снага и усуд су кључне ријечи, а 
усуд ове жене почиње да дјелује на самом 
почетку представе. Колико год она била 
снажна, паметна и образована, само зато 
што смо у таквим друштвима, она је већ у 
самом наставку угушена, али то не значи 
да не треба да се боримо. Ова представа, 
иако говори о снази једне жене и љубави 
оца, она није феминистичка, она је топла, 
паметна и вјерујем да има поклонике међу 
мушком, колико и међу женском публиком“.
Затим је модератор представио глумачку 
подјелу: Мирко Влаховић, Вања Јовићевић, 
Варја Ђукић, Данило Челебић, Мишо 
Обрадовић, Славко Калезић, Слободан 
Маруновић, Стеван Радусиновић, 
Горан Вујовић, Зоран Вујовић и Душан 
Ковачевић. Ауторски тим ове представе 
чине: Маја Тодоровић, аутор, Ана Вукотић, 
режија и адаптација, Александар Вукотић, 
сценограф, Лео Кулаш, костимограф, 
Александар Радуновић Попај, Соња 
Вукићевић, сценски покрет, Балша Почек, 
сарадник на драматургији, и извршна 
продуценткиња Нела Оташевић.
Ана Вукотић, редитељка, прва је говорила 
о представи: „Ова представа већ дуго 
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траје и заиста нам је драго да смо и даље 
пожељни за фестивале. Моја основна 
мотивација да се овим текстом бавим у то 
вријеме и данас је питање шта би било 
да је краљ Никола одлучио да Зорка буде 
владар. Мислим да то и данас пулсира 
са данашњим гледаоцем. Чини ми се да 
данас имамо мање емпатије и много мање 
разумијевања за женску причу у односу на 
вријеме о којем говори овај комад. То је и 
за нас био велики мотив, једна тема која 
је и данас за публику савремена и чиме 
још треба да се бавимо. Ово је текст који 
допушта мушкарцима да буду емотивни и 
тај однос очева и шћери, који је у Црној Гори 
врло специфичан, а мислим да то можемо 
да подијелимо и на неки шири контекст. 
И дан-данас смо миљенице својих очева, 
али кад дође тај тренутак када треба да 
преузмемо неке важније улоге, ту се увијек 
иде линијом мањег отпора, а то је да будемо 
заштићене од свега тога што тај хаотични 
свијет и то друштво у којем живимо нам 
пружају. Морамо сви да се преиспитамо и 
донесемо неке другачије одлуке“.
Мирко Влаховић у представи игра улогу 
књаза Николе Петровића и о овој представи 
је рекао: „Постоје двије варијанте. Прва је 
да краља не чини краљ, него краља чине 
поданици, а ја у овој представи нисам 
био краљ, више сам волио да будем отац. 
Имао сам тај проблем. Друга ствар је у 
томе што мушка суза има свој бол, има 
свој разлог и има своје хтијење, али има и 
своје оправдање, јер имати овакву кћерку 
и имати овакву партнерку и глумицу је 
инспирација за мене као старијег глумца 
и оца. То је нека хемија, пулс, нешто 
што не могу објаснити како сам правио. 
Волим ову представу, волим своје колеге 
и свима захваљујем и радујем се њеном 
даљем игрању. Увијек смо не уморни, него 
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задовољни послије извођења. Не знам каква је то хемија, али, ипак, 
пратимо то једно стање и ово је представа у којој се сви волимо, 
а то је ријеткост. Уживам да је играм, а мислим да се то преноси и 
на публику“.
Улогу књегиње Зорке Петровић тумачи Вања Јовићевић, која је 
као студент друге године глуме добила прилику да се окуша у 
овом пројекту. „Публика стварно увијек толико широко прихвати 
ову представу и несебично нам врати своја осјећања својим 
аплаузом. Наравно да је увијек питање како ће друга публика, 
која није црногорска, прихватити ову представу јер је ово је једна 
црногорска прича која се тиче многих породица и постоји и дан-
данас, али ова представа живи и што је више играм, осјећам 
већу срећу и привилегију што баш ја играм ову улогу“, ријечи су 
Јовићевићеве.
Након ових ријечи Тузлић је позвао присутне да поставе питање 
учесницима округлог стола и пјесник Зоран Костић је искористио 
прилику да подијели своје утиске: „Заиста сам под импресијом 
да одавно нисам видио бољу представу у овој кући, али и неким 
другим кућама. Не знам шта бих прије похвалио, благо речено, да 
ли интелигентну режију, јер како каже Станиславски ‘представа 
је успјела кад у њој умре режија’и она се овдје не види, а све се 
држи, да ли онога ко је господарио сценом, играјући господара 
Николу, Мирка Влаховића, сјајног глумца, или дискретну игру 
Варје Ђукић која доминира као мајка, супруга, породична шија 
на којој се све држи из другог плана, а да не говоримо о младој 
Вањи Јовићевић. Њена трансформација, њено одрастање на 
сцени је заиста импресивно, тај прелаз од дјевојчице до удаваче. 
Релације између господара и попа или између књегиње и попа 
су изванредне. Та питања која књегиња, то није богоборство, али 
јесте тражење неких суштинских одговора. Не бих се сложио да 
је то само црногорска прича, она јесте нама препознатљива јер 
је обојена, али има нешто универзално. Ово се дешавало на свим 
дворовима, нарочито на дворовима мањих монархија. Изврсно 
је освијетљена историја у другом плану, изванредно је скривено 
господарево незадовољство синовима. И пословица „прве шћери 
– потоњи синови“ као да је овдје створена. Питање бих упутио 
бриљантном редитељу да нам још нешто каже о овој представи“.
Ана Вукотић је спремно одговорила: „Представа је изашла у мају 
2016. године, дакле, ово је шеста сезона играња, имајмо у виду да 
смо имали корону и период кад смо мање играли. Имали смо 50. 
извођење прије неколико мјесеци и заиста се ова представа игра 
у Подгорици на карту више и некако смо у савременом позоришту 
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Ана Вукотић рођена је 1977. године у 
Подгорици. Дипломирала је позоришну 
режију на Факултету драмских умјетности 
на Цетињу (2004), у класи професора Егона 
Савина и Радмиле Војводић.
Прва позоришна искуства стекла је на 
фестивалима ФЈАТ и ФИАТ.
У продукцији Црногорског народног 
позоришта режирала је представе: The Beauty 
Queen, М. Макдоне (2004), Смртни гријеси Ф. 
Митерера (2006), Дон Жуан Молијера (2010), у 
копродукцији са Међународним фестивалом 
Котор Арт; Вјера, љубав, нада Е. фон Хорвата 
(2011), Рибарске свађе К. Голдонија (2012), у 
копродукцији ЦНП-а и Будва Град театра; 
Шћери моја Маје Тодоровић (2016), Хамлет 
Вилијема Шекспира (2019).
У продукцији Краљевског позоришта „Зетски 
дом“ режирала је комад Четврта сестра Ј. 
Гловацког (2012); у продукцији ЦУГ Театра 
режирала је Зоо причу Е. Олбија (2013); у 
копродукцији Фестивала интернационалног 
алтернативног театра (ФИАТ) из Подгорице 
и Фестивала Будва Град театар заједно са 
Слободаном Милатовићем режирала је и 
адаптирала комад Три сестре А. П. Чехова 
(2014). Од 2002. године ради као редитељ у 
Црногорском народном позоришту.
У продукцији Градског позоришта у 
Подгорици режирала је представу Ми дјеца 
са станице Зоо по аутобиографској причи 
Кристијане Фелшеринов, коју је адаптирао 
Борис Ковачевић (2017).
У продукцији Театра Комедија режирала је 
комад Мизантроп по тексту Жана Батиста 
Поклена Молијера који је премијерно 
изведен на фестивалу „Охридско љето“ у 
Македонији (2018).
Добитница је бројних награда на домаћим 
и регионалним позоришним фестивалима:  
Специјална награда Вељко Маричић 
за савремено читање драмске класике, 
Ардалион за најбољу режију, Ардалион за 
најбољу мушку улогу Драгану Мићановићу, 
Ардалион за најбољу костимографију Лео 
Кулаш, на првом фестивалу црногорског 
театра: за најбољу представу, за режију, 
за укупан визуелни идентитет, за најбољу 
мушку улогу, за најбољу женску улогу, 
Међународном фестивалу „Славија Фест 
2005“ награда „Дон Кихот“ за најбољу 
представу у цјелини, Награда Црногорског 
народног позоришта за најбољу режију у 
сезони 2006–2007, Бијенале црногорског 
театра: Награда за сцeнографију.
Редитељ је и аутор низа пројеката везаних за 
сценске умјетности. Директор је Фестивала 
интернационалног алтернативног театра 
(ФИАТ).

ускраћени за ту врсту емоција које носи. Фантастично ми је било вечерас да смо ту емоцију 
успјели да и дочарамо и бањалучкој  публици и да сам видјела велики број људи који су 
вечерас из сале изашли са кнедлом у грлу. Та врста емоције, емпатије нам у позоришту 
недостаје. Савремено позориште иде ка неким другим критеријумима. У редитељском 
поступку нисам хтјела да црногорска историја буде прича која доминира. У црногорском 
друштву које је подијељено, као, вјероватно, и сва друштва на Балкану, није нам то била 
тема. То нам је послужило као нека потка да градимо ту атмосферу, да причамо о живим 
људима, да тог краља представимо као једног оца много шћери. Та уопште женска прича 
и та емоција коју имају и та реплика коју ја јако волим и коју све жене у Црној Гори воле 
– ‘шћери моја, сине мој’ је најбитнија. Хвала вам што сте рекли да ово није феминистички 
памфлет јер заиста то није ни била тема, ја на врло специфичан начин посматрам феминизам 
и имам велико разумијевање и подршку за све жене које имају проблеме, али ја заиста 
немам такво искуство и то није било нешто чиме сам хтјела да се бавим у овој представи. 
Било ми је много важније да отворим ту емоцију краља који је и отац те шћери, ту позицију 
мајке, краљице Милене, која је апсолутно из сјенке била једна можда и већа владарка од 
краља Николе. Хтјели смо неким дискретним средствима да мијешамо те планове и да из 
тог црногорског историјског контекста заправо дамо једну јако интимну причу и то је оно 
што изазива ту врсту емоције и кнедлу у грлу публике и универзалност представе управо 
лежи у томе“.
Књегињу Милену игра Варја Ђукић, Бањолучанка по мајци, што је поменула на почетку 
свог обраћања: „Ово ми је први пут да играм у Бањалуци и јако сам емотивно данас све 
доживјела. То се дешава, приватно се крећеш по неком граду, али немаш прилику да 
играш на сцени, а знамо шта то значи за све нас. Мислим да су односи у овој драми добро 
написани и да је добро што прати тај историјски контекст. Мислим да је занимљива та цијела 
ситуација односа, љубави и везе Милене и Николе. Ко не зна, они се знају од дјетињства, 
расли су заједно. Никола је са 17 година постао владар и у том тренутку је Милена постала 
његова супруга, тако да су њих двоје готово цијели живот провели заједно. Мирко и ја смо 
током рада разговарали о томе колико је еманципаторски то што је Милена инсистирала 
на томе да се кћерке школују јер је то била идеја. Она је направила једну интервенцију јако 
одређену, не знајући тачно куда ће то све ићи, али имајући женску интуицију, препознајући 
снагу у тој дјеци, у Зорки. Чини ми се да је и подјела најбоља могућа јер Вања је стварно 
тада била студенткиња и када се раде овакве представе увијек је важно да имате тако сјајну 
младу глумицу. Као што сте осјетили, за ову представу је јако важно то што сте осјетили да 
она балансира између жанра који је комедија и гротеска па прелази у мелодраму. То је код 
ње најупечатљивије, да пратимо ту једну игру, а публика осјећа да онда прелазимо у једну 
сасвим нову димензију односа и тако се идентификује са том ситуацијом“.
Посљедњи је на позив модератора говорио Слободан Маруновић, таст из вечерашње 
представе: „Прво морам да изразим задовољство што сам послије 32 године поново 
играо у бањалучком позоришту. Нажалост, ови проклети балкански сукоби и неспоразум 
учинио је много тога да се све те фантастичне релације, које је имао простор наше дивне 
бивше земље, поремете. Могу рећи да је овај театар, овај скуп вечерас оно најдивније и 
највеличанственије што краси позориште. Ово је једини нормалан скуп данас на Балкану 
кад говоримо о театрима и фестивалима. Овдје смо сви заједно, овдје смо сви оставили 
и клер и политику и нације, све. Овдје смо вечерас сви били једно, на једном и једином 
есенцијалном људском задатку – да будемо људи – да сагледамо све своје слабости, врлине 
и мане и да заједно живимо судбину једне породице у свим тим династичким породичним 
сукобима између Русије, Србије, Црне Горе, свега онога што и данас живимо. Од свих 
могућих начина приласка овом тексту који је могао бити феминистички, еманципаторски, 
политички, мелодрамски, Ана Вукотић је са својим сарадницима и заједно с нама, који 
смо били у дослуху све вријеме, направила једну најљепшу могућу варијанту. Сваки пут 
доживљавамо ову причу на другачији начин, са новим асоцијацијама које носи вријеме 
које живимо. Ова представа прати вријеме које живимо у континуитету, шест година од 
њене премијере. Овом представом смо поништили све могуће разлике које постоје у 
овим нашим балканским земљама и због тога сам пресрећан што смо вечерас дошли у 
Бањалуку и успоставили тај неки флуид, људски флуид који само театар, као синтеза свих 
умјетности, може“.

Модератор округлог стола:
 Џевдет Тузлић
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У представи Шћери моја захтјевну и комплексну улогу књегиње Зорке Петровић игра 
Вања Јовићевић чију је глумачку вјештину препознала и дугим аплаузом наградила пу-
блика посљедње такмичарске вечери Театар феста „Петар Кочић“.

Која је највреднија редитељска индикација коју сте добили а која Вам је помогла да от-
кључате лик?
Не бих рекла да је то била једна индикација, већ једно међусобно повјерење које ми је 
Ана пружила. Ово је један велики задатак и када видите да вам редитељ вјерује, то је 
велики вјетар у леђа. Тада сам била студент и то је моја прва улога и мислим да је Ана у 
мени од самог почетка препознала да ја то могу да изнесем. Само ме пустила да пливам 
у свему томе и то ми је заиста било најзначајније. Њено разумијевање за свако моје пи-
тање или нелагоду у појединим тренуцима било је вриједно. Ана, као редитељ, умије да 
ради са глумцима, зна шта хоће и из рада с њом носим позитивна осјећања и позитивна 
сјећања.

Поменули сте да Вам је то била прва улога, да ли је то за Вас значило и велику одговор-
ност?
Увијек кажем да ми ова улога припада у сваком смислу, мом карактеру, мом темперамен-
ту и, можда, мојим жељама и размишљањима. Ово је улога која је била љубав на први 
поглед. Док сам читала текст у мени је горјела страст и одмах сам схватила ову жену због 
тога што могу да играм себе у смислу једне снаге, одлучности и борбе. Знања са Акаде-
мије су, свакако, помогла што се тиче техничких ствари, али све остало је оно што сам ја 
сама осјећала и што сам схватала док сам радила ову улогу.
Какав је Ваш однос према улози Зорке након шест година играња представе?
Некако сам порасла и ја, самим тим, као глумица. Стекла сам много више знања, много 
више вјере и самопоуздања, али једно је сигурно – увијек имам трему када ово играм. 
Ово је један огроман задатак на који увијек треба одговорити.  Могу само бити срећна 
што, као глумица, могу да покажем свој таленат кроз једну овако комплексну и снажну 
улогу.

Да ли код оца, можда, постоји нека прикривена жеља да га кћерка не надмаши или све 
што јој говори, у ствари, ради само како би је заштитио, свјестан колики је терет власт?
Мислим да код оца та жеља не постоји, барем ми то нисмо тако играли, нити осјећали. У 
то вријеме нису биле дозвољене те ствари, Црна Гора није била спремна за жену која ће 
да влада, жена је била стављена у тај положај да буде жена, да буде стуб, да роди насљед-
ника и то је било све. Чак бих рекла да су кћерке краља Николе биле привилеговане због 
тога што су могле да се школују и сматрало се да им је то довољно, уз удају за европске 
краљеве. Сматрало се да је то највеће могуће постигнуће у Црној Гори. Сигурно је ишао 
у ту заштиту и буђење њене свијести. Мислим да је краљ Никола све то сматрао као неки 
хир или жељу која није баш тако чврста, али је заиста поступао као отац до тренутка када 
се Зорка разбољела и када је схватио да је можда требало да је пусти, да јој дâ подршку да 
влада јер увијек схватимо шта имамо и шта смо имали оног трена кад то губимо. 

Шта би било да је Зорка постала владарка, да ли би била доброчинитељка?
Ми смо свакако у представи жељели да покажемо да њена жеља није била само да влада, 
него да је доброчинитељка, једна великодушна жена. Мислим да би то, дефинитивно, био 
један феноменалан период у историји Црне Горе о којем бисмо данас учили у школама.

Занимљив је Ваш однос са свештеником и сва та питања која му постављате. Како по-
сматрате његово избјегавање одговора на њих?
Његово избјегавање одговора произилази искључиво из тога што је Зорка интелектуално 
толико брза и виспрена и он заиста нема, као што и не постоји један адекватан и тачан 
одговор на њена питања. Све што он одговара је негдје записано, а она тражи одговор 
који је конкретан и који је жив. Слушала је када он каже да смо пред Богом сви исти и пи-
тала се зашто у животу нисмо сви исти и хтјела је да добије тај одговор који није добила 
због тога што један поп, који је само у оквирима Цркве, нема одговор на такво питање.
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Улога Зорке ми припада
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Редитељка представе Шћери моја 
уједно је кућни редитељ Црногорског 
народног позоришта и то даје додатну 
вриједност овом комаду који је вече-
рас изведен на Великој сцени Народ-
ног позоришта Републике Српске. С 
њом смо разговарали о путу који је ова 
представа прошла од читања текста па 
све до извођења у Бањој Луци.

Када сте добили овај текст, да ли сте 
замислили представу овако како да-
нас изгледа?

Специфичне су околности у којима је 
ова представа настала. Овај текст је по-
биједио на конкурсу за најбољи драм-
ски текст Црногорског народног по-
зоришта и награда је да тај текст мора 
бити изведен. У том тренутку мијења 
се управа позоришта, долази Бане 
Поповић и, с обзиром на то да сам ја 
кућни редитељ, Бане ме позива да ре-
жирам овај текст и то је био један од 
највећих стресова за мене јер је пре-
мијера требало да буде што прије оди-
грана. Добила сам текст и рекла да ми 
се допада, да има један фантастичан 
мотив, али да у драматуршком смислу 
има доста проблема.

Како сте рјешавали те проблеме?

Као прво, Маја је написала један текст 
у којем постоје драмске сцене, а на-
кон сваке сцене ту је човјек који путем 
микрофона исприча једну историјску 
вођицу. То ми апсолутно није било ин-
спиративно за рад и онда сам тражила 
од Маје да све те историјске вођице 
претвори у сценско дејство. Тај процес 
рада на тексту и комплетне припреме 
био је доста специфичан. Одмах сам 
знала да не смијемо упасти у замку да 
причамо црногорску историјску причу 
нити о Петровићима, или о династич-
ком концепту, него да кроз интимну 
причу оца  кћерке у посљедици мора-
мо добити тај контекст који ће касније 
радити за нас. Било је доста дилема, 
пуно нам је у естетском смислу помог-
ла Соња Вукићевић, као и сценограф, 
костимограф, просто смо сви дисали 
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Иза свих породица стоји једна јака жена

заједно и промишљали на исти начин. 
Заиста ме све вријеме покретало пи-
тање шта би било да је краљ Никола 
тада донио одлуку да ће га Зорка нас-
лиједити.

Да ли би то промијенило ток европске 
историје?

То је био мој мотив и то је једно питање 
које се поставља до дана данашњег. 
Очеви у Црној Гори обожавају жене. 
Велика је предрасуда да су Жене у 
Црној Гори понижене и потлачене, на-
против, у Црној Гори жене воде све из 
другог плана. Оне никад нису доби-
ле ту позицију да буду доминантне и 
да све то што, заправо, раде буде дио 
њихове историје, да буде виђено, али 
знамо да је у Црној Гори мајка и жена 
изузетно поштована. Без обзира на 
то што се тиме манипулише, она није 
експонирана, она није неко ко носи 
промјене, али, заправо, иза свих поро-
дица стоји једна јака жена, мајка као 
што је овдје краљица Милена. Њена 
визија је била да се кћерке школују и 
распореде по европским дворовима, 
а знамо да је тако краљ Никола доми-
нирао у европској политици.

Краљица Милена са врло мало рије-
чи каже све што покреће радњу.

У изворном тексту, краљица Милена 
има много више сцена, али смо у про-
цесу рада схватили да њу управо тре-
ба да оставимо у том неком фокусу и 
да нема нарацију, него да представља 
идеју да позиције жене у једном 
краљевству и у једном социјалном и 
политичком контексту. Мислим да смо 
пуно добили управо том сведеношћу, 
Варја је то, као велика глумица са ве-
ликим искуством, донијела, тако да 
смо, на рачун тога како је она то оди-
грала, могли да се ријешимо неких 
сцена које су биле у функцији при-
чања приче.

С обзиром на то да сте за ову предста-
ву изабрали два студента, како сте се 
одлучили управо за Варју и Горана?
Волим студенте и радила сам пет-
шест година на факултет и волим да их 

препознам већ на првој, другој, 
трећој години. За мој рад у Цр-
ној Гори је карактеристично да 
увијек имам неке младе људе 
које повлачим са факултета и 
којима дајем велике задатке. То 
је ризик и то, у принципу, мало 
ко ради, увијек бирате неке си-
гурније варијанте. Та нека не-
посредност, невиност, мање 
искуства, то такође пуно допри-
носи овдје. С једне стране до-
бијете ту неку невиност, ново 
лице које вам даје јако пуно. На-
мучите се, морате да научите те 
људе, да прођете један компле-
тан процес с њима и потрудите 
се више, али чини ми се да и до-
бијете више. За Вању је ово био 
велики задатак, али она је једна 
вриједна и посвећена дјевојка 
и заиста је уложила огроман 
труд. Ишли смо корак по корак, 
а и сама је рекла да то осјећа. 
Пуно глумица у нашем ансам-
блу жали што нису добиле ову 
улогу, али и да оне играју, не би 
било погрешно.

Какве утиске носите из Бање 
Луке?

Желим да захвалим селектор-
ки Фестивала и комплетној ор-
ганизацији јер смо дочекани 
највећем могућем нивоу у сва-
ком могућем смислу. Водим 
један велики фестивал у Под-
горици, ФИАТ, који постоји већ 
40 година, тако да знам шта су 
све организациони и финансиј-
ски проблеми и знам шта значи 
данас организовати један ова-
ко велики фестивал, укључити 
оволики број људи, нарочито 
сарађивати са националним 
театрима јер то подразумијева 
велике ансамбле, а самим тим 
и велике трошкове. Желим да 
захвалим и публици и да кажем 
да ћу Бању луку памтити по 
најљепшим стварима.
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метафорички ефектно означава оностране просторе слободе, рођења и смрти, наспрам 
ограниченог и ограничавајућег свијета паланке. Режија је битно обиљежена значењски 
потентним поступцима стилизације и уметања симболичких призора, који театрализују и 
универзализују радњу. Они су усмјерени ка детронизовању свеколике испразне политичке 
митоманије „рода и обичаја“, која уз кључно битну подршку црквењака као божјих 
„гласноговорника“, тежи укалупљивању и спутавању жена, али намеће ограничавајуће 
стереотипе и мушкарцима. На примјер, стилизовани коњ на постољу на коме књаза 
сервилни поданици гурлитају тамо-овамо увјерљиво депатетизује позицију владара (било 
у држави или кући); висеће лутке које се спуштају за вријеме Зоркине молитве сугеришу 
женино тобожње „мјесто“, али и подсјећају на одсуство свих нежељених и нерођених 
кћери, и сл.
Представа „Шћери моја“, у вријеме када се једном барем донекле освојене слободе како 
жена, тако и свих слабијих, другачијих, мањина, опет суновраћују под налетом политичко-
црквеног конзерватизма, који неприкривено афирмише „закон јачега“, несумњиво се бави 
глобално и локално веома битним темама. У овом случају, оне су обрађене на најширој 
публици пријемчив начин, што је можда донекле ублажило критичке, продрмавајуће 
потенцијале текста, али је сасвим сигурно да ће ова изведба дуго и постојано пунити сале 
и успијевати да публици поставља битна питања.

Маја Мрђеновић
(преузето са www.peripetija.me)
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Питко о битним темама

Драмски текст „Шћери моја“ Маје 
Тодоровић, полазећи од историјске, 
документарне грађе о црногорском 
књазу Николи Петровићу и његовој 
породици, интелигентно, субверзивно 
и подстицајно третира тему опресивног 
и искључујућег односа крајње 
патријахалног, а тиме нужно и крајње 
заосталог црногорског друштва према 
женама. Драма, која је награђена на 
трећем Конкурсу за награду ЦНП-а 
за савремени домаћи драмски текст 
(тематски одређеном као „драмска 
ремапирања новије црногорске 
историје“), кроз умногостручавање 
могућих перспектива дојмљиво 
деконструише и креативно надграђује 
општеприхваћене „недодирљиве“ 
идеолошке позиције и „истине“ 
на којима почива „национални 
идентитет“. Фрагментарно драмско 
исписивање живота кнегиње Зорке 
Петровић, од рођења до смрти на 
сопственом порођају, преплетено је 
провокативним, ироничним ауторским 
коментарима, који заоштравају, 
усложњавају и универзализују значења 
радње и ликова.
Праизведба ове драме, у режији Ане 
Вукотић (сарадник на драматургији 
Балша Почек), која потписује и 
адаптацију текста (исти је знатно 
скраћен, уз композициона помјерања и 
дописивања) успјешно је отјелотворила 
значењску вишеслојност комада, 
али уз дозирано разблаживање 
његове директне друштвене 
критичности помјерањем ка питкијим, 
пријемчивијим мелодраматско-
водвиљским тоновима. Радња се 
приповједа кроз смјену стилизованих, 
колективних слепстик сцена са 
наглашеним физичким изразом 
(кореограф Соња Вукићевић), 
које иронично одражавају мане 
црногорског менталитета и друштва, 
као што су кукавичлук, полтронство, 
мегаломанија, затвореност у сопствена 
паланачка мјерила, и сл., и интимних, 
реалистичнијих, мелодраматско-
трагично обојених сцена између књаза 
и његове кћери. Те промјене прати 
и музика (композитор Александар 
Радуновић Попај) која варира од 
театрално-ироничне, до чежњиве 

клавирске мелодије, у којој постепено 
нараста тмурна и напета потмулост, 
која уноси дах егзистенцијалних, 
метафизичких питања о смислу и 
суштини.
У складу са овим варирају и начини 
глумачке игре, па тако Данило Челебић 
(сердар), војвода Божо Петровић (Мишо 
Обрадовић), Славко Калезић (пјесник), 
Слободан Маруновић (таст), Стеван 
Радусиновић (новинар), Горан Вујовић 
(поп), Зоран Вујовић (шеф дипломатије) 
и Душан Ковачевић (аустријски 
изасланик), као представници и чувари 
економске и политичке, искључиво 
мушке моћи наступају значењски 
оправдано врло театрално, карикирано, 
пластично-типски, што ефектно 
разграђује „патриотске“ вриједности 
чији су носиоци и заговорници. Мирко 
Влаховић уноси ироничне тонове у 
обликовање књаза Николе Петровића 
као фигуре конвенцијама спутаног 
владара, али је знатно реалистичнији и 
хуманизованији као отац и супруг. Варја 
Ђукић увјерљиво је изградила стамену, 
суздржану кнегињу Милену Петровић, 
док је Вања Јовићевић лик радознале, 
храбре, амбициозне и правдољубиве 
кнегиње Зорке, која се бори да своју 
срећу држи у сопственим рукама, 
обликовала уз највећу дозу психолошке 
деликатности. Ликови су одјевени 
у функционалне, иако прилично 
недојмљиве костиме (костимограф Лео 
Кулаш, сарадница Лина Лековић), који 
у свом споју различитих епоха ријетко 
(рецимо, у случају Зоркине вјенчанице 
која подсјећа на кавез, или Милениног 
јастука-стомака) имају функцију 
изван опште алузије на свевременост 
значења.

Иронично-сатирично разграђивање 
црногорске склоности ка затварању 
у добровољну изолацију, у којој 
цвјетају самодопадност, мегаломанија 
и митоманија, подвлачи и 
минималистички огољен дизајн 
сцене (Александар Вукотић), на којој 
се налази скицозни „двор“ - отрцана 
столица-пријесто, и полупровидни 
црвени параван са стилизованим 
крунама. Сцена се повремено отвара 
у дубину прошарану димом, што 

„Иако су јунаци драме „Шћери моја“ историјске личности, ово није историјска драма. 
Историјска грађа је само полазишна тачка за бављење актуелним темама, а то је прије 
свега питање положаја жене и односа према женском дјетету. Драма не суди, не тражи 
кривце и не даје одговоре, већ поставља питања. Она није никакав феминистички памфлет, 
а моја жеља, као писца је била да њом подстакнем и жене и мушкарце на размишљање и 
на преиспитивање односа према женском полу, прије свега женској дјеци. То је проблем 
који је и даље веома присутан у нашем друштву (не само у Црној Гори већ и глобално), 
иако се често избјегава да се о томе говори. Три тачке иза наслова сугеришу обраћање 
‘шћерима’: шта им то говоримо, шта им можемо рећи, шта би требало да им кажемо… док 
не буде касно.“

Маја Тодоровић
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