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УЗ ОВО ИЗДАЊЕ

Академско културно уметничко друштво Младост обележава 45.
годишњицу непрекидне активности. Иначе, ова је дружина редовно
обележавала сваку пету годину рада и том приликом остављала понеки
материјални траг свога постојања: плакат, значку, књигу, филм… А
славила је заједно са позоришним студијом Талија.
Као дугогодишњи активни члан и организатор (четврт века),
покушао сам у више наврата да саставим књигу-споменицу о овим
друштвима под насловом Младост жубори, срцу говори…(1991. и 1994).
То сам намеравао да урадим и у част обележавања 35. годишњице
њихове активности. Из објективних и субјективних разлога подухват није
успео за ту прилику; нисам се обесхрабрио. Тако је настала књига Од
срца, срцу…(2006) као својеврсна систематска монографија дотичних
дружина.
Напомињем да књига Од срца, срцу…преузима добрим делом
основни текст претходних, а допуњена је аспектима из последње деценије
рада и досеже са информацијама до средине 2014. године. Градиво је
размештено, побољшан је технички приказ, фотографије су нове (нису
биле објављене у претходним издањима), статистички подаци су
осавремењени, грешке су исправљене и сл.
Обележавање 40. годишњице активности српских студентских
дружина обављено је засебно за фолклораше и засебно за глумце аматере.
Поводом прославе АКУД Младост објавили смо 2009. књигу «АКУД
Младост – 40».
Текст који је пред нама има за циљ да сажето прикаже развојни пут
и активност АКУД Младост током четири и по деценије активности са
посебним акцентом на последњи период када су постигнути и највећи
резултати. То свакако заслужују ови младићи и девојке који су са правом
проглашени златном генерацијом Младости.
То је мој скромни допринос обележавању 45. годишњице рада
нашег студентског уметничког друштва, уз искрену жељу да таквих
годишњица у нашој средини буде што више.
Љубомир Степанов
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Споменице, споменице
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ВРЕМЕ ДОНОСИ ПРИЗНАЊА

Ма колико човек био објективан, сећања на догађаје од пре
четрдесетак година морају да буду проткана сентименталношћу, особито
ако су се ти догађаји десили у тако дивно доба као што је студентско.
А баш на то доба подсетили смо унив. проф. др Душана Попова са
Техничког Универзитета у Темишвару, замоливши га да се присети
оснивања Српског омладинског народног оркестра чији су чланови махом
били студенти, а из којег ће се “родити” фолклорна дружина Младост
при Дому културе студената у Темишвару:
“Српски омладински оркестар у Темишвару био је језгро око којег
су се постепено оформиле и друге уметничке дружине (позоришни
студио, играчка група, књижевни кружок, рок групе), тако да су се за
релативно кратко време темишварски студенти Срби могли представити
широј публици са комплетним уметничким програмом.
Али, пошто се историја пише чињеницама, да се заједнички
осврнемо на чињеницу од пре тридесетак година које су везане за
оснивање Омладинског оркестра, дакле на почетак организоване
уметничке активности студената Срба у Темишвару. То је био премијерни
догађај своје врсте, јер до тада наши Срби-студенти нису имали своје
самосталне дружине.
Сада, након три и по деценије од оснивања, имам утисак да се тај
догађај морао кад-тад десити, без обзира ко би то остварио. Овоме у
прилог долази и чињеница да је те 1969. године на темишварским
установама високог образовања, као и у нашој гимназији, било веома
много младих људи којима су песма, игра, глума и весеље прирасли за
срце и једва су чекали да некако започне активност у којој би се њихов
таленат могао испољити. Тако се обајшњава касније веома широки одзив
наших студената у поменуте уметничке формације.
Можда се идеја о оснивању омладинског оркестра родила случајно;
уверен сам да нисмо ми, други би то урадили. Уосталом, није важно ко је
почео, али редослед догађаја треба поштовати. Три студената са
Универзитета, Цветко Михајлов, Љубомир Поповић и ја случајно смо,
једне априлске вечери, срели Милета Мартиновог, студента Машинског
7

факултета. Пошто смо сви били заљубљеници народног мелоса и мањевише умели да свирамо, спонтано смо дошли на идеју о оснивању
студентског оркестра, који би окупио све наше познанике свираче и певаче. Јер зна се, где су три свирца – ето и оркестра.
На руку нам је ишла и чињеница што сам тада био сарадник емисија
Радио Темишвара на српском језику, па сам о тој одлуци обаветио радионовинара Андрију Поповића, тадашњег главног уредника тих емисија. Он
је био одушевљен идејом и понудио нам сву моралну, материјалну и
техничку помоћ. Чак нам је сугерисао да се назовемо “Омладински
оркестар”, дакле, кумовао нам је.
Касније је цео ансамбл добио назив Младост.
Данас ми се чини да је та помоћ са Радија била за нас пресудна јер
смо добили и “кров над главом”, то јест омогућено нам је да наше
музичке пробе обављамо у просторијама Радија.
После тога смо сви прионули на посао у потрази за студентима
свирачима и певачима, тако да смо за кратко време имали повећи списак
колега – потенцијалних чланова дружине. У том послу искристалисале су
се, природно, и наше нове дужности: Цветко и Љуба су се на почетку,
бавили организационим аспектима, да би први касније прешао у
позоришну групу, док сам ја ефективно ушао у састав оркестра. По
наговору чика Андрије Поповића, наш популарни и цењени музичар
Миленко Лукин-старији прихватио је да нас руководи и обучава, тако да
смо сада имали уметничког руководиоца.
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Након одушевљавајућих и садржајних проби, 23. новембра 1969.
године, уз моралну и техничку помоћ Радио-студија, извели смо прву
приредбу у Иванди. Тај се датум може сматрати ефективним
“рођенданом” организоване уметничке активности студента Срба у
Румунији. У саставу оркестра имали смо четири виолине (Миленко
Лукин-старији, Саша и Владимир Костић и Душан Попов), две хармонике
(Милован-Бата Веселинов и Ника Брашован), трубу и фрулу (Жива
Поповић), ритам гитару (Миленко Лукин-млађи) и контрабас (Стеван
Мијатов); као вокални солисти наступиле су Миланка Сабљић и сестре
Радојка и Јадранка Милованов. За почетак, овај састав је био врло добар,
судећи бар по аплаузима којима нас је публика наградила, као и по
ентузијазму са којима смо наступали.
Касније су ствари ишле мање-више саме по себи, јер је та приредба
имала широк одјек међу темишварским Србима студентима, па су нам се
придружили многи који су имали срце и осећање за овакву активност.
Треба нагласити да први састав Омладинског оркестра и није био
сасвим случајан. Наиме, већина нас смо се одраније познавали, а
односим се ту на музичке способности појединаца, јер смо, скоро у истом
саставу, већ били вежбали и чак снимили за Српску секцију Радио
Темишвара неколико музичких нумера (новокомпонованих песама и
кола, што је тада било „у моди“). Из те прве поставе, у тој групи били су:
виолинисти браћа Саша и Владимир Костић и Душан Попов, гитариста
Миленко Лукин млађи, хармоникаш Ника Брашован и солисткиње сестре
Радојка и Јадранка Милованов. Упућивач и вођа тога оркестра био је
Ђурица Галетин, у то време методиста Дома пионира у Темишвару, где
смо, у ствари, и вежбали. Ради историје, наводим да је снимак остварен
18. априла 1968. године, а
емитован први пут на
Радио Темишвару 28.
априла 1968.
На тај, начин, ето
после више од 40 година,
треба одати дужно признање овом истинском музичком „учитељу“ многих
наших српских (али и
румунских) талентованих
младића и девојака, од
9

којих су неки касније учествовали баш у актив-ностима АКУД Младост.
Међутим, оснивање наших дружина изгледа није текло тако
једноставно. О неким, до сада непознатим детаљима, сазнајемо из
“Мемоара” (у рукопису) чика Андрије Поповића, тадашњег главног
уредника емисије на српском језику Радио Темишвара. Исписујемо део
који се односи на оснивање српских студентских формација:
“... управо је у том периоду (1969. год) била распламсана “борба
против националног сепаратизма”. А студентска иницијатива могла је
“лако” да се сврста у “сепаратизам” и против ње покрене
“бескомпромисна борба”. Баш онаква каква је била покренута против
Српског државног ансамбла песама и игара, који је и укинут у том
периоду (1970. године). Када су Душан Попов и његови другари дошли до
мене, ја сам се одушевио његовом иницијативом и обећао подршку. Тек
када сам почео дубље да размишљам, схватио сам колико сам се
лакомислено упустио у шкакљив проблем и политички ризик. А пошто
сам обећао подршку, сматрао сам да морам покушати да испуним
обећање. Најпре сам написао чланак под насловом “Једна младалачка
иницијатива”, са намером да за овај подухват придобијем ширу подршку.
Међутим, тадашња редакција “Банатских новина” одбила је да објави тај
чланак наводећи као разлог “сепаратизам”.
Обратио сам се онда тадашњем директору Радио Темишвара,
Михају Глежи, са молбом да дозволи да у просторијама српске редакције
вежбају чланови српског омладинског народног оркестра јер, наводно,
као аматери морају више да вежбају, уз образложење да ћу их касније
снимити за радио. Директор је прихватио моју молбу, иако мислим да ме
је прочитао. У међувремену, замолио сам Миленка Лукина-старијег да
састави и поведе оркестар, што је он са ентузијазмом прихватио. И тако је
у мојој канцеларији на Радију почео да вежба српски омладински народни
оркестар, у чијем су саставу махом били студенти... Да бих ипак “покрио”
и оправдао ову активност, замислио сам и остварио радио – приредбу у
Иванди...
Иначе, на те пробе у нашем студију долазили су и други младићи и
девојке као на неку седељку па се наметнуло питање њиховог укључења у
неку организовану форму уметничке активности.
Појавио се предлог да они увежбају један позоришни комад.
Замолио сам колегиницу Вишеславу Ћирић да то оствари...
И тако је ова културно-уметничка активност почела да се
разгранава. А пошто у оним временима то није било једноставно, а могло
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је имати и незгодне последице, посаветовао сам се са тадашњим спикером
Радио Темишвара, Чедомиром Чонком, шта нам ваља учинити. Дошли
смо до закључка да је најбоље да ову активност “озваничимо” при Дому
културе студената у Темишвару.
Након разговора са тадашњим директором Дома, Валеријом
Панасиуом, предложена је следећа варијанта: да се у оквиру позоришног
студија Талија, који је већ радио на румунском, мађарском и немачком
језику, оснује и одсек на српском језику а музичари да активишу у оквиру
фолклорног ансамбла “Дојна Тимишулуј”, који има на репетоару и
фолклор националних мањина (а Миленко Лукин-млађи и Ника Брашован
су већ били чланови дотичног ансамбла, па се могу укључити и остали).
Ово решење је само делимично задовољавало наше жеље. На моје
инсистирање да се српски оркестар издвоји као посебна активност,
директор је ипак испољио разумевање: оркестар вежба засебне музичке
тачке које су укључене у позоришни комад који припремају глумци из
Талије. Али пошто за рад ових дружина, у оквиру Дома, нема слободних
просторија, сугерисано ми је да замолим директора Гимназије, Душана
Сабљића, на нам уступи једну учионицу за пробе. Наравно, професор Д.
Сабљић дозволио је да се пробе наших дружина одвијају у две учионице
(позориште засебно од оркестра) и понудио сву могућу подршку, која је
била увек доследна...
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И тако су се створили, донекле, основни услови за даљи рад. А
позоришни комад “Зулумћар” Светозара Ђоровића јесте резултат сарадње
глумаца, свирача и певача и њихових упућивача...
Дакле, рађање Младости и Талије није било тако глатко, а оно што
сам изнео свакако потврђује да је српска редакција Радио Темишвара у
том моменту одиграла улогу организатора наших српских студентских
аматерских уметничких дружина..”
Господина проф. Валерија Панасиуа, директора Дома културе
студената у Темишвару у раздобљу 1969-1990, замолили смо да се
потсети на нашу заједничку активност током више од две деценије:
“...А српски омладински народни оркестар који ће касније прерасти
у фолклорну дружину Младост имао је свој први наступ још у новембру
1969. године. То прерастање довршено је 1976/77. године, као што
произилази из разних бележака мајстора кореографа Емилијана Думитруа
и музичког инструктора Акима Чукурела: Српска фолклорна група
Младост има у свом саставу народни оркестар од 8 чланова, играчку
групу са 8 парова играча, 6 вокална солиста; музичко руководство
припада проф. Заки Аднађу, кореографија Лази Радовану; задужени за
руковођење радом од стране студената: Нића Ердељан (студент
економског фак. IV год.) и Аница Николин (студ. филологије – III
година); на репертоару имају 3 свите српских народних игара из Баната,
сваки солиста по 4 мелодије; у првом семестру приредили су 5
програма...”
Сада, поводом прославе четири и по деценије непрекидног
постојања и берићетног деловања, члановима Младости, – уз које сам
био из дана у дан више од 20 година – желим да пренесем младалачки
поздрав “Срећно!” у жељи да нижу нове и вредне успехе.”
Први успеси донели су популарност Омладинском оркестру,
привукли су већи број нових чланова.
Наредних година свирачима су се прикључили и Зака Аднађ, Јоца
Бугарски, Јован Стојанов, Миодраг Којичић, Илија Шепецан (хармоникаши), Јоца Коменов (гитариста), Душан Лукин (басиста)...
Оркестар је обезбедио музичку пратњу бројним певачима, међу
којима и сестрама Данилов, Лалић, Миклушев, Саши Кнежевићу,
Миленку Лукину-млађем, Душици Бакић, Влади Мишићу, Емилији
Молдован, Томиславу Лазарову, Аници Видак, Наталији Дабић, Рајки
Тодоров... Већина њих потицала је из “уметничке школе” чика Ђурице
Галетина.
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Интересовање за рад
ових дружина расло је.
Сакупио се већи број уметника-аматера, основана је и
прва играчка група под
надзором чика-Лазе Радована... И тако је настала фолклорна дружина Младост. А
опстала је, можда и захваљујући младалачком полету
њених чланова, које је 20
година уметнички упућивао
Миленко Лукин-млађи. Она уједињује свираче, певаче и играче. Треба,
међутим, подвући и чињеницу да у свим овим формацијама поред
студената активно учествују и ученици разних темишварских гимназија и
млади радници.
Студенти су завршавали студије, ученици гимназију, а на почетку
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сваке школске године дружини су приступали нови чланови, репертоар се
обнављао и обогаћивао...
У раздобљу 1979-85. године у оркестру су свирали: Злата Mарић,
Владислав Палинкаш, Сава Стојан, Светомир Петков, Кајица
Миливојевић, Оливера Апостол, Леонид Георгица (оркестар познатији
као Младост 2) а обезбеђивали су музичку пратњу вокалним солистима:
Биљани Апостол, Ђеки Јовановић, Оливери Крстић, Олгици Марковић,
Сребренки Јездимир, Божици Секулин, Душици Стефановић, Јасминки
Крњачки, Ружици Браила, Ђуређу Мијату...

У том периоду на студентским приредбама су се појављивали нови
састави естрадног карактера: “Пети точак”, “Змај”, “Црне пантере”,
“Рокери с Дунава”, “4М”, који су такође забележили успех код публике...
Време пролази и на сцену долази нова генерација свирача: Зоран
Станојев, Миле Миличић, Пера Перинац, Дана Жупунски, Јован Брад,
Александру Ваш, Зоран Бранкован... а и певачи: Јасмина Петров, Влада
Недин, Маријана Урету.
Дружини приступају хармоникаши Рада Мирјанић и Мирослав
Ненадов и певачице Силвана Дишић и Вера Ћирић.
И најзад оркестру се придружују млађи: Лаза Весић, Дејан Галетин,
Алин Стојановић, Бранислав Марков, Драган Петровић (хармоникаши),
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Рада Попов, Горан Лукин (гитаристи), Дејан Фењац (бас гитара), Радмила
Рајков, Сања Мирјанић, Жива Пантин, Драгослав Јаношев, Јадранка
Стојшин (вокални солисти).
Играчка група увежбава нове сплетове српских народних игара у
кореографији Огњана Крстића, бившег играча, сада инжењера и
апсолвента више семинара за кореографе у матичној земљи. Виртуозност
играча је сваким даном све већа, захваљујући у првом реду кореографу
Огњану Крстићу.
Почев са 1990. годином АКУД Младост бележи врхунске резултате
и учествује на велике међународне смотре фолклора као што су БЕМУС
(Београд, 1991), “Вршачки венац” (Вршац, 1993), “Жупа `93”
(Александровац). То је период када се склапају пријатељства са великим
фолклорним ансамблима из матичне земље (“Градимир” – Београд, “14.
октобар” – Крушевац) али и са сличним дружинама из наше земље
(Дунавски жубор – Стара Молдава, Млади Карашевци – Карашево).
Настављају се гостовања по нашим местима, а и по већим
градовима. Од изузетног значаја је наступање на сцени Румунске опере у
Букурешту (два пута, 1991) пред одабраним гледалиштем у друштву
других ансамбала националних мањина из Румуније.
Чланови Младости и Талије постају носиоци и суорганизатори,
заједно са Савезом Срба у Румунији, великих уметничких манифестација
код нас као што су: међународни фестивал фолклора “Маратон српске
народне песме и игре”, Светосавска приредба и бал (више издања), акција
солидарности “Брат брату” за сакупљање хуманитатне помоћи намењене
настрадалима у рату на територији бивше Југославије.
Гостовања по нашим местима организују се уз помоћ месних одбора
Савеза Срба у Румунији.
Ређају се приредбе, гостовања, учествује се на разним такмичењима,
организују се прославе, снима се, постижу успеси; мимо неких блеђих
интервала, дружина стиче заслужено место међу себи сличнима у овом
нашем поднебљу.
Напоредо са редовним приредбама у Темишвару и у селима
насељеним српским живљем широм Баната, дружина Младост је
учествовала на свим фестивалима студентске уметности и стваралаштва
до финалних такмичења. На тим такмичењина, почев од параде народне
ношње, долазио је до изражаја младалачки полет, бокорила се
раздраганост и весеље, али су у првом плану ипак били озбиљност у
приступу сценском приказивању народног блага, виртуозност,
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аутентичност фолклора, љубав према традицији, тежња да се сачува од
заборава оно највредносније, жеља да се прикаже и новији фолкор.
Лепо су поступили студенти када су повремено позивали на сцену,
себи уз раме и срца, као госте, аматере из Белобрешке, Варјаша, Српског
Семартона, Станчева, Српског Семпетра, ђачки хор из Ченеја, ученике
Филолошко-историјске гимназије, студентски оркестар “Јарани” из
Решице, чланове студентског фолклорног ансамбла “Дојна Тимишулуј”,
КУД “Лале са Мориша” из Чанада и др.

Такође су чланови студентских формација током четири и по
деценије непрекидне активности учествовали и на разним
манифестацијама које су организовали Тимишки жупанијски савет
радних људи српске националности, Савез Срба у Румунији и у
програмима других културних установа.
Преломни тренутак у активности ове дружине означио је избор нове
стратегије и руководства: уметнички руководилац – Огњан Крстић,
организатор – Борко Јоргован. Сарадња са кореографом Милорадом
Лонићем из Новог Сада „позлатила“ је Младост. Музички руководиоци
Томислав Ђурић и Нада Петров дали су „прави тон“ друштву. И
признања се ређају...
*
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Душица Бајински, члан књижевног кружока Младице написала је
песму “Наш знак”, која је, уз музичко обликовање које је остварио
Миленко Лукин-млађи, постала химна дружине Младост и позоришног
студија Талија (уз мање измене у тексту):
НАШ ЗНАК
Кажу да је младост
Цвет што краси нас.
Младост – то је дружина
Што пева за нас.
Младост гради мостове
И среће је глас.
Младост је и дружина
Што свира за нас.
Радост нам је велика
Ко времена кас:
Ми смо Младост – дружина
Што игра за вас.
17

Уз нас је и Талија –
Чуће им се глас!
Они глуме, радују се
Да засмеју вас.
А Младост и Талија
То су друштва два:
То су наши другови,
То смо ти и ја.

Време доноси радост. Посебно кад је оно проткано заиста лепим
успесима, као што је случај ових наших дружина. Јер шта је уосталом,
непоштедни, топао аплауз гледалаца, ако не сведочанство успеха? А и
радости наше.
И на крају ових написа, позив за нове почетке. Упућујемо га свима
онима који у срцу носе песму, свирку, игру – све лепо што младост краси
– нека се придруже овим формацијама. Биће радовања. За њих и за нас.
Сада више но икада.
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ВРЕМЕПЛОВ ИСПУЊЕЊА

Наша штампа је верно пратила наступања студентских аматерских
формација.
Одабрали смо прегршт новинских хроника објављених
својевремено у недељнику “Наша реч” (у напоменама наводимо број
новина и аутора написа). Хронике огледају хронолошким редом
премијере и значајније приредбе, илуструјући све видове активности
наших формација у Темишвару и на турнејама.
Напомињемо да су одабрани списи из последње деценије
активности:
СВЕТОСАВСКА ПРОСЛАВА У РЕШИЦИ (2006)1
АКУД «Младост», најбоља играчка дружина у Румунији која негује
српски фолклор, представила је решичкој публици три кореографије:
прва, под управитељством Сретка и Сенадина Крстића, била је сачињена
од игара из околине Пирота, друга, Милорада Лонића, звала се «Зелен
багрен удара» (са њом су «Младосташи» освојили сребро у Швајцарској),
а трећа, «Ивањско цвеће», већ је свим љубитељима српског фолклора
добро позната (донела је «Младости» прву награду на прошлогодишњем
међународном фестивалу српског фолклора у Немачкој).
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВИДЕО ЗАПИСА АКУД “МЛАДОСТ”2
Прошлог понедељка, 17. априла 2006, са почетком у 19.00 часова, у
просторијама Српског клубa на Тргу уједињења одржана је званична
презентација Златни опанак Ваљево 2006. У присуству свештенства, представника Генералног конзулата СЦГ у Темишвару, новинара, родитеља
као и бивших и садашњих чланова АКУД „Младост“ били су приказани
видео записи са прошлогодишње Европске смотре српског фолклора у
Швебиш Гминду у Немачкој где је наше културно-уметничко друштво
освојило златну плакету, а Тамбурашки оркестар проглашен за најбољи
1
2

Н Р, 833/03.02. 2006, Горан Мракић.
НР, 844/21-04.2006, М.Т.
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оркестар. Други видео запис приказан те вечери био је са недавно
одржаног Сабора српског фолклора „Златни опанак“ у Ваљеву – где је
наше друштво у конкуренцији стотинак ансамбала освојило прво место –
и уједно „Златни опанак“.
ДАНИ ЂУРЂЕВКА У ПЕТРОВОМ СЕЛУ3
Пето издање манифестације «Дани Ђурђевка» одржало се и ове
године у Петровом Селу. Домаћини из Банатске Црне Горе потрудили су
се да гостима максимално угоде и спреме све што је потребно да
манифестација протекне у најбољем реду.
Након литургије домаћини су положили венце код спомен-плоча
палим српским борцима у Првом и Другом светском рату. Након
полагања венаца месни парох Сава Корнић је све присутне мештане и
госте позвао на народно весеље у црквеној порти.
Петровчани су редом могли да уживају у народне игре које су за
њих приредили чланови АКУД «Младост» Темишвар, КУД «Свети
Никола» Дињаш и КУД «Михајло Андрејевић» из Петровог Села и
Лукаревца. Играче су пратили инструменталисти Златко Јованов, Дарко
Шири, Јонел Онига, Чипријан Морару и Миле Ројков. Неколико народних
песама отпевао је и Петровчанин Миодраг Илин.
Након представе уследила је заједничка вечера (одлични пасуљ!) и
игранка у црквеној порти.
СВЕТИ НИКОЛА У ВЕЛИКОМ СЕНПЕТРУ4
Прошлог понедељка, 22. маја (2006), прослављен је летњи Свети
Никола, храмовна слава у неколико наших села широм Баната.
У Великом Сенпетру је и ове године било свечано. Вечерње у
месном храму служили су месни парох јереј Пера Илијевић, парох
семиклушки јереј Радивој Рајчић и бивши парох сенпетарски протојереј
Станимир Мирковић у пензији. Освећење славског колача и кољива
обављено је у порти месног храма. Овогодишњи кумови, сенпетарска
омладина, предала је славску ружу и кумство заменику кнеза Пери Беленцану који је у име Општине Великог Сенпетра преузео кумство. Славље
се наставило уз српску народну музику, свирао је оркестар Миодрага
Грубачког а солиста је био Зоран Барбу.
3
4

НР, 848/19.05.2006, Г.М.
НР, 849/26.05.2006, Миодраг Тодоров
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У вечерњим часовима одржала се културно-уметничка приредба у
Дому културе. Сала Дома културе била је испуњена до последњег места.
На почетку представе председник МО ССР Велики Сенпетар Даница
Пелајић поздравила је присутне и захвалила свима који су помогли да се
културно-уметничка представа одржи. У име Општинског већа - Вршац
Милан Филиповић је уручио поклон за Савез Срба у Румунији тј. 360
сликовница за децу. Гост је у име целе делегације из Вршца уручио
представницима Општине и ССР пригодне поклоне.
Сенпетарцима су се затим представили КУД „Виногради“ Гудурица
– Србија, КУД „Ђура Јакшић“ Павлиш – Србија, АКУД „Младост“ из
Темишвара и КУД-а „Плави делија“ Велики Сенпетар.
Приредбу су отворили најмлађи чланови КУД „Плави делија“ из
Великог Сенпетра који су приказали игре из Баната у кореографији
Радована Јованова.
Гости из Србије КУД „Виногради“ из Гудурице представили су се са
неколико кореографија, а игре из Баната и околине Ниша приказали су
чланови КУД „Ђура Јакшић“ из Павлиша.
АКУД „Младост“ из Темишвара приказало је игре из Баната и
Бачке.
На крају ове успешне приредбе чланови КУД „Плави делија“ су
пред домаћом публиком показали окретне и брзе српске народне игре.
Дружење уз песму и игру наставило се на балу.
АКУД „МЛАДОСТ“ НА ПЕСМИ ПЛАНИНА5
У Сибиуу се од 4. до 6. августа 2007. одржао Међународни фестивал
Песма планина, који окупља ансамбле националних мањина из Румуније,
румунске ансамбле и друштва из иностранства. Фестивал је ревијалног
типа а доживео је 31. издање, са напоменом да је ове године фестивал био
посвећен звању града Сибиуа, који постаје европски град културе.
Србе је на фестивалу ове године представљао АКУД „Младост“,
који су прво 4. августа представили нашу заједницу на дефилеу, а у
суботу 5. августа на отвореној сцени главног трга Младосташи су извели
добропознати сплет игара „Зелен багрен удара“ у кореографији Милорада
Лонића.

5

НР, 912/10.08.2007, Љ.С.
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КРСНА СЛАВА АКУД „МЛАДОСТ“6
ВЕЛИКА ПОРОДИЦА СРПСКИХ ИГРАЧА
И у Румунији многи православни Срби празнују Аранђеловдан као
крсну славу. Међу њима се убраја и Академско културно- уметничко
друштво „Младост“ из Темишвара.
Под геслом „Христос посреди нас“ одржала се и ове године, у петак,
24. новембра 2006, представа АКУД-а „Младост“ и позоришног студија
„Талија“ у темишварском Дому студената.
На самом почетку манифестације, након свечаног отварања, била је
представљена књига „Од срца срцу“ Љубомира Степанова. Присутнима
се обратио и о књизи говорио новинар Миомир Тодоров са Радио
Темишвара.
У наставку је наступио тамбурашки оркестар „Лале са Мориша“,
под руководством професора Томе Ђурића, заједно са вокалним
солистима: Душицом Рошу, Љубомиром Петровим и Лазом Кнежевићем.
Хор Српске православне саборне цркве из Темишвара, под руководством професора Јоце Бугарског, отпевао је „Славску“ Стевана
Мокрањца, „Покајничку молитву“ В. Милосављевића и „Другу руковет“
Стевана Мокрањца.
Чланови АКУД-а „Младост“ су хтели да захвале на помоћи и
дугогодишњој сарадњи провереним пријатељима, те су им овом приликом доделили повеље. Захвалнице су биле уручене Љубомиру
Степанову, Јоци Бугарском, Маринку Маркову и Миленку Лукину.
АКУД „Младост“ и позоришни студио „Талија“ приредили су шест
тачака: народну песму „Седам сати удара“, „На крај, на крај, моја силна
мобо“ – игре, песме и жетелачке обичаје из Срема, „Зелен багрем удара“ –
сплет песама и игара из Баната, „Инструментал“ – оркестар АКУД-а
„Младост“ и „Ивањско цвеће“ – сплет српских песама и игара из Бачке.
Свечарску здравицу у име позоришног студија „Талија“ одржао је Марко
Аџић.
Главни организатор манифестације био је Борко Јоргован, вокалне
аранжмане је обезбедио Дејан Попов, оркестрацију професор Тома
Ђурић, кореографију Милорад Лонић, уметнички руководиоци били су
браћа Сенадин и Сретко Крстић, а све се одвило у режији Огњана
Крстића, који је на крају захвалио свим члановима „Младости“, велике
породице српских играча у Банату.
6

НР, 876/01.12.2006, Горан Мракић
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„Младосташи“ су још једном доказали да нису џабе сматрани
најбољом српском играчком групом у Румунији, која својим наступима
одушевљава сваку публику пред којом наступа.
САВИНДАН У ТЕМИШВАРУ (2007)7
На којој да су се год сцени појавили, Младосташи су умели да
испричају нашу српску причу... од Србије Швајцарске, Немачке, Аустрије
и европских фестивала донели нам део славе и на темишварску
позорницу.
Седам сати удара је кореографија посвећена Карађорђу и Доситеју,
први пут изведена за Аранђеловдан – крсну славу Младости и поновљена
на сцени Опере уз аплаузе темишварске публике.
У оквиру наступа „Младости“ наступио је и оркестар Миодрага
Грубачког у чијем су саставу били и Јоца Максим, Мирољуб Станојев,
Рада Мирјанић и Кристијан Балтјан.
АКУД „Младост“ приказали су и сплет песама и игара из Баната
Зелен багрем удара као и сплет песама и игара из Бачке Ивањско цвеће.
Организатор ове поставке јесте Борко Јоргован, вокални аранжман Дејан
Попов, оркестрацију потписује Томислав Ђурић, кореограф је Милорад
Лонић, уметнички руководиоци су Сенадин и Сретко Крстић, а режија
припада Огњану Крстићу.
Бројни званичници су уз организаторе поделили радост Светосавске
прославе у Темишвару. Са нама је био Његово Преосвештенство ГГ
владика Лукијан, протојереј ставрофор, архијерејски заменик Владимир
Марковић, Овидију Драганеску, префект тимишке жупаније, генерални
конзул Србије у Темишвару Драгомир Раденковић, Александар Чотрић,
државни секретар у Министарству дијаспоре, Миодраг Јакшић помоћник
министра за дијаспору, Дејан Максимовић и Мирослав Ступар представници Општине Вршац, Срђан Николић, председник Општине Рума
као и бројни наши представници српских институција.
По завршетку светосавске приредбе неколицина њих су за наш лист
рекли следеће:
Драгомир Раденковић, генерални конзул Србије у Темишвару:
„Први пут сам на овој манифестацији, мада сам о њој доста слушао
и веома ми је драго да сам вечерас присуствовао једној свечаној
академији и представи која пуно значи за очување традиције и идентитета
српске заједнице у Румунији и Срба уопште.“
7

НР, 885/02.02.2007, Љ.П.Станков.
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Александар Чотрић, државни секретар у Министарству за
дијаспору Владе Србије:
„Ја мислим да је тачна констатација, на крају, да је ово била
најлепша прослава празника Светог Саве у српском расејању. Овај велики
дан обележава се од Сиднеја преко Цириха до Ванкувера, свуда тамо где
живе наши сународници. Имао сам прилике да присуствујем прославама
и са другим српским заједницама, али ово вечерас је било најлепше,
најемотивније и на највишем уметничком нивоу. Овом приредбом је још
једном показано да је српска заједница у Румунији најорганизованија и
највише везана за традицију и могу да пожелим само да још много година
буду организоване управо овакве светосавске академије.“
АКУД „МЛАДОСТ“ У ДУНАВСКОЈ КЛИСУРИ8
Након ефектног наступа младосташа на „Златном котлићу“ у
Старој Молдави, који су својом игром, на посебно дирљив начин, момци
и девојке из Темишвара (и још многих наших места) украсили, наступили су у суботу, 11. августа 2007, у Белобрешки, а у недељу, 12,
августа, у Свиници.
У суботу, у Белобрешки, у препуном Дому културе, пред око 300
мештана и гледалаца из околних села, младосташи су приредили
ретроспективу кореографија са којима су освојили, задњих година,
златна одличја на сценама у матици и Европи. Белобрешчани, који знају
да цене културу и овакве културно-фолклорне манифестације и сличне
приредбе, наградили су извођаче аплаузима и овацијама.
Заједно са младосташима у Белобрешки су наступили и чланови
удруженог тамбурашког оркестра из Дивића, Радимне и Белобрешке.
У недељу је и у Свиници, исто у препуној дворани, АКУД „Младост“ приредило сличну приредбу, за коју су их Свиничани, и сами
вредни посленици фолклора, наградили бројним аплаузима. Заједно са
младосташима наступили су и чланови КУД „Дунав“ из места, тако да је
заједно појављивање на сцени свих аматера прерасло у несвакидашњи
догађај.
Посебно бисмо нагласили да су младосташи за три дана свог
боравка у Дунавској клисури одсели у Српском културном центру у
Базјашу, први од свих наших културно-уметничких друштава.

8

НР, 914/915 – 24.08.2007, Г.М, Љ.П.С.
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КОНЦЕРТ СРПСКЕ ПЕСМЕ И ИГРЕ9
У темишварској дворани Адам Милер Гутенбрун (16.11.2007) с
почетком у 18.30 одржан је у оквиру Дана српске културе у Темишвару у
организацији Савеза Срба у Румунији, Генералног конзулата Србије у
Темишвару, и у сарадњи са Министарством културе Србије - Концерт
српске песме и игре.
Четврто вече Дана српске културе у Темишвару отворили су у име
домаћина Драгомир Раденковић, генерални конзул Србије у Темишвару и
Славомир Гвозденовић .
Тамбурашки оркестар „Лале са Мориша“ под вођством Томе Ђурића извео је сплет староградских песама, а као солисти наступили су
Душица Рошу и Пера Тодоровић.
АКУД „Младост“ је извела старе кореографије са којима су се
прославили по Европи, Зелен багрен удара и Ивањско цвеће.
Сваки дан ове културне манифестације имао је изузетно велику
посећеност, а изузетак није чинило ни вече Концерта српске песме и игре.
Наша публика је увек топло примала српску песму и игру, како
наших, тако и страних извођача, али је Радиша Урошевић успео у сали
Адам Милер Гутенбрун да створи атмосферу какву ће љубитељи српске
песме дуго време памтити. Од старих хитова до најновијих песама,
Радиша Урошевић је приредио прави празник српске песме. Познатог
певача из Србије пратио је хармоникаш Милан Милосављевић Бамбино, а
на клавијатури пратио га је наш Рада Мирјанић.
Председник ССР Славомир Гвозденовић захвалио је Борчету
Николићу и Свети Мађаревићу што су помогли на свој начин да Радиша
Урошевић те вечери буде гост Темишвара.
AРАНЂЕЛОВДАН – КРСНА СЛАВА МЛАДОСТАША10
У среду 21. новембра 2007, на дан када је Српска православна црква
прославила Сабор светог Архангела Михаила - Аранђеловдан, у Саборној
цркви у Темишвару-Граду, чланови АКУД „Младост“ су присуствовали
литургији, а након тога резању славског колача и освећењу кољива и
вина.
Прва представа АКУД „Младост“ и Позоришног студија „Талија“
одржала се у Иванди, 1969. године на Аранђеловдан и од тада на овај дан
чланови овог друштва славе крсну славу.
9

НР, 927/23.11.2007, Љ.П. Станков.
НР, 928/30.11.2007, Миодраг Тодоров.
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Прошле недеље, 25. новембра, чланови АКУД „Младост“ из Темишвара приредили су годишњу представу поводом Сабора светог
Архангела Михаила у Дому студената у Темишвару, а дошли су им на
прославу пријатељи: Тамбурашки оркестар „Лале са Мориша, “КУД
„Свети Ђорђе“ из Станчева и КУД „Плави делија“ Великог Сенпетра.
У сали за представе Дома студената било је те вечери много
пријатеља овог ансамбла, бивших чланова, а међу званицама били су
представници свештенства, Генералног конзулата Републике Србије у Темишвару, генерални конзул Драгомир Раденковић и конзул Александра
Ђурица, као и бројни представници ССР на челу са председником
Славомиром Гвозденовићем. Приредбу су пратили и локални медији, а
цео ток представе снимала је екипа румунске радио телевизије.
После кореографије посвећене вожду Карађорђу Петровићу „Седам
сати удара, Београд се отвара“ присутне је у име друштва поздравила
Звездана Симоновић, члан АКУД „Младост“, којој је припала улога
водитеља.
Уследила је кореографија народних игара из Баната под називом
„Зелен багрем удара“, коју потписује Милорад Лонић, а са којом је АКУД
„Младост“ ове године освојило прво место и златну плакету на Европској
смотри фолклора, одржаној у Врбасу – Србија. Да све буде савршено на
сцени, потрудили су се следећи Младосташи: уметнички руководилац
друштва Сенадин Крстић, вокални аранжман потписује Дејан Попов уз
пратњу тамбурашког оркестра којег је предводио Томислав Ђурић.
После отварања и наступа Младосташа на сцену су ступили гости,
чланови КУД „Плави делија“ из Великог Сенпетра, који су приказали
српске народне игре из околине Пирота у кореографији Радована
Јованова и пратњи оркестра Драгана Лалића и Зорана Душке.
Публици су се затим представили чланови младог оркестра АКУД
„Младост“: Предраг Аџић, Драган Лалић, Славен Павловић и Јани
Карабенчов.
КУД „Свети Ђорђе“ из Станчева, којим руководи Душан Миладинов
Бурди представило се за ову прилику двема кореографијама: играма из
Шумадије, и Беле Паланке и Понишавља. Младе Станчевце је пратио
Јоца Бугарски на хармоници и Рада Мирјанић на оргуљама. Између две
кореографије Станчеваца наступили су вокални солисти: Велимир
Недељков, сестре Миланка и Вера Јаношев и Владица Стојанов.
Вечерњи програм закључили су домаћини, кореографијом игара и
обичаја о Ивандану из Бачке која носи назив „Ивањско цвеће“. Још једна
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од награђених кореографија коју потписује Милорад Лонић са којом су
Младосташи освојили значајне награде на фолклорним фестивалима,
одиграна је уз пратњу незамењивих тамбураша, овога пута у саставу:
Томислав Ђурић, Лаза Поморишац, Иван Пантић, Драгослав Влашчић и
Славен Павловић.
Љубитељи српског фолклора у нашем граду уживали су за време
двочасовног програма у српским играма и песмама које су изводила наша
друштва.
На крају културно-уметничког програма Младосташи су доделили
дипломе и захвалнице бившим члановима друштва АКУД „Младост“ и
Позоришног студија „Талија“, који су својим дугогодишњим деловањем,
у оквиру ова два друштва, допринели очувању српске песме и игре на
нашим банатским просторима: Вишеслави Ћирић - дугогодишњем
ментору Позоришног студија „Талија“, Заки Аднађу - некадашњем
руководиоцу оркестра, Светозару Бати Весићу - дугогодишњем
кореографу друштва.
После културно-уметничког програма дружење се наставило у
просторијама студентског клуба уз песму и народно коло у које су се
ухватили Станчевци, Сенпетарци и Младосташи, а њих је увесељавао до
зоре нови, подмлађени оркестар друштва.
Krsna slava AKUD "Mladost"11
KAO U DOBRA VREMENA
Dom studenata u Temi{varu odavno nije primio toliko Srba kao
pro{log petka dan posle Sabora svetog arhangela Mihaila - Aran|elovdana,
krsne slave AKUD "Mladost". U dvorani gde je retko koje sedi{te ostalo
prazno, okupili su se veliki po{tovaoci ovog na{eg kulturno-umetni~kog
dru{tva iz Temi{vara i okolnih sela, ali i iz matice. Tako su uz
Mladosta{e bile prve kom{ije, KUD "Zora" iz Temi{vara, GKUD "Sombor"
iz Sombora, KUD "Laza Nan~i}" iz Vr{ca, i igra~ka grupa Srpske gimnazije
"Dositej Obradovi}" iz Temi{vara. Sve~anoj priredbi prisustvovali su i
srpski i rumunski pisci iz matice i na{e zemqe koji su u Temi{varu boravili povodom Dositejevih dana i Susreta pisaca na granici.
Kola~, sve}a i ikona
Prvo su na dan Svetog arhangela Mihaila svi ~lanovi AKUD-a
"Mladost" prisustvovali liturgiji u Sabornoj srpskoj crkvi i po starom
pravoslavnom obi~aju "sve~ara" rezali kola~ krilatom arhan|elu, knezu
me|u an|elima i wihovom vojnom zapovedniku.
Kola~, sve}a i ikona nisu izostale ni sa priredbe koja je u petak 22.
11
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novembra s po~etkom u 19.00 ~asova uprili~ena povodom krsne slave gde su
devojke u lepim narodnim no{wama svoje goste do~ekale hlebom i soqu.
Plakete prijateqima
Priredbu je otvorila Biqana Caran i najavila dodelu plaketa
Prijateq AKUD "Mladost": Fondaciji Hemofarm, Du{anu Vatovi}u,
biv{em vicekonzulu, Vladi Mi{i}u, porodici Pqoskar, porodici Jorgovan,
Rajku Korwi, Savezu Srba u Rumuniji, Konzulatu SRJ i Ogwanu Krsti}u,
predsedniku SSR i dugogodi{wem koreografu ovog dru{tva. Tako je u ovoj
tre}oj godini kako "Mladost" slavi svoju krsnu slavy, rukovode}i odbor
odlu~io da dodeli po~asnih devet plaketa qudima ili institucijama koji su
ih za proteklih godinu dana zadu‘ili.
Doma}in ve~eri Goran Pantin igrao je ulogu tipi~nog lale koji je svako
prikazivawe onih, koji su na scenu izlazili, propratio {aqivim pri~icama
ili pak opaskama u dijalektu. Prvi je na scenu iza{ao orkestar AKUD
"Mladost" u sastavu Miodrag Ilin, Miodrag Gruba~ki i Oliver Markov na
harmonici, Nenad Lukin, ritam gitara i Slaven Pavlovi}, beke{.
Noge same prate ritam
Oni su propratili i nastup Mladosta{a koji su izveli splet
bana}anskih igara stvoriv{i u sali atmosferu koju pamtimo iz dobrih dana
kada su nam na svakoj predstavi dvorane bile pune qudi ‘eqnih srpske pesme
i igre. Lepo je bilo videti ozarena lica qudi ~ije su noge same pod sedi{tima
pratile ritam onih sa scene ili de~icu koje stolice nisu zadr‘ale nego su
pod kraj reda cupkali i dizali ru~ice da brzo porastu pa da se i oni pridru‘e
velikim igra~ima. Odmah za doma}inima nastupili su i prvi gosti: GKUD
"Sombor" iz Sombora, osnovano jo{ davne 1973. pod imenom "Brazda". Od
1998. wihovo je dru{tvo dobilo ime svoga grada. Koliko su oni ozbiqni i koja
im je vrednost govori i podatak da godi{we organizuju dva me|unarodna
festivala, dok im gostovawa {irom Evrope nisu retka pojava. U Temi{varu
su te ve~eri vi{e puta izlazili na scenu, a prva je bila koreografija igara iz
Gru‘e.
I po{to se na slavu obavezno zovu prve kom{ije, bilo je nemogu}e zamisliti Aran|elovdan bez KUD-a "Zora". Wihov orkestar u sastavu Du{ko
Popovi}, Dragan Todorovi} na harmonici i Vasa Jovanovi} na elektronskim
orguqama, pratio je igra~e dok su zavijorili srbijansko kolo. Solisti Du{ko
Beqin i Vera Subin podsetili su sve nas na "ku}e male, kre~ene u belo, takvo
nam je nekad bilo selo..."
Poletarci
Pravo iznena|ewe bili su poletarci, odnosno |aci Srpske gimnazije
"Dositej Obradovi}", koji su nedavno osnovali igra~ku grupu. Za wihovu se
koreografiju pobrinuo Sretko Krsti}, a pratio ih je orkestar "Mladosti".
Mladi, talentovani i toliko brojni da im je scena bila tesna pobrali su
najvi{e aplauza. Toplo je publika primila i mlade harmonika{e na{e
gimnazije: Darka [irija, Lazu A}imova i Miroslava Popova. Na scenu je
opet iza{ao GKUD "Sombor" interesantnim izvo|ewem igara iz Trstenika.
Kao gosti iz matice do{li su nam i Vr{~ani, odnosno KUD "Laza Nan~i}"
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koji je svoje ime dobio po dobrotvoru. Oni su se u veoma lepim varo{kim
no{wama predstavili igrama iz Banata dok je vokalna grupa istog KUD-a
izvela splet starogradskih umilnih i setnih pesama. Bolno i dirqivo, uz zveket |erdana izveli su Somborci igre sa Kosova i publici preneli neku posebnu energiju srpskog duha.
Bukvalna mladost
Najmla|i, ali zato veoma ve{t na harmonici bio je Marko Taban, dok je
Mladena Uro{evi} pevala o ‘enskoj patwi i o dragom. I, ponovo "Sombor"
koji je sve prisutne o~arao raznovrsno{}u koreografija i prikladnih no{wi
za svaki nastup. Zaista posebne bile su igre iz "Bele Palanke" sa
matemati~ki izra~unatim svakim korakom i scenskom postavkom koja je
podse}ala na pravoslavni krst ispleten od devojaka i mladi}a. Jo{ jedan
mladi solista, Zoran Barbu u pratwi Miodraga Gruba~kog, Mileta
Radovankovi}a i Dobrice Ko~ija{a, pevao je o qubavi, slatkoj tajni, a o ~emu
bi drugom mladi qudi i pevali.
Drugi nastup Vr{a~kog KUD-a "Laza Nan~i}" obuhvatio je igre iz
Vrawskog poqa, dok je KUD "Sombor" zakqu~io svoje predstavqawe u
Temi{varu vla{kim igrama uz neizostavne vla{ke {ubare. I, da bi se ovaj
za~arani krug zatvorio, na kraju su nastupili doma}ini AKUD "Mladost"
ostavqaju}i za sobom ve~e za pam}ewe i miris sve‘e, bukvalne mladosti.
АКУД «МЛАДОСТ» У КЛИСУРИ И ПОЉАДИЈИ12
Поводом «Дана Преображења» играчи АКУД «Младост» гостовали
су у више насеља Дунавске клисуре. Темишварски су «Младосташи»
наступили 17. августа 2008, у Оравици и Мачевићу, 18. августа у Базјашу,
а 19. августа у Соколовцу.
Они су извели кореографије и игре из Бачке, Баната и Босилеграда
(кореографи и уметнички упућивачи Милорад Лонић, Сенадин и Сретко
Крстић): «Седам сати удара», «Ивањско цвеће», «Крајиште», «Ој, Стојане,
млад стопане». Присутнима су се овом приликом обратили и Славомир
Гвозденовић и Огњан Крстић.
У Мачевићу су сем «Младосташа» наступили и локални уметнициаматери, као и члан позоришне дружине «Талија», Горан Пантин, а
публике је било у врло великом броју.
Наступ на импровизованој бини испред манастира Базјаш уследио је
након песничке вечери и доделе награде овогодишњем добитнику. У овој
краткој турнеји темишварски су уметници-аматери представили и DVD
који садржи снимке са њихових многобројних наступа.
12
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АРАНЂЕЛОВДАНСКИ СЛАВСКИ КОНЦЕРТ АКУД „МЛАДОСТ“13
Дан пре Аранђеловдана, крсне славе АКУД „Младост“, 20. новембра
2008, Дом студената у Темишвару био је испуњен публиком, навиклом на
пријатна изненађења наших Младосташа -„шампиона“, како их од миља
зовемо. Повод је био још један јесењи славски концерт.
Као и ранијих година Младосташи су пред иконом Светог архангела
Михаила запалили свећу, а на белом пешкиру са извезеним грбом и
поруком Бог чува Србе поставили славски колач.
У духу српске традиције домаћински је изговорена здравица, а
одмах затим уследела је добро позната, не само песма, већ енергија.
Када Младосташи играју, са сцене стиже не само изузетна
увежбаност и тачна кореографија, већ и топлина емоција насмејаних
момака и девојака, који се радују лепоти. То се осећа у сваком покрету, у
самом држању на сцени, док на себи имају прелепе народне ношње.
Прва изведена била је позната кореографија Милорада Лонића
Ивањско цвеће, којом су освојили европске сцене, али и, по ко зна који
пут, наша срца.
Хор Српске саборне темишварске православне цркве извео је
маестрално Оче наш под управом професора Јоце Бугарског, а цела је
сала те вечери молитву примила скоро литургијски, као у цркви. Чланови
Хора отпевали су још и Хвалите имја Господње, као и световну песму:
Лепа‘ј ружа, леп је бели крин.
У сали је те вечери било угледних гостију, од генералног конзула
Републике Србије Драгомира Раденковића и конзула Александре Ђурице,
професора, интелектуалаца, и представника свих српских институција, до
родитеља чија су деца била на сцени.
Специјално за ову прилику из Србије су да подрже српског
кандидата за Дом посланика – др Душана Попова, дошли и Александар
Чотрић и Јанко Веселиновић посланици Народне скупштине Србије, као и
Зоран Јовичић, председник Светског српског конгреса.
Сцена, са пет културних друштава, са гостима из матице, са представницима Савеза, са нашим кандидатом за Дом посланика и са
Савезовим заставама деловала је импресивно. И то све пред око три
стотине наших сународника. Ето, велике наде за нас - да ће наш народ
гласати српски 30. новембра.

13
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СИТНО, СИТНИЈЕ, С ВРХОВА ПРСТИЈУ14
По Банату, паланачком овога пута, АКУД „Младост“ прошетала је
своје госте шоровима младих кицоша у јанкелима и шубарама или пак
накривљеним шеширима, уз вреле поскочице је...па...хопа! у ситним
корацима скоро на прстима, што их тамбураши прате, а цуре враголанке
довикују и ју, ју…
Међу гостима на сцени нашли су се и Доситејевци са народним
играма специфичним за наш простор. Одувек је Српска гимназија била
расадник будућих талената и сасвим је природно да Младосташима, овако
млади и лепи наши ђаци, дођу на славу.
А на славу АКУД „Младост“ дошли су и чланови КУД „Михајло
Андрејевић“ из Петровог Села, под вођством Миодрага Илина и уместо
црвене јабуке домаћинима на Аранђеловдан поклонили сплет српских
народних игара из Шумадије.
И једно је сигурно, нити би Банат, био Банат, нити би српска песма
била што данас јесте да нема тамбураша, да те у срце дирну, баш као у
Ђолетовој песми: „Када склопим очи небом наиђу мобе/ замиришу
гостинске собе/, небом свадба одзвања/ када склопим очи небом промичу
лица/ затрепери рој тамбурица/ Дунав седеф одрања.“
Затрепериле су те вечери и жице наших „Лала са Мориша“,
тамбурашког оркестра под вођством Томе Ђурића да сетно дочарају
староградску песму уз своје солисте: Душицу Рошу, Љубу Петрова и
Перу Тодоровића.
КУД „Свети Ђорђе“ из Станчева, под вођством Душана Миладинова
је показало у неколико година, да се радом може заиста много постићи. А
били су прошлог четвртка 20. новембра бољи него икада, што је публика
умела да награди топлим аплаузима.
ПОВЕЉЕ И ПЛАКЕТЕ15
Од када славе своју славу, АКУД „Младост“ завело је ред почасних
плакета које се додељују на Аранђеловдан.
Овогодишњи добитници су заслужна имена српске заједнице. Међу
првима је Милосав Татарић кореограф „Младости“ и не само, један од
водећих кореографа Темишвара примио Повељу за изузетан допринос
14
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активности овог друштва на пољу очувања српског националног бића и
развоју наше културе на овим просторима.
Током бројних година „Младост“ и „Талија“ била су нераздвојна
друштва. Ђока Стојанов је глумац и редитељ, носилац бројних улога
српског позоришта у Темишвару, а за све то додељена му је овогодишња
повеља АКУД „Младост“.
И трећи је добитник Богдан Пејић за којег се везују бројни оркестри
који су пратили ово наше друштво. У име Богдана Пејића Повељу су
примили његови, син и унука: Берислав Пејић и Гордана Жупунски.
Врхунац умећа и даровања показали су те вечери Младосташи на
сцени у самом закључку када су извели игре из Босилеградског Крајишта:
Ој, Стојане, млад стопане, у истој кореографији Милорада Лонића.
Срчано, младо, зажарено. Нама на уживање и памћење.
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АКУД „МЛАДОСТ“ ТЕМИШВАР
у сарадњи са
САВЕЗОМ СРБА У РУМУНИЈИ
организују
у суботу, 20. децембра 2008, у 18.30 часова
у Националној опери у Темишвару
Велики хуманитарни концерт

КОЛИКО КОСОВА У МЕНИ
посвећен Косову и Метохији
- сви добровољни прилози биће предати ђацима српске
енклаве у Штрпцима.
- Гости АКУД „Младост“:
- Ансамбл „ВИЛА“, Културно-уметничког друштва
Железничар из Новог Сада са народним и тамурашким
оркестром друштва.
- Позоришни студио „Талија“
*
Поводом Светог Николе, своје крсне славе, Савез Срба у
Румунији организује након концерта у фоајеу Опере пријем за све
наше сународнике.
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„ЈОШ НОСИМО КРСТА, ЈОШ ИМАМО СЛОВА“16
Крсна слава је Србима знак препознавања, и припадања једном
народу. Од наше цркве, до јавних институција, слава је одувек била један
од главних знакова српске самосвести.
За Светог Николу (19.12.2008), крсну славу Савеза Срба у Румунији,
челници ове организације решили су да после резања колача у Саборној
цркви у Темишвару, уместо уобичајеног никољданског славља своје срце
покажу на мало другачији начин од уобичајеног.
У времену када свет награђује Нобеловом наградом Мартија Ахтисарија за генијални план отимања Косова и „чињенично стање да су Срби
криви као народ“, Савез Срба у Румунији организовао је у суботу 20. децембра у Темишварској опери хуманитарни концерт за оне који су због
плана „заслужног политичара“ остали без оца, мајке, крова над главом,
чак, што је најстрашније, без права да обилазе своје гробове. Али нека...
нека се они ругају. Ми бисмо им чак предложили да прошире Нобелову
награду за мир. Има још заслужних, узорних политичара, сличне господе,
која су се својски заложила за ефикасно спровођење плана „вољеног
маршала Тита“ да Албанцима на Косову направи државу - у држави
Србији. Циљ је постигнут. Награде додељене, и како би Шекспир рекао
„The rest is silence.“
Међутим, ми не бисмо били Срби, када ни Шекспиру не бисмо
поверовали. И како би?! Како такву тишину поднети.
Знамо ми да нас свет неће разумети, исто тако како нас нису
разумели када су Срби београдске мостове 1999. бранили - ничим другим
до осмехом и песмом.
Бранили смо и ми наша најдубља уверења, исто песмом. Јер је она
нама исцелитељска, иако знамо да може деци у енклави Штрпце (Косово)
којој је овај концерт намењен, значити чак и симболична сума од 1.060
евра сакупљена поводом овог хуманитарног концерта.
Највећи поздрав народу на Косову и Метохији упућен је из
Темишварске опере стиховима песника Славомира Гвозденовића из
књиге Колико Косова у мени, које су са најлепше темишварске сцене
говорили чланови Позоришног студија „Талија“: Милана Петров, Марко
Стојанов, Звездана Симоновић, Емина Ројков и Горан Пантин.
У режији познатог кореографа Милорада Лонића играчи АКУД
„Младост“, Темишвар и Ансамбл „Вила“, Нови Сад усаглашени, као да је
16
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у питању било једно друштво наступили су заједно у име лепоте српског
фолклора.
Тако је темишварска публика могла да ужива у познатим кореографијама Зелен багрем удара, игре из Баната, Ајмо, селе, у коло, игре
из централне Србије, Лако, лако, Танчо вођо, игре из белопаланачког
краја, Ивањско цвеће, игре из Бачке, Сокол ми лети високо, игре из
Владичиног Хана и Ој, Стојане, млад Стопане, игре из Босилеградског
крајишта.
Уз стихове и игру, српска изворна народна песма зазвучала је
прелепо, а своју оцену дали су и школовани гласови соло певача Трајана
Мишкуа и Јелене Голубовић.
Целокупни културни доживљај допунио је Рајко Корња пројекцијом
слајдова са сликама темишварских и косовских српских знаменитости.
Уметнички руководиоци били су Сенадин и Сретко Крстић,
организатор представе Борко Јоргован, музичко вођство осигурали су
Нада Петров и Драган Наранчић, вође два оркестра, у ствари једног
ансамбла који је импресивно деловао као целина те вечери, пред
темишварском публиком. Те вечери је у главној ложи Опере у знак
поштовања према Србима и у име подршке Косову, био и Николаје
Царану, председник Лиге српско-румунског пријатељства, као и
генерални конзул Републике Србије Драгомир Раденковић и Александра
Ђурица, конзул Србије у Темишвару.
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АРАНЂЕЛОВДАНСКИ СЛАВСКИ КОНЦЕРТ АКУД „МЛАДОСТ“17
Дан пре Аранђеловдана, крсне славе АКУД „Младост“, 20. новембра
2008, Дом студената у Темишвару био је испуњен публиком, навиклом на
пријатна изненађења наших Младосташа -„шампиона“, како их од миља
зовемо. Повод је био још један јесењи славски концерт.
Као и ранијих година Младосташи су пред иконом Светог архангела
Михаила запалили свећу, а на белом пешкиру са извезеним грбом и
поруком Бог чува Србе поставили славски колач.
У духу српске традиције домаћински је изговорена здравица, а
одмах затим уследела је добро позната, не само песма, већ енергија.
Када Младосташи играју, са сцене стиже не само изузетна
увежбаност и тачна кореографија, већ и топлина емоција насмејаних
момака и девојака, који се радују лепоти. То се осећа у сваком покрету, у
самом држању на сцени, док на себи имају прелепе народне ношње.
Прва изведена била је позната кореографија Милорада Лонића
Ивањско цвеће, којом су освојили европске сцене, али и, по ко зна који
пут, наша срца.
Хор Српске саборне темишварске православне цркве извео је
маестрално Оче наш под управом професора Јоце Бугарског, а цела је
сала те вечери молитву примила скоро литургијски, као у цркви. Чланови
Хора отпевали су још и Хвалите имја Господње, као и световну песму:
Лепа‘ј ружа, леп је бели крин.
По Банату, паланачком овога пута, АКУД „Младост“ прошетала је
своје госте шоровима младих кицоша у јанкелима и шубарама или пак
накривљеним шеширима, уз вреле поскочице је...па...хопа! у ситним
корацима скоро на прстима, што их тамбураши прате, а цуре враголанке
довикују и ју, ју…
Међу гостима на сцени нашли су се и Доситејевци са народним
играма специфичним за наш простор. Одувек је Српска гимназија била
расадник будућих талената и сасвим је природно да Младосташима, овако
млади и лепи наши ђаци, дођу на славу.
А на славу АКУД „Младост“ дошли су и чланови КУД „Михајло
Андрејевић“ из Петровог Села, под вођством Миодрага Илина и уместо
црвене јабуке домаћинима на Аранђеловдан поклонили сплет српских
народних игара из Шумадије.

17

НР, 980/27.11.2008, Љ.П.Станков.
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И једно је сигурно, нити би Банат, био Банат, нити би српска песма
била што данас јесте да нема тамбураша, да те у срце дирну, баш као у
Ђолетовој песми: „Када склопим очи небом наиђу мобе/ замиришу
гостинске собе/, небом свадба одзвања/ када склопим очи небом промичу
лица/ затрепери рој тамбурица/ Дунав седеф одрања.“
Затрепериле су те вечери и жице наших „Лала са Мориша“,
тамбурашког оркестра под вођством Томе Ђурића да сетно дочарају
староградску песму уз своје солисте: Душицу Рошу, Љубу Петрова и
Перу Тодоровића.
КУД „Свети Ђорђе“ из Станчева, под вођством Душана Миладинова
је показало у неколико година, да се радом може заиста много постићи. А
били су прошлог четвртка 20. новембра бољи него икада, што је публика
умела да награди топлим аплаузима.
Од када славе своју славу, АКУД „Младост“ завело је ред почасних
плакета које се додељују на Аранђеловдан.
Овогодишњи добитници су заслужна имена српске заједнице. Међу
првима је Милосав Татарић кореограф „Младости“ и не само, један од
водећих кореографа Темишвара примио Повељу за изузетан допринос
активности овог друштва на пољу очувања српског националног бића и
развоју наше културе на овим просторима.
Током бројних година „Младост“ и „Талија“ била су нераздвојна
друштва. Ђока Стојанов је глумац и редитељ, носилац бројних улога
српског позоришта у Темишвару, а за све то додељена му је овогодишња
повеља АКУД „Младост“.
И трећи је добитник Богдан Пејић за којег се везују бројни оркестри
који су пратили ово наше друштво. У име Богдана Пејића Повељу су
примили његови, син и унука: Берислав Пејић и Гордана Жупунски.
Врхунац умећа и даровања показали су те вечери Младосташи на
сцени у самом закључку када су извели игре из Босилеградског Крајишта:
Ој, Стојане, млад стопане, у истој кореографији Милорада Лонића.
Срчано, младо, зажарено. Нама на уживање и памћење.
БАЗЈАШ НА ДУНАВУ – “РАДНО МЕСТО” МЛАДОСТАША18
После оволетњих званичних наступања АКУД-а „Младост” на
„Фестивалу срца” у Темишвару и Фестивалу „Вршачки венац” у Вршцу,
темишварски „Младосташи” боравили су током читаве прошле недеље у
18

НР, 1067/30.07.2010, Јован Долић.
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Српском културном центру „Свети Сава” у Базјашу, смештеном тик уз
светосавски манастир „Базјаш”, а само пар стотина метара удаљеног од
леве обале „европске лепотице”, која у овом живописном подунавском
селу, први пут грли румунско приобаље.
Како смо од г. Огњана Крстића, предводника и уметничког руководиоца темишварског АКУД-а „Младост” сазнали, у Базјашком
културном центру је у оквиру „Школе фолклора”, а под покровитељством
Савеза Срба у Румунији, организован својеврстан једнонедељни течај
кореографије, фолклора и међусобног дружења Младосташа и чланова
културно-уметничких друштава са подручја Клисуре и Пољадије.
„На крају седмодневног боравка и дружења чланова АКУД
„Младост” са новостеченим клисурским и пољадијским пријатељима и
свакодневног вишечасовног увежбавања старих и нових кореографских
мотива, укомпонованих у прелепе сплетове народних игара са подручја
Србије и ширег банатског поднебља, одлучили смо да се са усвојеним
знањем и умећем на „отвореној сцени” представимо пробирљивој
клисурској и пољадијској публици”.
Најпре су учесници Школе српског фолклора у Базјашу наступали
на летњој сцени Српског културног центра у Старој Молдави, са чијим се
уметницима- аматерима Младосташи братиме и друже већ добрих
двадесетак година, а већ у суботу и недељу (24. и 25. јула т.г.) наши
уметници-аматери и чланови културно-уметничких друштава „Свети
Никола” из Радимне и „Дунава” из Белобрешке, наступали су на сценама
тамошњих домова културе.
По казивању господина Крстића, једнонедељни боравак уметникааматера из Темишвара и Дунавске клисуре у Базјашком културном
центру у оквиру Школе српског фолклора, имао је за циљ да на
заједничкој сцени Српског културног центра у Базјашу и сценама сеоских
домова културе широм Клисуре и Пољадије, окупи нашу омладину,
вољну да се прикључи и укључи у културно-уметничке активности, чија
је намена очување наше културне баштине и нашег националног идентитета на овим просторима.
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КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ПРИРЕДБА У НАЋФАЛИ19
У последњих 30 година у Наћфали су биле организоване свега две
српске фолклорне манифестације, једна 1982. године, а друга средином
ове деценије. Неправедно запостављени, Срби из овог поморишког села
су полако почели да се изолују и губе. Имајући у виду ове услове, АКУД
„Младост“ је одлучило да у суботу, 13. новембра 2010, одржи представу у
селу на Аранци.
Под руководством кореографа Огњана Крстића, „Младосташи“ су
стигли у Наћфалу око 17.00 часова. У месном Дому културе народ је већ
почео да се окупља, а у 18.00 часова, када је представа почела, места за
седење више није било. Манифестацији су присуствовали потпредседник
Савеза Срба Драган Воштинар, пореклом Наћфолац, и Зора Чекић,
председник месне организације ССР. Присутне је у име гостију поздравио
Огњан Крстић, пожелевши им угодан пријем и добру забаву.
Искусни „Младосташи“ су извели на сцени неколико својих постава
и кореографија са којима су побеђивали на међународним фолклорним
19

НР, 1083/19.11.2010, Горан Мракић.
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манифестацијама („Седам сати удара“, „Владичин хан“, „Иванско цвеће“,
„Ој, Стојане, млад стопане“, итд.), као и кола из разних српских крајева, у
кореографији Милорада Лонића и његових темишварских сарадника.
Уз „Младост“ су наступили и чланови Позоришног студија
„Талија“, који су под управитељством Горана Пантина одрецитовали
песму „Колико Косова у мени“ Славомира Гвозденовића, док је Миланка
Јаношев извела неколико изворних песама.
Као изненађење вечери, публици су се први пут представили и
чланови новооснованог арадгајског културно-уметничког друштва
„Коло“, које обучава исти Огњан Крстић.
Мештани су одушевљено отпратили представу и аплаузима
наградили све учеснике. Након вечере, уследило је заједничко весеље.

СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ И СЛАВА МЛАДОСТАША20
У организацији Савеза Срба у Румунији и Генералног конзулата
Републике Србије у Темишвару одржавају се овогодишњи, трећи по реду
„Дани српске културе у Темишвару“, а ову значајну манифестацију за
Србе и град Темишвар, али и од великог значаја за представљање српске
20

НР, 1084/26.11.2010, Миодраг Тодоров.
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културе у Румунији и уопште, подржали су Департман за међуетничке
односе Владе Румуније и Министарство културе Републике Србије.

Свечани славски концерт АКУД „Младост“ Темишвар поводом
крсне славе друштва, Сабор Светог архангела Михаила – Аранђеловдан,
одржао се у суботу, 20. новембра 2010. у Дому студената, у вечерњим
сатима, пред 400 гледалаца, уз учешће чланова Позоришног студија
„Талија“, Тамбурашког оркестра „Батини бећари“ из Великог Семиклуша
и гостију и пријатеља из Србије: Изворна група „Стари помељари“ из
Мрчајеваца и КУД „Младост“ из Ченте. АКУД „Младост“ је прошле
суботе у оквиру манифестације „Дани српске културе у Темишвару“ прославило и свој 41 рођендан, а догађај су својим присуством увеличали
представници Генералног конзулата Републике Србије у Темивару на
челу са Његовом ексцеленцијом генералним конзулом Драгомиром
Раденковићем, представници Министарства вера Републике Србије, Тома
Бранковић и Александар Раковић, наш посланик у Румунском
парламенту, др Душан Попов, представници нашег свештенства,
председник Савеза Срба у Румунији, др Славомир Гвозденовић, подпредседници ССР, Живица Милојков, Драган Воштинар, Славољуб
Аднађ и секретар ССР, Златиборка Марков. Присутне у Дому студената
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поздравила је водитељ програма Радмила Јана Шакотић и најавила ток
одржавања манифестације. Први су наступили чланови Позоришног
студија „Талија“, који су у режији Горана Пантина говорили стихове из
збирке песама „Колико Косова у мени“ Славомира Гвозденовића.
Најмлађи чланови АКУД „Младост“, окупљени у школици фолклора, уз
помоћ старијих искуснијих играча извели су народне игре из Баната и
Груже, уметнички руководилац Бијанка Јоргован, и побрали највише
аплауза присутне публике.
На сцени је затим наступио предизвођачки ансамбл Младосташа са
сплетом игара из Срема, уметнички руководиоци Богдан Бадеску и Дејан
Беречић. Кореографијом „Седам сати удара“, а затим и народним играма
и песмама из Владичиног Хана – „Сокол ми лети високо” представила се
прва постава Младосташа. И за крај свог наступа домаћини су извели
игре на акорде светски познатог музичара Боре Дугића Балканику, пресек
свих кореографија (Банат, Бачка, Крајиште) који јесте покушај сценског
постављања високо стилизованог кореографског решења аутентичне
фолклорне грађе, у кореографији Милорада Лонића, Огњана и Сенадина
Крстића, а под уметничким руководством Сенадина и Сретка Крстића.
Пред препуном салом Дома студената представили су се гости из
Србије, чланови мешовите певачке групе „Стари помељари“ из
Мрчајеваца, која делује у оквиру Културно-уметничког друштва „Радиша
Поштић” и која броји око двадесет чланова. У свом репертоару изводе
старе изворне народне песме и компоноване народне песме из околине
Мрчајеваца, а пре свега песме композитора и народног песника Обрена
Пјевовића, чувајући од заборава и његово дело и обичаје и песме
моравске равнице. Специфично певање у три гласа даје песмама
несвакидашњу, посебну боју што је разликује од других сличних састава.
Кроз ово су друштво прошла многа позната имена свирачке и певачке
величине. Поменимо само неке: Мирослав Илић, Биљана Сећивановић,
Никица Миленковић, итд. Њихово представљање публика је наградила
топлим аплаузом, јер су они успели да пренесу део атмосфере и обичаја
из Поморавља, уз звуке хармонике, фруле и двојнице. Председник
Културно-уметничког друштва „Радиша Поштић“ и Мешовите певачке
групе „Стари помељари“, Милорад Јевђовић је поздравио Србе у
Темишвару, захвалио домаћинима на позиву и гостопримству, а у име
друштва представницима АКУД „Младост“ поклонио торту и балон вина
из срца Шумадије, а затим је поклоне уручио и Савезу Срба. Након
гостију из Шумадије на сцени су се појавили чланови КУД „Младост“ из
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Ченте. По речима представника Месне заједнице Чента, Дејана Вицкова,
ово је младо културно-уметничко друштво, основано пре четири године.
Младосташи из Ченте су под руководством кореографа Младена
Павловића извели два сплета народних игра из Србије и одушевили
темишварску публику. Српска песма и игра спаја нас Србе, али са нашом
тамбуром је све лепше и потпуније. Она нас краси у Темишвару и сваком
нашем месту. Да тамбура и говори и пева нашу љубав, нашу радост, нашу
тугу доказали су чланови Тамбурашког оркестра „Батини бећари“ из
Великог Семиклуша који су извели неколико тамбурашких композиција,
а затим пратили вокалне солисте: Оану Могажу, Мирјану Рошу и Зорана
Радића.

На крају ове успешне културно-уметничке представе председник
Савеза Срба у Румунији и председник Скупштине дијаспоре и Срба у
региону, Славомир Гвозденовић, подсетио је све нас зашто смо најлепши,
најбољи: „Зато што имамо и АКУД „Младост“, зато што имамо још
двадесет српских културно-уметничких друштава, четири тамбурашка
друштва, Хор српске саборне цркве, и наших манифестација, као што је и
ова вечерас, које нас показују пред званичном Румунијом и пред матицом
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у другачијем, лепшем и племенитијем светлу. Хвала свима који
доприносе томе, хвала Младосташима, хвала сваком нашем сународнику
у сваком нашем месту, који сваким гестом, а поготову песмом чува оно
што нас краси као људе и као Србе. Хвала и нашим гостима који су
заједно са нама украсили славу АКУД „Младост”. А највеће хвала овој
нашој деци и хвала Богу што их имамо, дај нам их Боже, што више, и не
на крају хвала родитељима који их воле, чувају и изнад свега подржавају,
јер они морају да наставе што Срби имају кроз векове и због тога ми као
Савез Срба у Румунији морамо то приоритетно подржати, од наше
Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“ до наших културно-уметничких
друштава, и на тај начин сачувати све оно лепо по чему смо познати у
Темишвару, у овим банатским крајевима, у Румунији и матици и српском
расејању. Желим да нагласим да смо у српском расејању познати као
добро организован Савез, имамо добра културна друштва, организовали
смо Европску смотру српског фолклора, разне манифестације, на
Међународном сајму књиге у Београду књигом смо украсили целокупно
српско расејање, Хор српске саборне цркве отвара и затвара Мокрањчеве
дане и Вуков сабор, наши тамбураши свуда имају запажене наступе, а
Младосташи доносе из матице и Златну јабуку, и Златан опанак и
европске титуле, па нисмо више ником сироти рођаци, јер смо оно што
смо увек били: добри и ваљани, најбољи! Хвала вам свима за то! Нека Бог
чува наш род и нашу младост!“
Годишњи концерт АКУД „Младост“ и „Талије“21
ДАРОВНИЦА
Прошле суботе, 3. децембра, наша два културно-уметничка друштва
АКУД „Младост“ и Позоришни студио „Талија“ прославили су свој
четрдесет и други рођендан. У темишварском Дому студената, пред
препуном салом, на почетку вечерњег културно-уметничког програма
обратио се Огњан Крстић, саветник за културу ССР, и у пар речи
представио овогодишњи рад друштва и захвалио на великој помоћи
Савезу Срба, а затим је на сцену позвао Његову ексцеленцију Лазара
Манојловића, генералног конзула Републике Србије у Темишвару, нашег
посланика у Парламенту Румуније, Душана Попова, председника Савеза
Срба у Румунији, Славомира Гвозденовића и нашег истакнутог уметника,
21
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солисту и музичара Лазу Кнежевића, који су поздравили учеснике и
бројну публику и ибрали се пригодним речима домаћинима и гостима.
Темишварски глумци-аматери, чланови Позоришног студија „Талија“, извели су одломак из представе „Женски оркестар“ Жана Ануја, у
режији Марка Аџића и Горана Пантина.

Приликом овогодишњег годишњег концерта Младосташа, прошле
суботе, први пут смо могли да видимо и чујемо чланове новоформираног
Народног оркестра Савеза Срба, под вођством уметничког руководиоца
Лазе Кнежевића. Овај наш репрезентативни српски оркестар у саставу:
Дарко Аћимов – бубњеви, Раде Панић – бас, гитаристи Пеца Аџић и
Ремус Волунган, Вирђил Музур – виолина, кларинетисти Лав Николајевић и Ђура Јонуц, хармоникаши Борко Стојанов и Рада Мирјанић, има за
циљ неговање и извођење изворног народног мелоса, а то су доказали на
сцени и премијерно су одсвирали Темишварско коло и Соколовачки
мађарац. Публика је уживала у соло наступима вокалних солисткиња
Денисе Српкиње (Куће мале кречане у бело и Црвен конац) и Десанке
Лалић (А шта ћемо љубав крити и Одрасла сам овце чувајући).
Као и прошлих година, приликом годишњег наступа АКУД
„Младост“ у Дому студената, представиле су се три генерације Младости,
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а први су наступили најмлађи чланови, окупљени око Школице фолклора
и под упутством Бјанке Јоргован приказали две кореографије са српским
народним играма: Банаћански венац и игре из Груже.
Публика, бивши чланови овог друштва, а нарочито родбина је
громким аплаузом наградила наше најмлађе играче.
Подмладак, предизвођачка група Младости, за коју брине Сретко
Крстић, представила се добро одабраним репертоаром, аутентичним
српским фолклором: приказали су Коледо, а затим игре и песме из Бачке
и Беле Паланке.
Гости темишварског културно-уметничког друштва били су ове
године чланови КУД „Коло“ из Арада, о којем брине Драган Воштинар, а
представили су лепоту српских народних игара и песама са југа Србије
из околине Лесковца, затим одиграли сплет народних игара из Срема.
Треба напоменути и то да је АКУД „Младост“ кум арадског
фолклорног друштва, те су по “кумовској линији” они наступили те
вечери заједно.
Следећи су на сцену изашли такође гости, девојке и младићи
чланови КУД „Свети Никола“ из Дињаша, који су одиграли сплет
народних влашких игара са истока Србије, под руководством Жељка
Тодорова, коме припада заслуга за поново покретање културно-уметничке активности у Дињашу.
На крају овогодишње прославе најискуснији чланови АКУД „Младост”, иначе аматери, су пред темишварском публиком приказали три
кореографије које потписују Милорад Лонић и Огњан Крстић, уметнички
руководиоци Сенадин и Сретко Крстић. Младосташи су прво приказали
кореографију са играма из централне Србије „Свечаност на Опленцу”,
затим је вокална група припремила сплет народних изворних песама са
Косова – солисткиња Радованка Вулетић, а кореографијом са народним
играма из Пирота - Шопско тројно, као и Балкаником на ритмовима
музике Боре Дугића, Младост је поново доказала зашто је ово наше друштво толико цењено и хваљено у земљи, матици и широм Европе.
Публика је и ове године уживала у богатом културно-уметничком
програму и на крају је великим аплаузом одала пошту недавно
преминулој Десанки Ђорђевић, врсном српском кореографу.
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ВЕЧЕ ЗА ПАМЋЕЊЕ22
Навикли су нас Младосташи на пријатна изненађења и сјајне
концерте, али је овогодишњи Славски концерт који је прошле суботе, 24.
новембра 2012, организован у дворани Дома студената, надмашио сва
очекивања и заиста га заслужно можемо наводити међу догађаје који се
памте међу Србима у Темишвару.
Те вечери, су се Срби, као у добра времена, окупили у таквом броју
да није било довољно места у сали, него се стајало. Све до последњег
степеништа балкона је било попуњено, а публике, никад више и никад
ведрије, јер су наши сународници уз прве акорде песама и игара
заборавили на све што им у овом лудом двадесет и првом веку доноси
бриге и препустили се енергији топлих акорда фолклора. Дало се то
видети и по лицима у публици и по бурним аплаузима, а понајвише по
оним ситним прикривеним цупкањем под седиштима. Препознатљиви су
били и носталгични осмеси оних који су то вече доживели као времеплов
и поново се вратили својој „Младости“.
И било је заиста дирљиво видети и понеки поносни одсјај у очима
мајке која је на сцени пратила сваки корак своје ћерке или сина, и у
мислима све то одиграла, јер је пре две деценије, а можда и више, и сама
била на тој сцени, и сама била део „Младости“. Било је у сали, те вечери,
можда више треме него на сцени, јер су већина у публици имали неког
свог на сцени. Можда је зато и атмосфера имала нечег присног, добро
знаног и породичног.
У таквом амбијенту под иконом Светог Арханђела Михаила
почетак представе најавио је Горан Пантин, вођа Позоришне дружине
„Талија“ и запалио свећу изговоривши Здравицу, док се тихо чула фрула
Боре Дугића.
Затим је на великом платну у позадини сцене приказана у
слајдовима прича о жетелачком обичају и моби. О овом обичају Марко
Аџић је између осталог рекао: „Најчешће су мобе сазиване ради жетве
жита. То су такозване жетелачке мобе. Жетелачку мобу сазива онај ко
има довољно велику њиву. На мобу се сакупљају сродници и суседи са
“узова”, а понекад и пријатељи са ширег подручја. Већину учесника мобе
сачињава младеж. Они срповима жању жито, снажнији мушкарци везују
снопље, старији плету ужад, а старије жене помажу у спремању хране за
мобу. На мобу се редовно позивају и свирачи. Они увесељавају учеснике
22
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мобе док раде, а после тога свирају да се игра у колу. Читав ток рада на
моби прати весеље, певање и шале. На завршетку жетве понегде се делић
њиве од неколико квадратних метара остави непожњевен, “да остане
нешто и за небеске птице”. Кад се жетва заврши, девојке од житног класја
плету венац, носе га домаћици и она га оставља изнад кућних врата и ту
остаје до идуће жетве. Рад на моби се не плаћа нити постоји обавеза да се
тај рад узврати. Тај рад се једноставно поклања. За младе је такав рад
привлачан, јер га увек прати песма, свирка, игра и весеље“.

Била је то документарна увертира да АКУД „Младост“ на сцену
изађе са својом првом кореографијом Милорада Лонића: “На крај на крај
моја силна Мобо”, чију сценску поставку потписују Сретко и Сенадин
Крстић а затим и са кореографијом игара из Срема.
После овог увода, наши су домаћини те вечери представили оно
најдраже, што највише чувају и о чему највише брину, а то су млади
нараштаји играча и школице фолклора. Наиме, АКУД „Младост“ је пре
две и по године на иницијативу Бјанке Јоргован, „са циљем да окупи
српску децу, и не само, усмери их и васпита у духу народне традиције и
поштовања правих вредности“.
Школица тренутно броји око шездесет полазника подељених у три
старосне групе од три до десет година. Квалитет наступа доказан је на
разним дечијим фестивалима али и представама на којима је Школица
учествовала, од Међународног фестивала зимских обичаја до Смотре
дечијег фолклорног стваралаштва „Венац“.
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Тренутак кад су на сцену изашле све три генерације Школица
фолклора био је најимпресивнији и покупио највећи број аплауза, јер је то
тренутак који је носио поруку да је ово оно право, чему треба учити своју
децу. Тако треба трајати и кроз нове генерације се обнављати.
Мали и мало већи играчи Школице фолклора извели су игре из
Баната под насловом „Моја дика“ и коледарске песме из Поморишја под
насловом „Лицем за сунцем“.
Придружили су им се чланови АКУД „Младост“ играма из Баната,
које је публика бурно поздравила.
Други докуметарни интермецо био је посвећен Додолама. Тако смо
сазнали да су: „Додоле у Србији девојке које призивају кишу. Потребно је
да буду наге, а голо тело да им се обмота и прекрије разним лишћем,
цвећем и другим биљем. На глави додола носи венац сачињен од трава,
житарица, винове лозе и гранчица. Наге девојке потпуно се преоблаче у
биље и постају део природе. Као необична и полунага појава, додола се
креће слободно по селу заједно са девојкама које је хорски прате. Када
дође пред нечије домаћинство обред почиње, она пева стих по стих, а
девојке у глас припев «ој додо, ој додоле». У току певања она игра тако
што се окреће у круг. Након што отпева песму, додола бива поли-вена
водом од стране домаћице и бива награђена“.
И овај је тренутак био потребан да се публика уведе у још један
сплет игара и кореографију из Владичиног Хана: „Соко ми лети високо“,
чију кореографију потписује Милорад Лонић, а сценску поставку Сретко
Крстић.
На слави је обичај да ти дођу и гости. Тако је било и те вечери, кад
су из Крагујевца за ову прилику допутовали чланови КУД „Свилен
Конац“ и представили се темишварској публици играма из Ниша и
песмом „Ајде Като, ајде злато“, а Темишварци су их топло поздравили.
Нису само Крагујевчани дошли на славу, већ и наши Семартонци,
односно КУД „Круна из Српског Семартона“, чији је председник друштва
Весна Струца-Чолаковић, уметнички руководилац, проф. Јоца Бугарски, а
кореграфи, Душан Миладонов и Сенадин Крстић. КУД „Круна“ је извело
кореографију Игре из Баната, уз бурну подршку аплауза из публике.
Затим се песмом „Косовски божури“ представила Вокална група
АКУД „Младост“, да би још један документарни интермецо са
слајдовима и причом Марка Аџића представио Опленац, брдо поред
Тополе на коме се налази Маузолеј династије Карађорђевића. Кнез
Александар Карађорђевић је овде подигао прве винограде, а краљ Петар I
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Карађорђевић је почео зидање цркве маузолеја и целог историјскомеморијалног комплекса који ће потом постати Задужбина
Карађорђевића на Опленцу.
Био је то још један увод у игре из Централне Србије и кореографију „Свечаност на Опленцу“, коју потписује Милорад Лонић, са
сценском поставком браће Крстић.
Ред је дошао да се те вечери представе и Вршчани, тачније ГКУД
„Лаза Нанчић“ кореографијом Милорада Лонића: „Стојне моме, Стојне“ и
песмом „Не плачи Стано мори“ у извођењу Наталије Росић, као и
оркестарском тачком под вођством Миљана Дубовца: „Бисерка коло“.
Вршчани су праћени аплаузом публике извели и игре из Босилеградског
Крајишта у кореографији Зорана Димко-вића.
И тако, ред по ред, посластица за љубитеље фолклора уследео је и
колаж песама са Косова у извођењу вокалне групе АКУД „Младост“, са
солисткињом Радованком Вулетић.
Па, опет играчи, у страховито брзом ритму са живим влашким
играма и играма из Бачке. Енергично, снажно и топло, јер „игра - рекао је
том приликом Марко Аџић, - својим универзалним језиком, улази у
дијалог са сваком уметношћу и чини се несметаном, сверазумљивом и
представља потврду речи великог жупана Стефана Немање: “Кад’
сретнеш странца, не питај ко је и одакле је, пусти га да запева и заигра и
све ће ти се само каз’ти”. Нису нама наши фолклораши били странци, али
да нам се те вечери све казало, то је тако. И, добро је, док је тако!
„АЈ ВЕСЕЛИ СЕ, КУЋНИ ДОМАЋИНЕ...“23
Један од најпосећенијих догађаја у оквиру обимне манифестације
„Дани српске културе“ у Темишвару, био је славски концерт АКУД-а
„Младост“, одржан у суботу, 23. новембра 2013, у Дому студената.
Овогодишње издање традиционалног празника српског фолклора
било је посвећено Светозару Бати Весићу, дугогодишњем члану и
сараднику „Младости“, који се упокојио почетком 2013. године.
Председник ССР, Огњан Крстић, поздравио је у уводном делу све госте и
позвао присутне да чика Бати одају пошту не минутом ћутања, већ
громогласним аплаузом.
Вече је почело доделом захвалница људима који су се потрудили да
се ова манифестација одржи, а то су Драго Војводић, председник КУД-а
23

НР, 1241/29.11.2013, Горан Мракић
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„Младост“ из Љубљане, чланови друштва „Брзава“ из Решице, чланови
ОШ „Свети Сава“ из Врчина, Бјанка Јоргован испред школице фолклора
и темишварски „младосташи“. Поједини су гости уручили председнику
ССР поклоне у знак пажње и поздравили окупљену темишварску
публику, која је делимично била приморана да одгледа спектакл стојећки,
имајући у виду да су сва места била попуњена.

Водитељи програма су били Лала и Геџа, то јест глумци Горан
Пантин и Марко Аџић, који су после уводне здравице најавили наступ
АКУД-а „Младост“, које је извело игре из Срема, Бачке и Баната, под
управитељством Милорада Лонића, познатог кореографа из Новог Сада.
Темишварцима су на славу дошли бројни гости, а међу њима и
Срби из Словеније, тачније чланови „Младости“ из Љубљане. То
културно-уметничко друштво је основано 2001. године, с намером да се
српска традиција и култура очувају и подно Триглава. Уметнички
руководиоци друштва, Александар Штрбац и Дејан Војводић, спремили
су за почетак сплет игара из околине Лесковца.
Много очекивани тренутак вечери био је наступ малишанаполазника школице фолклора. Најмлађи Младосташи, од 3 до 13 година,
извели су неколико игара из Баната под упутством Бјанке Јоргован и
Сенадина Крстића, измамивши аплаузе публике. Њихова бројност (има их
око 60) гарантује сигуран опстанак темишварске играчке дружине.
Из Врчина је пристигло шест талентованих девојака, ученица
Основне школе „Свети Сава“. Окупљене у вокалној групи која гаји
традиционално народно певање, оне су извеле обраду традиционалне
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песме из Централне Србије ”Заспо Јанко под јабланом”, па “Огрејала
сјајна месечина” – традиционалну свадбену песму из Јужне Србије, “Све
су цуре обуле кондуре” – традиционалну шаљиву песму из Централне
Србије, “Синоћ сјала једна звјезда мала” – традиционалну песму на бас из
Централне Босне, “Од како сам ја девојче” – традиционалну песму на бас
из Централне Србије, “Во наше село малово” – традиционалну шаљиву
песму из Јужне Србије, “Ја ураних јутрос рано” – традиционалну љубавну
песму из Јужне Србије и “У село кавга голема” – обраду традиционалне
свадбене песме из Јужне Србије.
Нису изостали ни гости из брдовитог Баната. Из Решице су
допутовали чланови Фолклорног ансамбла „Брзава“, који су извели
неколико специфичних румунских игара из њиховог краја, под
руководством Душе и Лајице Станескуа, да би се после њих Љубљанчани
поново представили са играма из Биначке Мораве.
Домаћини су у наставку извели своју познату кореографију „Ој
Стојане, млад стопане“, гости из Словеније су представили „Кобишницу“,
а Румуни из Решице су изненадили све присутне изведбом српских
народних игара, којима их је обучавао Сенадин Крстић.
Вокална група АКУД-а „Младост“ је извела песме „Удаде се
Јагодо“ и „У село кавга голема“, док је Народни оркестар под управом
Наде Петров одсвирао неколико кола, испреплетених играма са Старе
планине и из околине Пирота.
„Младосташи“ су закључили приредбу кореографијом из
Југоисточне Србије, ставивши тако тачку на свој 44. рођендан.
Савез Срба у Румунији је овим поводом доделио плакете за
изузетан допринос очувању српског културног наслеђа, традиције,
фолклора и препознавању и промовисању правих вредности
градоначелнику Решице Михају Степанескуу, предузетнику Милици Сеји
Пљоскар, кореографу Милосаву Татарићу, концерт-маестру Нади Петров
и глумцу Горану Пантину. Такође, КУД-у „Младост“ из Љубљане,
Ансамблу „Брзава“ из Решице, вокалној групи школе „Свети Сава“ из
Врчина и Ани Мирковић, првакињи Националног ансамбла „Коло“ из
Србије, биле су додељене захвалнице.
Гости су идућег дана посетили српску Саборну цркву у Темишвару
и друге значајне знаменитости у центру нашег града.

52

НА СЦЕНИ И ОКО ЊЕ

Рад сваке аматерске уметничке формације много зависи од
упућивача. За успешну и дугогодишњу активност фолклорне дружине
Младост најзаслужнији су њени уметнички руководиоци Миленко
Лукин-млађи и Огњан Крстић. Светозар Бата Весић има најдужи стаж као
мајстор кореограф ове дружине. Најчешћи гост фолклорних приредаба
које је извела Младост била је певачица Милана Сеја Весић, а њено
наступање било је увек права лекција за певаче-аматере почетнике.
Замолили смо неке бивше чланове за разговор:
Др Миленко Лукин-млађи, инжењер, иначе предавач на Техничком
универзитету у Темишвару, је члан оснивач дружине Младост, вокални
солиста, њен инструменталиста, шеф оркестра, уметнички руководилац,
једини који је “издржао” више од две деценије и најбоље познаје
активност ове формације. Замолили смо га о двадесетпетогодишњици да
изнесе неколико својих запажања:
– Који је твој уметнички пут у дружини?
– Када је основан Омладински оркестар, свирао сам на ритамгитари. Након две-три године осетио се недостатак вокалних солиста, па
сам постао и певач, прво пратећи вокал, па у дуету, и најпосле сам.
Године 1976, пре студентског фестивала у Сучави, преузео сам и музичко
вођство над оркестром пошто једноставно другога није било. Зака Аднађ
је завршио студије и отишао на радно место, а Миодраг Којичић још није
био спреман да преузме ту дужност. Од тада до данас, иако су се у
међувремену појавили талентовани музичари који су предводили
оркестар, ја сам у сталном музичком усавршавању (проучавајући
уџбенике музичке теорије и хармоније, литературу о фолклору и сл.)
Како је наша дружина уметнички стасавала, и наше приредбе су
постојале све комплексније. Сарадња са кореографима (најбоља са
Светозаром-Батом Весићем), у циљу изналажења новог приступа
сценском постављању нашег аутентичног фолклора, обогатила је мој
уметнички хоризонт и омогућила да сви заједнички створимо неколико
вокално-инструментално-кореографских целина које су биле запажене не
само од наше публике, него и од стране стручњака-чланова жирија на
студентским фестивалима.
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– Рад са студентима-аматерима има специфичан карактер.
– Због многобројних професионалних обавеза (део наших извођача
похађа вечерњу наставу), присуство свих чланова на пробама скоро је
немогуће остварити, па то отежава хомогеност и уједначеност
увежбавања и изведбе и доводи понекад до импровизације. Да би се
избегли такви “извођачки” проблеми, устаљен је метод “промена у
последњем тренутку” са циљем да се уведе слобода сценског кретања
тако што би учесници стално били “укључени” у програм. Уосталом то је
у духу фолклора (који има усмени, колективни и анонимни карактер) и
омогућује извођачу да уживо “ствара” народно благо, избегавајући
монотонију претераног увежбавања.
– А приредбе?
– Пошто је уметничка сезона почињала углавном у Темишвару, а ми
постижемо одређени степен увежбаности након неколико наступања,
најбоље представе нису биле “код куће” већ по селима, јер је тада на
сцени остваривана идеална равнотежа између спонтаности и
увежбаности. Има ту и много непредвидљивог пошто се деси, када се
најмање надамо, да приредба, “изађе” добро, и обрнуто.
– А студентски фестивали?
– Морам да истакнем да су приредбе на студентским фестивалима
увек биле сасвим изузетне! То је можда и због тога што већина чланова
ансамбла “ухвати” највише два фестивала, а то је за њих стварно изузетан
догађај и тада дају све од себе да би успели. Ту је присутан и такмичарски
дух, жеља да се што боље покажу пред колегама из других
универзитетских центара, па су у таквим приликама аматери често бољи
од професионалаца. Штета што наша публика није имала могућности да
прати та такмичења. Никада нећу заборавити учешће на фестивалима у
Сучави, Клуж-Напоки, Јашу, Галцу и можда оно најупечатљивије – у
Тргу Мурешу (1984).
– Током година било је више догађаја који се памте…
– Навео бих неколико, за мене (а и дружину) важнијих:
Након једног гостовања у Клисури у зимском периоду, током
повратка, ноћу после приредбе, аутобус је остао без горива на врху
планине Бела стена, тако да смо сви промрзли до сутрадан када је наишао
први камион са дизел-горивом.
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Када смо се припремали за фестивал у Тргу Мурешу, непосредно
пре поласка, неколико чланова дружине из објективних разлога је
отказало учешће, а и технички услови у такмичарској дворани су
наметнули потребу радикалне промене првобитно замишљеног и
увежбаног програма, тако да су пробе почеле у возу, а приредба је успела
изнад свих очекивања.
Слично се десило и пре поласка на заједничко летовање 1986.
године у Букурешт-Теј, када смо остали без оркестра (смена генерација)
па смо у том шкрипцу ипак успели за 2-3 дана да увежбамо одређени
репертоар са новим члановима који се до тада нису познавали.
И може се наставити…
– Наведи један од преломних тренутака за даљи рад дружине.
– Сматрам да је, поред осталих, одлучујућа за наш рад била
приредба којом смо желели да обележимо двадесетогодишњицу
активности (мај 1989).
У припремном периоду начелно смо имали сагласност одговорних
фактора (из студентског удружења) у вези са приредбом, њеним
карактером, значењем и начином одвијања, па смо предузели потребне
организаторске мере, позвали бивше чланове, почели пробе, рекламу,
објавили у штампи, саставили документацију, итд. Дан пре приредбе
одговорни фактори су нам саопштили да прославе неће бити, већ да ће се
дати заједничка приредба са осталим студентским формацијама које су
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учествовале на финалу у Галцу. Поставило се питање да ли уопште
одржати приредбу или не. Бившим члановима су упућене позивнице,
плакати су били истакнути у граду, штампа је најавила програм, вежбало
се… Дошло је до неког компромиса и приредба је почела са закашњењем
и са великим набојем нервне напетости код извођача и код гледалаца
(који су осетили да нешто није у реду). Тачке су се низале како је неко
био одредио, а у дворани је ваљда сваком гледаоцу срце затреперило. И
када су многи очекивали одређен крај приредбе (и, ваљда, наше
активности) сцену су напунили ученици од I до VIII разреда Филолошкоисторијске гимназије, деца бивших чланова наших дружина са њиховим
колегама (које сам позвао на сопствену одговорност), и који су отпевали
неколико песама а заједно са слављеницима: химну Младости и Талије.
Стихови ове песме и начин извођења изазвали су буру одушевљења,
аплауз је био спонтан дуготрајан, сузе су засијале у многим очима,
учврстила се решеност да рад треба наставити…

– Током ових двадесетак година да ли си икад зажалио што си
кренуо овим путем?
– Не! Жао ми је само што моје колеге из прве генерације, који су
били способни да помогну или пак преузму овај незахвални посао (има их
4-5 са вишом музичком спремом) нису могли (или нису нашли за сходно)
да се одазову позивима на сарадњу”.
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Огњана Крстића, кореографа и уметничког руководиоца
Младости, замолио сам да одговори на неколико питања:
– Реци нам нешто о твојим почецима у Младости, шта те је
привукло овом културно-уметничком друштву?
– Одрастао сам у крају где фолклор заузима значајно место у
културном животу села, а то је Белобрешка. Заволео сам га као дете и још
у основној школи почео да играм. Та љубав према фолклору је расла
заједно са мном тако да сам у средњој школи наставио да играм народне
игре. Било је неминовно да 1985, када сам уписао машински факултет,
пређем у АКУД-у Младост, који активише при Дому студената у
Темишвару. Имао сам ту срећу да са нама раде људи као што су Миленко
Лукин-млађи и Светозар Бата Весић, који су у нас удахнули ону праву
љубав према фолклору и који су нам у ствари показали да то што ми
радимо је нешто више од игре, у ствари удахнули су нам поштовање
према српским обичајима, српској традицији. Можда и због те чињенице,
многи из наше генерације постали су сада, ако смем тако да кажем,
носиоци културног живота у нашим местима. Тако бих могао да поменем
Милана Милована који наставља рад у Ченеју, Кајицу Миливојевића – у
Старој Молдави, Миомира Крстића у Белобрешки, Живицу Милојкова – у
Темишвару. Значи, наши упућивачи не само да су у нама распламсали
љубав према фолклору већ су формирали нов кадар који да настави
културни рад. На почетку, у својству уметничког руководиоца, пошто сам
тек био искочио из једне целине, из играчке групе, било ми је тешко. Од
играча постао сам претпостављени. Претпостављени под знацима навода.
Није било лако, јер сви смо били дојучерашње колеге и сад ја треба ту да
неким и нечим руководим. Касније је све то постало лакше. Као што сам
рекао, на почетку, било је поштовање према фолклору и према традицији.
Нису постојали никакви проблеми, у смислу да ја себи стварам неки
ауторитет. Чланови играчке групе били су свесни тога шта раде и то све
захваљујући овим људима које сам поменуо. Мислим да су Миленко и
Бата стварно задужили наш културно-уметнички живот. Они су успели да
у нама пробуде српску жицу, без које је тешко изводити праву српску
игру.
– Да ли је лакше бити играч или уметнички руководилац?
– Као играч био сам део једне целине и тако да је оно што сам радио
зависило од мене самог. Сада када треба да донесем сам неке одлуке и
друге да упућујем или чак да захтевам примену неких својих идеја, то је
мало теже. Ми јесте да се договарамо, али ја сам онај који на крају
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одлучује. Тако да неки пут можда неког и увредим, али ненамерно. Ми
смо сви у приватном животу велики пријатељи али када се ради онда сви
засучемо рукаве. Ја сам до сада много настојавао на кореографији, мање
на стилском држању или стилском приказу игре и кораке нисам
искористио максимално. Да би угођај био што потпунији, треба да
штимује све, преко игре, од музике до песме.
– Пошто сте учествовали на разним манифестацијама, имали сте
прилику да видите и упознате културно уметничке дружине из матичне
земље. Да ли постоје разлике између Младости и тих дружина?
– Још једном понављам, ми смо аматери и то је битно да се зна. Ако
друштва из Југославије црпе квалитет из квантитета, ми ту могућност
немамо. Друштво Младост као такво је негде, када бих га рангирао, на
средини. Нисмо ни најлошији, а ни најбољи, али не можемо ми да се
упоредимо са “Соњом Маринковић” која броји 300 чланова и чији
чланови играју заједно 7-8 година, па тек онда улазе у прву формацију.
Наша трагедија на овим просторима је у томе што ми не можемо да
обезбедимо континуитет. Самим тим што је друштво студентско, или због
тога што су наши чланови ученици или радници, после две-три године
свако крене својим путем, долазе нови чланови, али они почињу од нуле.
Значи нама недостаје онај припремни рад пре овог ефективног рада у
формацији. То ћемо променити од ове године. Хтели бисмо да оформимо
једну млађу групу чији ће нам чланови касније приступити као већ
стасали играчи. Тражићемо квалитет у што већем и бољем раду и надам
се да ћемо у томе успети.
*
Аплауз публике јесте највећа награда за извођача на сцени. На
нашим приредбама гледаоци су увек топлим аплаузом бурно поздрављали
добро изведене тачке.
У разним приликама бележили смо њихова мишљења и оцене о
самим приредбама или о активности наших формација уопште. Износимо
неколико њихових запажања и оцена:
Стеван Бугарски: У нашем живљу професионалне дружине су
деловале на махове и нису оставиле виднијег трага; аматерска традиција,
међутим, има дубоке корене, посебно међу школском и студентском
омладином. Нећемо претерати ако кажемо да из тих радова имамо читаве
нараштаје уметника-аматера.
Стога нас појава студентских дружина Младост и Талија 1969.
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године није изненадила, него је била нешто што смо и очекивали, што
нам је недостајало, а што смо, искрено говорећи, заслужили да имамо.
Био сам на свим представама наших студената. Свака им част и
хвала.
Првенствено за репертоар.
Што се музичке групе тиче, она је, у време када нас је увелико
запљуснуо талас “квазинароднога”, оставши верна изворној мелодији и –
што је не мање важно – изворним текстовима, била врело исконског,
блиског души. Чипкасти избор дирљиве поезије и кореографски вез
којима је музика обично била попраћена рушили су преграду између
извођача и публике, младих и старих. Зацело би студенти могли да буду
узор и другим нашим дружинама.
О уметничкој страни могло би се и више говорити. Нашто, када је
чињеница да су све представе даване пред дупке пуном двораном Дома
студената, речита сама по себи?
Посебна похвала омладинцима што редовно обилазе наша села, те у
родним местима својих родитеља доказују да су достојни, ако не и бољи
наследници.
Међутим, највећа је заслуга овога покрета што се ослања искључиво
на сопствене снаге и што сваки нараштај, када сиђе са сцене, има већ
спремну достојну замену, те се тако обнавља, не из пепела, него не
прелазећи у пепео.
С обзиром на све то, никада се нисам могао отети утиску да се
представе нису завршавале речју крај, него наставиће се.
У добар час, младости! Очекујемо наставак!”
Душица Живанов – “Замољена да као гледалац понешто кажем
поводом 20. годишњице рада студентских уметничких формација
Младост и Талија, прво што помислих је да време невероватно брзо
пролази. Кад већ толико година прође?
Јасно се сећам почетака. Душан Попов, Љубомир Поповић и Цветко
Михајлов (можда су били и неки други које, ето, нисам запамтила, па
нека ми опросте) као студенти свраћали би у редакцију листа пуни
ентузијазма, идеја, жеље да нешто ураде, оставе за собом. И рођена је
драмска група Талија. Нисам сигурна да ли су музичка и фолклорна
секција већ постојале… Тек, на првој студентској српској приредби сви
смо били веома узбуђени и одушевљено поздрављали сваку нумеру,
сваког извођача. Миленко Лукин-старији окупио је око себе: Миленка
59

Лукина-млађег, Милована Бату-Веселинова, Нику Брашована, Владимира
и Сашу Костића, Душана Попова, Стевана Мијатова, наступио је тада или
нешто касније и Жива Поповић. Што су, брате, свирали! Народни
оркестар с виолинама звучао је као оркестар великог Царевца! Па тек
хармонике и хармоникаши! А певачи, један по један, све бољи, од бољега.
Репертоар строго одабран, народне песме (водили смо тада још као Дон
Кихот с ветрењачом, борбу против шунда, кича и неукуса). Ко ли су били
први певачи? Сем Миленка Лукина и Миланке Сабљић, наступиле су
ваљда, сестре Милованов… Не сећам се више. Статистике сигурно
бележе да су протекле две деценије уз студентски оркестар певали многи,
врло многи певачи. Афирмисале су се сестре Лалић, Десанка и Радосавка,
Наталија Дабић, Ђека Јовановић, Божица Секулин, Ружица Браила и многи други. У оркестру су такође свирали многи свирачи. Убрзо, ваљда већ
након годину-две дана, вођство оркестра преузима Миленко Лукин-млађи
и остаје аниматор студентских приредби све до данашњих дана. Поред
Нике Брашована и Заке Аднађа сећам се хармоникаша Јоце Бугарског,
затим Владислава Палинкаша и Злате Марића, па Кајице Миливојевића,
Миодрага Којичића, Дејана Галетина, сада Раде Мирјанића. У оркестру и
вокалној групи дуго су били Светомир Петков и Сава Стојанов. С нашим
студентима низ година свирали су и Костел Хајда и Аким Чукурел.
Редослед имена можда и није онај прави. Али студената се присећам као
обичан гледалац и бележим ове редове без икакве претходне
документације, која ми је иначе при руци. Требало би само да прелистам
колекције наших новина.
Песме и кола. Старе српске народне песме, наша банатска кола,
клисурски мађарац, па староградске песме и романсе, полако и
новокомпоноване (ипак нешто брижљивије биране, песме у народном
духу). Солисти већ афирмисани или почетници, неки још у ђачким
клупама… па групе извођача – девојака и момака… Уз поскочице,
припеве и кола с певањем… За срца наша жељна наших песама, наше
речи, наших игара.
Кад већ поменух играче – њих се сећам групно. Клисурци,
Семартонци, и Дињашани, Семпетарци – сјајни, талентовани. Наши
момци и девојке стасити и лепи својом младошћу. Присећам их се с
неком сетом, јер су вечито кубурили с ношњама. А немају их ни сада, сем
оних старих које су добили после распуштања Српског државног
ансамбла. Недавно су наступили уживо у Београдском ТВ програму, на
II-ом каналу, опет без правих ношњи! Но, то је већ друга прича. Не сећам
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се имена свих кореографа. Ипак ћу поменути Лазу Радована, покојног
Иву Татарића, па Милосава Татарића, Светозара-Бату Весића, сада
Огњана Крстића. Свима њима хвала, велико људско хвала на дивним
тренуцима. Сви су нас толико задужили и завредели да им се имена
златним словима испишу. Прави хроничари протеклих 20 година рада
нека то и учине.
Било је и других ентузијаста око студената. Дуго им је Љубомир
Степанов био лидер. Изузетно је, свакако, заслужан за почетак рада и
Андрија Поповић, па и други које више нема међу нама.
Засигурно треба поменути и то да нам је младост из Младости и
Талије засијала попут звезде на небу на свим студентским републичким
фестивалима, са којих се редовно враћала с титулама лауреата и вечитим
II местом, пошто је раније незамисливо било да мањинци буду најбољи.
Трајали смо тако кроз нашу децу, нашу омладину и истрајали до данас.
Парафразирајући, закључујем: Младост нас је одржала, њојзи хвала!
На сцени су сада неки нови клинци талентовани и жељни афирмације, о
којима ће сигурно бити пуно похвалних речи после других 20 година
рада”.
Кајица Миливојевић – “Вођење оркестра, какав је овај наш
студентски, мени доноси у првом реду задовољство, али изискује и
пожртвован рад. Знам да ко воли и осећа музику свакако ужива
слушајући је, а исто тако знам да највише ужива онај који је изводи.
Замислите онда колико ужива онај ко руководи оркестром и извођачима.
Велико је то задовољство кад након успешне приредбе имаш осећање да
си задовољио велики број људи. Поготову ако публика није хладна, па
уме да награди. Још током приредбе осећам пулс публике и по томе знам
како тече. А кад је публика хладна, комотна, некако осећаш да нешто
шкрипи, просто ти је жао што неке тачке, дуго и посебно припремане и
добро изведене, ипак, не упале. Такав случај догодио нам се у Семартону,
када сам се у једном часу запитао ко то треба да наступа да би раздрмао
публику, јер аплауза никако није било. Али, на моје велико изненађење,
по завршетку приредбе на сцену се попео председник месне кооперативе,
који нам је честитао у име мештана на изузетном наступању. Ми смо се
стварно потрудили; са истом приредбом наступили смо и у Темишвару, а
неке тачке представили смо и у Тргу Мурешу, где су нас просто затрпали
аплаузом.
Вођење оркестра изискује жртвовање времена, трошење нерава, јер
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као шеф оркестра мораш прво да јуриш за певачима, за члановима
оркстра да би редовито долазили на пробе. У неко време некако нам се
стално дешава да будемо у шкрипцу с пробама, па пред наступе дуго
вежбамо и ван уобичајених проба. Деси се још да неко од певача у
последњем тренутку пронађе неку нову песму, па ако је то и новокомпонована, са изменама у ритму, треба се снаћи. А пошто као шеф треба да
свирам и играчима на пробама, јер остали чланови оркестра кажу да они
једноставно не треба да пробају, па да вежбам са вокалном групом – ето
видите како је све то. Ипак на крају, кад се све сабере и одузме, остаје у
мени најглавније: душевно задовољство што изводимо народни мелос,
што имам част да руководим оркестром Младости бар приближно на
нивоу његових ранијих вођа”.

Јасмина Фењац, извођач и упућивач
– Хајде да попричамо о твојим почецима у области музике.
Јасмина: Делимично би то била породична традиција, памтим још
од малена како би се на весељима сакупљала цела породица и сви су
нешто дрндали, неки инструмент свирали и нешто певали. Ваљда ми је то
у крви. Памтим да је моја покојна мајка, док је радила, стално нешто
певала, певушила, а мој деда такође. Велики утицај да се определим за
музику имала је моја мати, која ме је уписала у музичку школу, па сам
тако учила виолину, иако ми се тај инструмент није баш претерано
допадао, више бих волела да сам учила клавир, али сам морала да
признам да је моја мати врло добро урадила.
– Сигурно се сећаш колико си година имала када си открила да
имаш музичко ухо и све шта је ту још потребно.
Јасмина: Нисам ја то открила, ја сам сматрала да је то нормално.
Затим сам (из објективних разлога) напустила музичку школу и
пребацила сам се у “Д. Обрадовић”, а када сам била студент прве године
факултета, дошла сам у АКУД Младост и почела сам поново да певам,
под утицајем Миленка Лукина-млађег. Злу не требало, тако се то десило –
певање је постало професија.
– Твој први наступ?
Јасмина: Са пет година сам први пут певала “Зелене очи”.
– Који су били твоји музички узори, из нашег друштва?
Јасмина: Увек сам се дивила Миленку Лукину-млађем, зато што је
то човек који има душу и који је знао да увек око себе окупи људе да би
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промовисали нашу музику. Он се знао борити да нешто квалитетно
исплива на површину.
– Удала си се за музичара – мора да једна заједничка љубав или
пасија према нечему има своје плусеве у браку.
Јасмина: Мислим да човек који се не би бавио музиком не би могао
да схвати моју активност. Ја мога мужа нисам уопште познавала, као ни
он мене, до прве године факултета, иако смо похађали исте школе:
основну српску, па музичку и на крају Српску гимназију (за дивно чудо).

– Да ли делите неке савете и сугестије на музичком плану?
Јасмина: Нормално, муж ми је најбољи саветник и најбољи
пријатељ.
– Причај ми понешто о АКУД-у Младост. Шта значи то “А” из
АКУД-а? Многи још кажу Аматерско културно-уметничко друштво.
Јасмина: То “А” значи АКАДЕМСКО. Јесте, ми смо аматери али
смо Академско културно-уметничко друштво, јер ансамбл ради већ преко
тридесет година при Дому студената у Темишвару.
(Разговарао Борко Илин).
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КОЛИКО КОСОВА24
Прошле суботу, 21. марта 2009, у новосадском ЈП СПЦ
„Војводина“, у великој дворани, био је одржан културно-уметнички
програм под називом „Колико Косова у нама“. На овој хуманитарној
приредби посвећеној Косову и Метохији заједно су наступили гости КУД
„Младост“ Готоуша, АКУД „Младост“ из Темишвара, уз учешће српских
глумаца из Темишвара, чланова Позоришног студија „Талија“ и домаћини
ФА „Вила“, СКУД Железничар из Новог Сада.

Пре почетка представе у холу дворане била је организована
Изложба ћирилице, коју је осмислила Олгица Стефановић и презентација
издаваштва Срба из Румуније, где су била изложена најзначајнија издања
издавачке куће Савеза Срба у Румунији, а домаћини штанда били су Иво
Мунћан и Љубомир Степанов.
У име домаћина добродошлицу гостима пожелео је др Слободан
Милованчев, председник СКУД „Железничар“ и додао: „Поштоваоци
народне уметности и стваралаштва имају вечерас прилику да присуствују
вечери младости, јер је новосадско друштво позвало у госте АКУД
24

НР, 997/27.03.2009, Миодраг Тодоров
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„Младост“ из Темишвара и КУД „Младост“ из Готоуше код Штрпца на
Косову. Треба нагласити да смо сви ми исти род, јер су нам гости дошли
код својих. Границе су вештачке творевине, линије, а са обе стране живе
исти људи, рођаци, пријатељи. Банат Црњанског, Уроша Предића, или
Маре Ђорђевић не завршава се у Српској Црњи, Ватину или Накову,
границе су много даље на исток и то треба да знамо. Сви који поштују и
препознају народну музику знају да је Мара Ђорђевић једна од најбољих
интерпретатора српских народних косовских песама, али мало њих зна да
је Мара Ђорђевић рођена у Темишвару и детињство провела у
Темишвару.“

Вече су отворили сплетом народних игара најмлађи, деца из
основних школа, која похађају школу фолклора. Они су прве кораке
научили тек пре неколико месеци и показали нам како се воли и поштује
српска традиција за шта су добили велики аплауз. После њих је
наступило неколико група старијих узраста, које су прошле школу
фолклора и већ играју у дечијим саставима. Као круна ток првог дела
програма наступио је дечији извођачки састав КУД „Вила“, који је
представљао град Нови Сад у Поструми, градићу у Русији, на 350 километара североисточно од Москве, за православни Божић ове године.
Глумци Позоришног студија „Талија“ из Темишвара: Милана
Петров, Емина Ројков, Звездана Симоновић, Марко Стојанов и Горан
Пантин рецитовали су стихове песника Славомира Гвозденовића из
збирке „Колико Косова у мени“.
Публици су се затим представили чланови „Виле“ и „Младости“ из
Темишвара песмом посвећеном вожду Карађорђу „Седам сати удара“ у
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аранжману Ивана Сабоа. Игре из Баната „Зелен багрем удара“,
кореографија Милорада Лонића извели су заједно ова два друштва. Хор
Виле је затим у пратњи оркестра којег су чинили музичари из Новог Сада
и Темишвара, извео песме: Дуни му дуни лађане и Бре девојче.
Кореографије Ајмо село у коло (игре из централне Србије) и Лако, лако
танчовођо (игре из Белопаланачког поља) извели су чланови КУД
„Вила“, а Хор две изворне народне песме Ој, девојко, душо моја и Ајде,
Јано. Народне игре из Бачке: „Ивањско цвеће“, извели су Темишварци и
Новосађани, а након њих „Сјеринску свадбу“, игре из Сјеринске жупе
извео је Ансамбл „Младост“ из Готоуша са Косова у кореографији Ђорђа
Лакушића и Горана Вељковића.
Сокол ми лети високо игре из Владичиног Хана и косовску песму из
источне Србије извели су чланови КУД „Вила“, а за крај су девојке и
момци, чланови Виле и Младости извели за Новосађане и њихове госте
игре из Босилеградског Крајишта: „Ој, Стојане, млад стопане“ кореографија Милорад Лонић и аранжман Драган Наранчић. Новосадска
публика је скоро три сата уживала у приказаним народним играма које су
заједно извели на сцени културно-уметничка друштва из Србије и Румуније уз пратњу заједничког оркестра којег су сачињавали тридесетак
чланова.
Следећег дана у недељу, 22. марта, чланови темишварског АКУД
„Младост“ гостовали су у селу Сакуле, недалеко од Зрењанина, где су
извели кореографију са народним играма из Босилеградског Крајишта, у
оквиру културно-уметничког програма који је био приређен поводом
„Овчарских дана“ у месту.
14. ЕВРОПСКА СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА У ТЕМИШВАРУ25
Темишварски главни тргови постали су прошле суботе, 30. маја
2009, стециште младих Срба љубитеља фолклора из целе Европе.
Европска смотра фолклора која се до сада одржавала у Швебиш Гминду,
Бечу, Бадену, на Палама итд. ове године догодила се у Темишвару 30. и
31. маја.
Парада народних ношњи почела је нешто после 14.00 часова, када је
дуга колона коју су сачињавали чланови 37 културно-уметничких
друштава српског расејања кренула са темишварског Трга уједињења до

25

НР, 1007/5.06.2009, Миодраг Тодоров, Љубинка Перинац Станков, Горан Мракић
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Трга Победе, у прелепим народним ношњама, обележју разних српских
етнолошких региона.
На платоу испред Румунске националне опере, на, за ову прилику,
подигнутој сцени свечано је отворена 14. Европска смотра српског
фолклора у присуству званичника из Румуније и Србије као и
руководилаца друштава, темишварске публике и самих учесника.

Са сцене су се обратили Темишварцима и њиховим гостима,
председник Савеза Срба у Румунији, Славомир Гвозденовић, поздрављајући све присутне на овом великом догађају - сусрету Срба Европе:
“Желим да вас поздравим у овом граду којег волимо сви заједно, граду
који је био и остао пример у Европи, граду којег смо заједно градили
током векова и граду којим се поносимо. Захваљујем свима који су данас
са нама, који су уз Савез Срба у Румунији, АКУД „Младост“ Темишвар и
српску заједницу у Румунији. Учествоваће у такмичарском делу око 2.800
учесника, а ми смо сигурни да ће после ове смотре неки поново доћи у
наш лепи Темишвар.
У то име дозволите ми да вас, поштовани пријатељи, драга браћо и
сестре, уважене званице из матичне Србије, поздравим и да вам пожелим
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добродошлицу, да пожелим, заједно са Савезом Срба у Румунији и са
АКУД „Младост“ да се у овај град враћате изнова са лепим успоменама, у
овај град крцат српском културом кроз векове, који су утемељивали и
наши преци, град који су градили и подизали га и направили да буде
овако леп, европски, гостопримљив. У овом граду на сваком кораку има и
наших српских знаменитости и наше културе, али и примерног суживота
и мултикултуралности поздрављам вас, и желим добродошлицу и пред
вама свима и пред целом јавности данас изјављујем убеђено да је
Темишвар престоница Срба Европе и целог света. Срећно вам и нека Бог
чува Србе и српски народ и наше румунске пријатеље!
И на крају нека српска песма и српско коло два дана завладају
Темишваром и покажу праву слику о нама Србима са свих простора, а
нека наши румунски пријатељи који су били и јесу уз нас виде још једном
какав смо народ, какву традицију и културу имамо, шта смо све дужни
чувати за будуће генерације. Вама младима желим много успеха и угодан
боравак у овом богомданом граду, а свима много поздрава у име Савеза
Срба у Румунији. Те поздраве понесите у своја места из којих сте дошли.
Морам да изговорим и ону реченицу која је у срцима свих нас. Нашом
песмом са овог места поздрављамо матичну Србију и српско Косово.
Нека се наша песма чује до Грачанице, нека се чује до Аустралије,
Америке, Канаде, а у Европи нека нас диже, бодри и чува још много
векова.“
На отвореној сцени испред темишварске Опере све док је време
дозвољавало одржавали су се тог првог дана ревијални концерти
учесника 14. Европске смотре српског фолклора.
У фоајеу Опере наш истакнути монограф Љубомир Степанов
организовао је изложбу старих разгледница под насловом:
„Историјски Банат – кроз традиционалне народне ношње“. У
оквиру ове изложбе заступљене су разгледнице издате током једног
столећа: од краја 19. века до последње деценије 20. века. Територијална
заступљеност је следећа: пар разгледница са ношњама великих народа
света, по која разгледница европских народа, бројније су разгледнице
европских словенских народа, затим оне које се тичу румунског народа,
Баната са својим мањинама, да би најбројније биле оне које се односе на
југословенске народе и народности са посебним освртом на Србе.
Све изложене разгледице су део личне колекције монографа
Љубомира Степанова, а Савез Срба у Румунији је овим поводом објавио и
каталог: Народне ношње на старим разгледницама.
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Темишварска Опера јесте једна од најлепших дворана, надалеко
позната и по изгледу, али и по великанима који су на овој сцени
наступили.
У овом историјском здању одржан је у суботу с почетком у 16.00
часова први део такмичења.
Част да први наступе у такмичарском делу имали су чланови КУД
„Плави Делија“ из Великог Сенпетра (Румунија) са кореографијом „Зелен
багрем удара“ Милорада Лонића. Њих је пратио оркестар под управом
Наде Петров.

Из Словеније су одмах након Сенпетараца наступили КД „Брдо“ из
Крања. Они су извели игре из Личког краја „Гувно моје, о Божићу малом“
у кореографији Милана Гламочанина и Мире Мандић.
„Ситан камен до камена“ биле су игре из Буџака, у кореографији
Љубомира Милета Вујичина, које су извели чланови СКД „Свети Сава“
из Штутгарта (Немачка).
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После младих из Штутгарта наступили су СФД „Хомоље” из Гасауа
(Швајцарска) играма из околине Брусника у кореографији Љубомира
Вујичина.
Исто из Штутгарта дошло је још једно друштво. СХКД „Морава“,
Штутгарт (Немачка) извело је сплет игара из Босилеградског Крајишта у
кореографији Љубомира Вујичина.
Наши дугогодишњи гости на Маратону српске песме и игре, КУД
„Ловра“ (Мађарска) нису нас обишли ни овога пута. У такмичарском
првом делу они су извели сплет „Димитровград“ у кореографији
Љубомира Вујичина.
Најмлађе културно-уметничко друштво на смотри, УФА
„Јединство“ из Исенбурга (Немачка) извело је “Опход вучара са
Јастребца” са играма Рибарске реке и Крушевачке жупе у кореографији
Драгана Марковића.
Ако су млади из Исенбурга били најмлађе друштво, по години
оснивања, најстарије друштво на смотри било је КУД „Бранко
Радичевић“ из Дарде у Хрватској са кореографијом “Пударино моја стара
лоло” Љубише Буквића.
„Ој, како сам ја девојче“ у кореографији Љубомира Вујичина извели
су млади чланови СКД „Карађорђевић“ из Ројтлингена (Немачка).
Исти Љубомир Вујичин је потписник кореографије „Пошла
Тројанка на воду“, а извели су је у суботу 30. јуна чланови КУД „Извор“
из Ст. Галена из Швајцарске.
КУД „Кнез Лазар“ из Гминдена (Аустрија) извели су игре из
Лесковца у кореографији Драгомира Павловића, док су се играма из
Владичиног Хана под насловом „Шта се оно тамо бели“ Љ. Вујичина
представили СКПД „Св. Сава“ из Крања (Словенија).
Играма из Врањанског поља у кореографији Д. Трифуновића
представило се КУД „Бранко Радичевић“ из Беча.
Милан Гламочанин потписник је кореографије „Море зађе сунце“
(игре из Бујановца), у извођењу СКУД „Видовдан“ из Љубљане
(Словенија).
КУД „Слога“ из Манхајма (Немачка) извело је кореографију
Славице Михајловић „Лазарице у Пчињи“.
Играма из Лесковца под насловом „Скупљајте се моме у седељку“,
у кореографији Д. Костића, представило се КУД „Ђоко Патковић“ из
Боботе.
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„Ивањдански уранак“ чију кореографију потписује Владан Милекић
извело је КУД „Борац“ из Солингена из Немачке.
Први дан такмичења закључили су чланови КУД „Коло“ из Бадена
(Швајцарска) коледарским обичајима и играма из Лесковца у
кореографији Славице Михајловић.
У недељу, 31. маја, у темишварској се Опери одржао други део
такмичења културно-уметничких друштава. Било је договорено да се
свака дружина два пута представи са одабраном кореографијом, први пут
у сали, а након тога и на позорници испред зграде Опере. Редослед
учесника је био следећи: КУД «Свети Сава» из Великог Семиклуша, са
играма из околине Ниша, КУД «Младост» из Љубљане, са Гламочким
колом у кореографији Миливоја Ђуровића, Српски културни центар
«Петар Петровић Његош – Никола Тесла» из Швебиш Гминда (Немачка)
са кореографијом «На сејир момку и девојци» Слободанке Рац, ФМД
«Коло» из Нојхаузена (Швајцарска) са кореографијом «Од како сам ја
девојче» Десанке Ђорђевић, АНИ «Вуковар» из Хрватске са играма и
обичајима из околине Вуковара у кореографији Далибора Миланчевића,
ФА «Вук Караџић – Браћа Грим» из Берлина са «Поселом на Руднику» у
кореографији Десанке Ђорђевић, КУД «Банат» из Деске (Мађарска) са
«Ђурђевским уранком» у кореографији Д. Путника и Љ. Вујичина, КУД
«Младост» из Нетштала (Швајцарска) са играма из Владичиног Хана
«Шта се оно тамо бели» у кореографији Љубомира Вујичина, КУД
«Србија» из Дортмунда са «Натама» (игре из Стубика и Плана) у
кореографији Велимира Аговског, СКУД «Карађорђе» из Беча са игром
«Наручио Здравко по овчаре» у кореографији Велимира Аговског, СКУД
«Вук Караџић» из Шененверда (Швајцарска) са жетелачким обичајима
Лесковачког Поморавља у кореографији Милорада Лонића, СНКСК
«Слога» из Штутгарта са игром «Шарене гајде изшаране» у кореографији
Љубомира Вујичина, СКУД «Стеван Мокрањац» из Беча са
кореографијом «Ја сам Сремац и сремачко дете» Дајане Костић, КУД
«Вук Караџић» из Роршаха (Швајцарска) са играма из Ниша «Кладише се
момче и девојче» у кореографији Славице Михајловић и КУД «Добросав
Радовановић – Кикац» из Базела (Швајцарска) са игром из Босилеграда
«Бујно оро се направи на сред села» у кореографији Саше Богуновића.
Иако је учеснике Европске смотре српског фолклора током два дана
такмичења пратило прохладно и кишовито време, пред саму доделу
награда небо се разведрило и дозволило бројним Темишварцима,
учесницима и њиховим пратиоцима из разних земаља Европе, да у Парку
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ружа присуствују Гала концерту АКУД „Младост“, “Лала са Мориша“ и
трубача, као и додели награда.
Нисмо скоро имали прилику да у Парку ружа видимо толико
народа, као што је то био случај у недељу 31. маја, у вечерњим сатима,
када су домаћини, АКУД „Младост“ иначе шампиони ове смотре 2005. и
2007, године присутнима приказали кореографију „Гора јечи“ у пратњи
оркестра Наде Петров.
Прелепе песме са Косова публика је дочекала уз скандирање Косово
је срце Србије! И још једном доказала да се косовски дух неће изгубити,
независно да ли ће наши млади косовске песме певати крај Грачанице,
или у најсевернијим крајевима Европе.
Банаћанска тамбура у рукама чланова КУД „Лале са Мориша“, под
вођством Томе Ђурића, постаје право чудо и нама блажен догађај,
наравно уз солисте Душицу Рошу и Перу Тодоровића.
И поново су Младосташи одушевили песмама из представе “Колико
Косова у мени“, као и извођењем сплета игара кореографије „Ој, Стојане,
млад стопане“.
Када је ред дошао на трубаче, тачније на Оркестар Дејана Илића из
Владичиног Хана, атмосфера је достигла своју тачку кључања, а српска
омладина, расута широм Европе стала је на ноге „лагане“ испред сцене
Парка ружа, под истим именитељем. … труба и позната ромска или
српска песма, све нас преселише у раскалашну Гучу, на коју је, бар за
тренутак, наш темишварски Парк ружа био те вечери налик.
Ове године су чланови стручног жирија 14. Европске смотре
српског фолклора: Мирјана Закић, Радојица Кузмановић, Јасна
Бијеладиновић Јергић, Милан Огњановић и Звездан Ђурић одлучили да
доделе 5 златних плакета, 5 сребрних и 5 бронзаних плакета, као и девет
специјалних награда, а пехаре и захвалнице за све учеснике Европске
смотре српског фолклора обезбедио је Савез Срба у Румунији.
Ова 14. Европска смотра српског фолклора била је једна од најмасовнијих манифестација одржаних у нашем граду. Окупила је 37
учесника, представника српског расејања из целе Европе, од који су се 33
културно-уметничких друштава нашла у такмичарском, а четири у
ревијалном делу. Као свака таква манифестација имала је и своје
брилијантне тренутке, али и мање пријатне инциденте (када су наши
млади Европљани заборавили да уз лепу традицију није наодмет бити
савремен и цивилизован).
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Све у свему, ако изузмемо појединачне непријатности, Европска
смотра српског фолклора била је прави регал за нашу публику, која је као
и увек знала да награди аплаузима и топлином сваки бисер изворне
српске песме и игре и тако доказала да је и те како заслужила да буде
домаћин једној таквој по масовности и по квалитету великој смотри
лепоте и српског дружења.
АКУД „МЛАДОСТ“ НА ТРЕЋЕМ ФЕСТИВАЛУ ФОЛКЛОРА
„МИЛЕНИУМ РТАЊ 2012“26
Наше Академско културно-уметничко друштво „Младост“
гостовало је 5. маја 2012. на Фестивалу фолклора „Милениум Ртањ
2012“. Фестивал је био међународног и такичарског карактера, а обухватио је манифестацију хајдучког састанка, дефиле учесника, као и
наступе.
Председник жирија био је Светомир Шешић, истакнути естрадни
уметник и дугогодишњи музички уредник Радио Београда.
Како сазнајемо, љубазношћу Ружице Беленцан, члана АКУД
„Младост“ из Темишвара, Фестивал је окупио око 250 учесника из
Македоније, Србије и Румуније.
АКУД „Младост“ је на овом фестивалу освојило треће место за
изведене игре из Бачке, чију кореографију „Ивањско цвеће“ потписује
кореограф Милорад Лонић.
Уједно су Младосташи са својим уметничким руководиоцима
Сенадином и Сретком Крстићем, били 6. маја гости угледне тв емисије
РТС „Жикина шареница. АКУД „Младост“ је уживо пред камерама
извело кореографије Милорада Лонића „Ивањско цвеће“ и „Зелен
багрем удара“.
Затим су Младосташи, које је пратио и председник ССР, Огњан
Крстић, заједно са својим домаћинима наступили у Ченти на храмовној
слави, где су одржали целовечерњи концерт.
Они су извели игре из Босилеградског Крајишта, под називом „Ој,
Стојане, млад стопане“, чији је кореограф Милорад Лонић, као и игре из
Владичиног Хана: „Сокол ми лети високо“ у кореографији Милорада
Лонића.
26

НР, 1160/11.05.2012, Љубинка Перинац Станков
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МЛАДОСТАШИ ОСВОЈИЛИ СРЕБРНО ОДЛИЧЈЕ27
И ове године чланови АКУД „Младост“ из Темишвара су
учествовали на традиционалној Смотри српског фолклора Срба у
расејању, одржаној у Чачку 26. и 27. маја 2012. На фестивалу је учествовало, поред АКУД „Младост“, још 40 друштава из Немачке,
Словеније, Хрватске, Шведске, Италије, Црне Горе, Македоније,
Аустрије, Босне и Херцеговине и Румуније.
Младосташи су наступили са кореографијом - Игре из Бачке под
називом „Ивањско цвеће“ у кореографији Милорада Лонића.
Младосташи су нас већ навикли да се са сваке смотре враћају са
вредним наградама па је тако било и овога пута. Окитили су се сребрним
одличјем, што у таквој конкуренцији преставља успех за сваку похвалу.
Музички руководилац била је Нада Петров, а уметнички руководиоци су били Сенадин и Сретко Крстић.
У име АКУД „Младост“ на несебичној помоћи Савеза Срба у
Румунији захваљују Нада, Сретко и Сенадин.
СРЕБРНИ ЦАР ЗА „МЛАДОСТ“28
Крајем прошле седмице, преко 2.000 фолклораца и љубитеља
фолклора из дијаспоре окупило се у Нишу 18. и 19. маја 2013. на 18.
Европској смотри српског фолклора дијаспоре и Срба у региону. Они су
током два дана, такмичарског и ревијалног програма, показали како оно
најлепше из српске традиције негују у земљама из којих долазе. На
овогодишњој Смотри у хали „Чаир“ наступало је четрдесет и четири
такмичарска ансамбла из једанаест земаља. Највише ансамбала, чак
једанаест, представило је Немачку, затим њих девет Аустрију и девет
Швајцарску, шест из Словеније, два ансамбла су дошла из Хрватске, два
из Републике Српске а уче-ствовали су и српски фолклорци из
Француске, Шведске, Италије, Црне Горе и Румуније.

27
28

НР, 1163/1.06.2012, Наша реч
НР, 1214/24.05.2013, Горан Гога Пантин
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Смотру српског фолклора традиционално организује Савет
европске смотре, а домаћини су били Студентски културни центар,
Фолклорни ансамбл „Оро“, Туристичка организација и Град Ниш.
„Константинов град“ је први пут домаћин ове манифестације а Смотра се
четврти пут одржава у Србији. Током фестивала, учесници, али и гости,
имали су прилику да учествују у уметничким и културним програмима и
упознају јужну Србију, људе и историју.
Осамнаеста Европска смотра српског фолклора уврштена je у званични програм обележавања јединственог и великог јубилеја –1700.
година од доношења Миланског едикта, који је 313. године нове ере
потписао римски цар Константин Велики рођен у древном Наисусу,
данашњем Нишу. Такође, Смотра је врста генералне пробе за манифестације током градске славе Светог цара Константина и царице Јелене од 1.
до 3. јуна.
У суботу 18. маја у 13.00 часова свечано је отворена Европска
смотра српског фолклора дијаспоре и Срба у региону у присуству
високих званичника и представника свих земаља учесница. Непосредно
пре тога представници Савета смотре, међу којима је био и наш
представник, Борко Јоргован, присуствовали су отварању Канцеларије за
дијаспору Града Ниша. Такмичење су свечано отворили директорка
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Канцеларије за сарадњу са дијаспором Владе Републике Србије, др
Славка Драшковић и градоначелник Ниша др Зоран Перишић.
Такмичење се одржало у дворани Спортског центра “ЧАИР”, иначе
једној од најлепших дворана у Србији, капацитета преко 6.000 места, која
је сваког дана била испуњена љубитељима српског фолклора. Ансамбли
из дијаспоре били су подељени у два такмичарска дана. Понуђени су најбољи услови свим учесницима и тиме се ниво ове манифестације подигао.
Смотру је медијски пратило мноштво новинара и извештача из дијаспоре
и матице. Велика концертна журка за све учеснике овогодишње смотре
била је организована прве вечери у дворишту Универзитета (Бановина),
уз учешће Гоце Тржан, младе Звезде Гранда, Јелене Вучковић и Јоце
Стефановића као и женске музичке групе „Очајне домаћице“ које су забављале учеснике Смотре до касно у ноћ.
У недељу, 19. маја, другог дана фестивала, наши младићи и девојке
чланови АКУД „Младост“ из Темишвара били су 25. по реду за наступ у
такмичарском делу. Ове године су играчи под будним оком уметничких
руководилаца Сретка и Сенадина Крстића, заједно са оркестром којег
руководи Нада Петров, спремили и на сцени извели игре из
Босилеградског крајишта под називом „Ој, Стојане, млад стопане” у
кореографији Милорада Лонића. Лепо је било видети наше уметнике на
великој сцени: дванаест парова, мешовиту вокалну групу, велики
оркестар док су изводили маестрално кореографију са играма из
Крајишта.
Након завршетка такмичарског дела, публика је у ревијалном делу
Смотре видела наступе Националног ансамбла „Коло“ из Београда и
„Венац“ из Грачанице, Фолклорног ансамбла „Оро – СКЦ“ из Ниша и
Културног друштва „Брдо“ из Крања, из Словеније, победника прошлогодишње Смотре.
Додела бронзаних, сребрних и златних плакета, које сваке године
додељује главни медијски спонзор манифестације Смотре – независни
дневни лист Вести, и проглашење победника обављено је после поноћи.
Уручене су традиционалне специјалне награде најуспешнијим
ансамблима и појединцима. Стручни жири, којег су и ове године
сачињавали врсни етнолози, кореографи, музиколози и познаваоци српске
традиције и фолклора у саставу: председник жирија проф. др Мирјана
Закић, Гордана Рога-новић, Радојица Кузмановић, Дамир Шиповац и
Звездан Ђурић анализирао је сваку кореографију, песму, корак, ношње,
оркестре и одлучио да је КУД “Стеван Мокрањац” из Беча овогодишњи
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апсолутни победник, 18. Европске смотре српског фолклора. „Мокрањац”
је за приказан сплет игара и песама из околине Београда „А ја ђаво па га
мало дирам”, од петочланог стручног жирија, добио 98 поена.
Сребрна плакета са 92,53 поена припала ја АКУД „Младост“.
Чланови жирија Звездан Ђурић и Радојица Кузмановић уручили су
сребрну плакету Сенадину Крстићу и Тијани Сујић, који су у име
друштва примили награду. Освојено је још једно признање, чиме су Срби
из Румуније доказали да вредно раде на очувању српског фолклора,
традиције, песме и игре. Треба истаћи труд и залагање свих чланова
друштва и похвалити играче, музичаре и руководиоце, који су се са сваке
Европске смотре српског фолклора, на којој су учествовали, вратили са
наградама. Сребрна плакета за АКУД „Младост“ Темишвар која је
освојена у, може се рећи, врло јакој конкуренцији, можда најјачој до сада,
када се зна да је учествовало 44 такмичарска ансамбла, подстрек је да се
следеће године поново крене у освајање оног најсјајнијег одличја – злата.
Град на Нишави је за два дана био престоница српског фолклора и
центар српске културе али и место дружења, љубави и стварања нових
пријатељстава. На овогодишњем сабору фолклора била је јединствена
прилика да се види и сагледа како је очувана богата културна баштина
српског народа коју млади Срби негују далеко од родног краја.

АКУД „МЛАДОСТ“ НА МЕЂУНАРОДНОЈ СМОТРИ ФОЛКЛОРА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ДАРДИ29
У недељу 23. јуна 2013, у барањском месту Дарда, у Хрватској,
АКУД „Младост“ из Темишвара учествовало је на „7. Међународној
смотри фолклора националних мањина - Дарда 2013“, која се већ
традиционално одржава у оквиру Дана Општине Дарда.
Младосташи су позив, за гостовање на овој манифестацији, добили
од КУД-а „Бранко Радичевић“ и Српског културног друштва „Просвјета“
Пододбор Дарда. Поред АКУД „Младост“, на смотри ревијалног, међународног и мултикултуралног карактера, учествовало је још осам културноуметничких дру-штава националних мањина Срба, Словака, Русина,
Мађара, Рома, Македонаца и Украјинаца из Хрватске. Међународна смотра фолклора националних мањина организована је под покровитељством
29
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Савета за националне мањине Републике Хрватске, Министарства
културе Републике Хрватске, Осјечко-барањске жупаније и Општине
Дарда.

Програм манифестације отворен је дефилеом културно-уметничких
друштава. Многобројна публика је знатижељно пратила колону учесника,
у шареним и различитим народним ношњама, од зграде средње школе до
летње позорнице Спортско рекреативног центра „Ђола“, где се одржала
главна манифестација. Музичку пратњу дефилеа чинили су оркестри који
су друштва пратили и на самом наступу.
АКУД „Младост“ се на смотри, у два наступа, представило у
најбољем светлу као и увек. У првом наступу Темишварци су на сцену
изашли са песмом из румунског Баната „Bună seara dragii mei“, а потом су
извели сплет игара и песама из Бачке „Ивањско цвеће“ у кореографији
Милорада Лонића и под уметничким руководством Сретка и Сенадина
Крстића, уз пратњу оркестра којег су сачињавали: Предраг Пеца Аџић,
Себастијан Струца-Чолаковић, Марко Банду и Бојан Лазаров.
Младосташи су на другом наступу, под упутствима уметничких
руководилаца Сретка и Сенадина Крстића, извели игре из Босилеградског
крајишта под називом „Ој, Стојане, млад стопане” у кореографији
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Милорада Лонића. Лепо је било видети наше уметнике на летњој позорници Спортско рекреативног центра „Ђола“, док су маестралним
извођењем кореографије игара из Крајишта, прибрали бурне аплаузе.
Свим друштвима после наступа додељене су захвалнице.
Све у свему, Темишварци су те вечери дочарали у барањском месту
Дарда, лепоту српске песме и игре и одушевили публику својим
извођењем.
На овогодишњој смотри била је јединствена прилика да се види и
сагледа како је очувана богата културна баштина националних мањина,
коју млада друштва мањинаца негују далеко од родног краја. А после
приредбе уследила је вечера и дружење где су се гости и домаћини
дружили до касно у ноћ.

АКУД „МЛАДОСТ“ НА ПРВОМ ВЕЛИКОМ МЕЂУНАРОДНОМ
ФЕСТИВАЛУ ФОЛКЛОРА30
Наше Академско културно-уметничко друштво „Младост“
гостовало је 7. септембра на „Првом великом међународном фестивалу
фолклора“ који се од ове године одржава у Кањижи.
Младосташи су позив за гостовање добили од стране Српског
аматерског културно уметничког друштва „Свети Сава“ и Локалне
самоуправе из Кањиже, који су и главни организатори фестивала.
Како сазнајемо од Марка Радосављевића, члана АКУД „Младост“,
на „Првом великом међународном фестивалу фолклора“ поред играчке
групе САКУД-а „Свети Сава“ учествовало је још седам културноуметничких друштава из Чоке, Сенте, Суботице, Хоргоша, Новог
Кнежевца, Руменке и наше друштво из Темишвара.
У поподневним сатима, Фестивал је био отворен изложбом
народних рукотворина и слика, вашарском продајом сувенира и слаткиша
и парадом народних ношњи. Многобројна публика је будно пратила
колону учесника, у шареним и различитим народним ношњама, који су
прошетали главном улицом до центра Кањиже, где се одржала главна
приредба.

30
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АКУД „Младост“ се на Фестивалу, у два наступа, представилo у
најбољем светлу као и увек. У њиховом наступу Темишварци су на сцену
изашли са сплетом српских песама и игара из Баната “Зелен багрем
удара”, а потом су извели сплет игара и песама из Бачке „Ивањско цвеће“
у кореографији Милорада Лонића и под уметничким руководством
Сретка и Сенадина Крстића. Догађај је био примерно организован, а
млади чланови културно-уметничког друштва радовали су се учешћу на
једном таквом фестивалу и повољним реакцијама публике која је дугим
аплаузима наградила њихов наступ на отвореној сцени у центру Кањиже.
Свим друштвима после наступа додељене су захвалнице.
Како је то уобичајено, најлепши део је онај после приредбе када се
млади чланови КУД-ова друже и веселе у сопственој режији, па је тако
било и овог пута, где су се гости и домаћини дружили до касно у ноћ.
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НА МЕЂУНАРОДНОЈ СЦЕНИ
БАНАЋАНИ НА РОМАНИЈИ31
У периоду између 3. и 5. децембра 2004, АКУД “Младост” је
гостовало у Републици Српској на Палама на позив истоименог културноуметничког друштва. Ово дружење и братимљење, између две Младости,
почело је пре неколико година када се успоставио први контакт на VII
смотри српског фолклора у Мађарској-Деска 2002. а наставило се када је
КУД «Младост» Пале средином маја ове године гостовало у Темишвару
на «Маратону српске народне песме и игре».
На пут смо кренули у петак у 5.00 ујутру и нисмо очекивали да ће
ово путовање трајати више од 14 сати. После задржавања на румунскосрпској граници, стижемо у Београд. Непредвиђено чекање за визе у Амбасади БиХ се одужило још неколико сати, па тек онда на пут. И после
дугог путовања стигли смо на Пале где су нас дочекала наша браћа.
Пријатна атмосфера и наставак дружења које је започело пре неколико
година.
Наша делегација је смештена на Јахорини, у познатом Олимпијском
зимско-рекреативном центру, где су се пре двадесет година одржале
Зимске олимпијске игре, у хотелу «Бистрица». Да је Јахорина прелепа
уверили смо се у суботу ујутру пред полазак за Пале, а ту смо посетили
српску православну цркву, саграђену 1909. године, посвећену Вазнесењу
Пресвете Богородице, запалили свећу свим српским борцима палим за
слободу и ослобођење ових крајева.
Недалеко од светог храма налази се споменик подигнут у част и
славу палим српским борцима који су своје животе дали за слободу у
грађанском рату почетком деведесетих. У присуству представника
Борачке организације Републике Српске представници Срба из Румуније
Милорад Илић, правник ССР и Борко Јоргован, представник АКУД
«Младост» положили су венце на споменик.
31
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«Свим борцима отаџбинског рата 1992-1995. који дадоше животе за
слободну Републику Српску.
Захвални грађани општине Пале о Видовдану Љета Господњег
2001.»
«Чекам васкрсење мртвих и живот будућег вијека»
На само неколико километара од Пала налази се пећина Орловача Наставно-научни центар Филозофског факултета. Ова пећина је
несвакидашња туристича атракција а љубазношћу наших домаћина
успели смо да је посетимо пошто је она била затворена за разгледање.
Пећина обилује занимљивим експонатима, галерије су препуне
сталактитима и сталагмитима. Има још неистражених галерија а спеолози
су пронашли и подземно језеро.
Посета Сарајеву, главном граду Федерације БИХ, трајала је само
неколико сати. Време предвиђено за посету овом граду искористили смо
да прошетамо старим делом града - Башчаршијом. Добро очувана
архитектура, где се преплиће исламски и европски стил градње, џамије,
католичка црква, затим радње крцате разноврсном робом и сувенирима,
ту су и занатлијске радње, мале кафане где се може попити добра босанска кафа са ратлуком, златаре, посластичарнице.
У близини чесме на Башчаршији налази се српска црква, значајан
културни споменик под заштитом UNESCO-а. О цркви нам је значајније
податке испричао Миленко Рашевић. Саграђена је крајем XIII века у
целини од камена и укопана је. Иконостас је урађен у византијском стилу
а иконе датирају из XIV, XV, XVI века неке су поклон из Јерусалима. За
време борби које су вођене у Сарајеву почетком деведесетих година на
цркву је пуцано а кров је мало оштећен и захваљујући Богу остала је
заштићена. Иконе су у неколико наврата биле украдене али лопови нису
успели да их уновче и на сву срећу биле су враћене. Црква је позната по
томе што чува мошти детета за које се верује да има исцелитељску моћ.
Дете од годину дана је мистериозно страдало у неразјашњеним
околностима и бива бачено. Верници проналазе тело и ноћу односе у
двориште цркве и ту га покопају. После неколико година тело детета је
пронађено приликом радова на обнови цркве. Тело детета се није распало.
А за свако тело које се не распада верује се да је свето јер није трулежно.
Мошти детета се чувају у цркви у малом ковчегу испод којег се пролази
после молитве и верује се да нероткињама помаже да роде, а болеснима
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да оздраве. Млади, болесни, жене моле се за здравље тако што се провуку
испод ковчега. Куриозитет је и то да ову српску православну светињу
посећују и муслимани и католици који се моле за здравље и за своје
ближње у невољи. Сазнали смо и податак да је Саборна српска црква у
Сарајеву страдала током грађанског рата, била је девастирана и запаљена,
а од недавно је обновљена.
Враћамо се на Пале где почињу припреме за наступ, генерална
проба и упознавање сцене.
У присуству грађана Пала, који су дошли у великом броју на
годишњу приредбу коју организује КУД “Младост” Пале, које је
основано далеке 1953. године, и испунили салу Културног центра били су
присутни и представници Срба са Пала: општине, свештенства, медија.
Наступ најмлађих чланова, девојчица и дечака са Пала, публика је
наградила аплаузом. Било је дивно видети малишане како су научили
прве кораке. После њиховог наступа присутне је у име КУД “Младост”
Пале поздравио председник овог друштва Милош Јовановић: “Драги
Паљани хвала вам што сте дошли у оволиком броју на годишњу приредбу
нашег друштва. Поздравимо нашу браћу из Румуније АКУД “Младост” из
Темишвара. Вечерас ће на сцени бити младости-братства чувари
српства.” У име Срба из Румуније реч је узео Милорад Илић, правник
Савеза Срба у Румунији, који је захвалио за срдачан пријем и гостопримство: “Први пут смо овде и желео бих да нам ово постане традиција и
уједно обавеза да се посећујемо и дружимо. Ове ваше пределе красе
дивни и поносни људи. Срдачан поздрав српској браћи на Палама и
Републици Српској у име Савеза Срба у Румунији. Желео бих да се захвалим Милошу Јовановићу, директору Олимпијског центра Јахорина и
Сањи Лончар, секретару вашег друштва. Хвала и даће Бог да се поново
видимо!”. Затим је Милорад Илић уручио пакете са књигама Милошу
Јовановићу, Сањи Лончар и главном и одговорном уреднику «Паљанских
новина» Гордани Самарџија.
Како се чува српство на Палама и у Темишвару приказали су на
најбољи и најлепши начин сва културно-уметничка друштва, етно-групе,
извођачи и инструменталисти који су се те вечери попели на сцени. Није
лако на Палама, ни у Темишвару чувати и неговати српску традицију и
обичаје. Ентузијазам и љубав према фолклору, према песми и игри се
пренео са генерације на генерацију и данашњи чланови наша два бра83

тимљена друштва су то на сцени и доказали а публика је уживала више од
два сата уз српску песму и коло. Богат културно-уметнички програм се
наставио играма из Лесковца у кореографији Милорада Лонића које су
представили наши Младосташи. Публика их је подржала и бодрила.
Млада Милица Радовић је отпевала познату песму “Зајди, зајди” и
доказала да има предиван глас. Чланови друштва “Сретење” које активише при црквеној општини Рогатица приказало је Шопске игре.
Фрулаш Драган Зорић је одсвирао неколико српских кола.
КУД “Младост” Пале је представило Влашке игре у кореографији
Десе Ђорђевић.
Чланови хорске секције КУД “Младост” Пале - вокална група под
руководством Александре Цвијетановић извели су две старе народне
песме са Косова.
Члан Гусларског друштва “Старина Новак” Велимир Шково је уз
гусле певао о Стевану Синђелићу, јунаку нашег рода. Како звуче
двојнице и мушки и женски гласови дочарали су чланови Певачког
друштва песмама са Романије.
КУД “Младост” са Пала је представило игре из Гацка, старе
Херцеговине, коло на коло, док су њихови имењаци из Темишвара играма
из Баната “Зелен багрен удара” у кореографији Милорада Лонића и под
уметничким руководством Сенадина Крстића још једном приказали игре
које красе Банаћане.
Етно-група “Јаворина” која ради при Културном центру Пале и
негује фолклор, традицију и обичаје је такође извела старе изворне песме.
За крај програма домаћини су извели брзе и темпераментне игре са југа
Србије из Врања. Успешна представа у којој је публика уживала.
Дружење свих учесника културно-уметничког програма се наставило у
ресторану хотела “Бистрица” на Јахорини уз живу свирку која је трајала
до зоре а у коло је било неколико стотина младих.
У јутарњим часовима пред полазак за Темишвар слободно време смо
искористили за купање у затвореном базену и шетњу Јахорином и дивили
се лепоти ових предела. Наравно да је свима растанак тешко пао али
остало је обећање да ће нам следеће године у госте доћи браћа са Пала.
Нашим домаћинима захваљујемо од срца на гостопримству.
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СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА “ЗЛАТНИ ОПАНАК”32
Велика и значајна културно-уметничка манифестација одржана
прошлог викенда, од петка до недеље 1-3. април 2005, у Ваљеву, окупила
је на једном месту фолклорне ансамбле из Србије и дијаспоре.
Скоро 80 фолклорних друштава са преко 5.000 учесника такмичила
су се у петак, суботу и недељу у Ваљеву на другом “Златном опанку”,
који се одржао под медијским покровитељством дневног листа “Вечерње
новости”.
На овом значајном Сабору фолклорних ансамбала, који организује
Друштво за очување српског фолклора “Градац” из Ваљева, учествовала
су фолклорна друштва из Србије, Црне Горе, Републике Српске,
Федерације БиХ, Хрватске, Немачке и Румуније.
Радио телевизија Србије је снимала фестивал и припрема емисију
која ће бити емитована у два наставка, свака у трајању од сат и по
времена.
Сваког дана Смотре са почетком у 15.00 часова био је приређен
дефиле учесника улицама града у живописним српским народним
ношњама из свих крајева где живе Срби и то све пропраћено уз народну
песму и игру. Након дефилеа учесници су се окупили на зборном месту у
центру града Ваљева код споменика подигнутом у славу великом српском
војсковођи војводи Живојину Мишићу где су урађене заједничке
фотографије. Такође је свагог дана у Дому културе организовано по два
концерта фолклораша.
На овогодишњем “Златном опанку” у Ваљеву први пут је
учествовало и једно српско културно-уметничко друштво из Румуније.
Организациони одбор фестивала “Златни опанак”, упутио је позив на име
Савеза Срба у Румунији и АКУД “Младост” за учешће на једном од
највећих и најзначајнијих фестивала који се одржава у Србији. Позив је
прихваћен и наши уметници-аматери су имали прилику да се такмиче са
познатим културно-уметничким ансамблима из Србије и дијаспоре.
Недеља, 3. април
У 13.00 часова организован је пријем и састанак са руководиоцима и
представницима културно-уметничких друштава.
Организатори су гостима говорили о програму фестивала, уручили
32
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поклоне учесницима и у пријатној атмосфери причало се о појединим
детаљима на које мора да обрати пажњу свако друштво за време десетоминутног наступа. Срдачан поздрав упућен је нашим уметницима, пријатељима, Србима из Румуније: “Имамо посебну част да на овогодишњој
Смотри српског фолклора у Ваљеву имамо међу учеснике и представнике
Срба из Румуније АКУД “Младост” из Темишвара”.
Трећи дан Смотре српског фолклора, је по речима главних
организатора, окупио у Ваљеву у такмичарском делу програма најбоља
културно-уметничка друштва која су се надигравала у Дому културе.
Тачно у 15.00 часова почео је дефиле улицама града Ваљева. Уз
песму и игру свих ансамбала пролазници су уживали у разноврсности и
шароликости српских народних ношњи.
Друштва су затим упућена према Дому културе где су ансамбли
стрпљиво чекали на ред за наступ.
Последње припреме, можда мало треме пред наступ јер знало се да
је на једном месту толико квалитетних играча, изванредни ансамбли,
одлични оркестри и музичари.
Дошао је ред и на младе уметнике-аматере из Темишвара да
прикажу пред препуном салом Дома културе игре и песме из Баната.
Наступ је одушевио као и толико пута до сада када су гостовали у
Румунији или Европи. Играчи потпомогнути оркестром, којег чине наши
врсни музичари, су пред публиком у сали и будним оком стручног жирија
приказали све оно што краси нас Банаћане. У играма из Баната “Зелен
багрем удара” у кореографији Милорада Лонића, уживало је неколико
стотина присутних у Дому културе који су Младосташе наградили заслуженим громогласним аплаузом.
Важно је истаћи да су се нови чланови потпуно уклопили у друштво
и оправдали указано поверење њихових упућивача.
После завршетка такмичарског дела уследила је велика журка и
дружење свих учесника. Дуго се очекивало проглашење победника и
најбољих на Смотри и то се одужило због већања жирија.
Најбољем ансамблу био је додељен велики опанак – шиљкан,
изливен у бронзи, дар “Новости”.
Разлога за радост и весеље смо имали и ми Срби из Румуније и
можемо се поносити Младосташима. Можда најлепша и најдража
награда – Награда публике је припала АКУД «Младост» коју је у име
друштва примио Борко Јоргован.
Жири је за најбољег играча на Смотри српског фолклора, соло тачка,
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прогласио Сенадина Крстића члана АКУД «Младост» из Темишвара.
За АКУД “Младост” и све Србе из Румуније најважније је било да
смо у матици на једном великом и значајном фестивалу фолклора
показали да умемо да негујемо српску народну традицију, песму и игру и
да и на тај начин желимо да очувамо и негујемо народне обичаје и томе
посвећујемо велики значај. Такође, дружење и такмичење са најбољим
ансамблима из Србије допринеће даљем подстреку и залагању у даљем
раду на очувању нашег српског фолклора.
Награде које су додељене АКУД “Младост” су потврда да се
прошлих година вредно и добро радило на усавршавању које су
потврдили стручни људи у Србији и који су оценили квалитет нашег
друштва.
ЗЛАТО У НЕМАЧКОЈ!33
Између 14-15. маја [2005.] у немачком градићу Швебиш Гминд одржано је десето традиционално такмичење културно–уметничких
друштава из дијаспоре. Организатор овогодишњег окупљања и
такмичења био је Савез српских удружења Немачке, а домаћин Српски
културни центар “Његош-Тесла” Швебиш Гминд.
У вечерњим часовима био је организован округли сто са присуством
представника свих културно-уметничких друштава и члановима стручног
жирија. Разговарало се о правилима и пропозицијама такмичења али није
изабран домаћин следеће смотре фолклора.
Због лоших временских прилика планирани дефиле свих учесника
смотре је изостао на опште разочарање и присутних и организатора.
Публици и жирију у суботу се представило 14 фолклорних ансамбала.
Надметање младих Срба настављено је у недељу у поподневним
сатима. Загревање пред генералну пробу и спремање за велики и значајни
наступ, који се ближио а са тим и емоције, трема… Наступ Младосташа је
почело у 19.20 часова. АКУД “Младост” представило се играма из Бачке
“Ивањско цвеће” у кореографији Милорада Лонића. Дванаест парова,
фолклорна група коју су сачињавале четири девојке и тамбурашки оркестар на сцени, у трајању од 12 минута показали, потврдили и доказали су
и како и зашто важе за фаворите.
У току две вечери одличном игром, прелепим ношњама, поносом,
33
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осмесима и добрим расположењем представила су се 30 ансамбала.
Дружење, песма, игра и склапање нових пријатељстава су били на нивоу.
Неколико минута после поноћи проглашени су победници и уручени
пехари «Вести», традиционалног покровитеља ове приредбе. Стручни
жири је већао и анализирао сваки корак, песму, музику, ношњу и све
детаље и донео одлуку и објавио резултате и имена победника. Прво су
организатори доделили специјалне награде. Прва радосна вест: за
најбољи оркестар проглашен је Тамбурашки оркестар АКУД “Младост”
Темишвар. Искусни и изванредни музичари су ово велико признање
заслужили.
Уследила је додела захвалница за учешће на фестивалу а наставило
се доделом плакета и пехара за треће, друго и прво место.
Када је Младост освојила пехар за прво место и златну плакету
срећи није било краја. Младост се позлатила у граду злата и победнички
пехар је заслужено стигао у Темишвар. Доказали су да су најбољи међу
најбољим српским културно-уметничким друштвима у дијаспори.
Прославила се награда, велика и златна 94 бода, а славље је уз песму
трајало до зоре. Квалитет Младости је стигао до савршенства имајући у
виду да су то аматери и да су у последњих неколико година освојили све
што се може освојити.
Сматрамо да је ова победа, победа свих нас и уједно у име Савезa
Срба у Румунији и “Наше речи” срдачно честитамо свим члановима
АКУД “Младост”.
Драги пријатељи,
У име Министарства за дијаспору Владе Србије и у своје име
срдачно вам честитам победу на Европској смотри српских културноуметничких друштава, која је управо завршена у Немачкој. Све нас
радује ваш велики успех постигнут радом, љубављу и одрицањем.
Показали сте да Срби у Румунији на прави начин негују свој национални и
културни идентитет, а победа девојака и младића из Темишвара, у
веома оштрој конкуренцији младих из целе Европе, потврда је да је
стасао нови српски нараштај који ће следити завет предака и културом
и духовношћу неговати најлепше из српске традиције. Нека ова ваша
победа буде обавеза за ваша још већа прегнућа, а Министарство за
дијаспору биће ваша помоћ и подршка.
Министар, проф. др Војислав Вукчевић
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Сенадин Крстић, уметнички руководилац:
“Ово је велики успех за наше друштво. Вредно смо вежбали у
протеклих месец и по дана, увежбавали кораке и интензивно припремали
кореографију “Ивањско цвеће”. Рад са људима изискује велики напор и
треба бити велики педагог и захвалити им и похвалити их када треба.
Захваљујем се свим члановима Младости, играчима, нашим
тамбурашима, са којима је дивно и пријатно радити и који нас прате на
свим наступима. Велико хвала Милораду Лонићу, Огњану Крстићу, Савезу Срба у Румунији и свима који су веровали и верују у нас.”
Борко Јоргован, руководилац друштва:
“После дугог рада, залагања свих чланова и припрема ово признање
смо заслужили на такмичењу где долазе најбоља културно-уметничка
друштва и доказали смо да Срби из Румуније имају једну реч међу
српским друштвима у Европи и да можемо да се такмичимо и доказујемо
са другим Србима из дијаспоре. Ове награде, за најбољи оркестар и
најбоље друштво, су највећа признања које је Младост икада добила и за
то су заслужни сви наши чланови, који су редовно долазили на пробе и
озбиљно радили и схватили важност овог такмичења. Хвала свима.”
ТРУБА УМЕ ДА ЗАГРМИ34
Сабор трубача у Гучи, чија је слава одавно прешла границе Србије,
одржао се у периоду од 1. до 7. августа 2005, а да овај догађај буде на
светском нивоу потрудили су се заједничким снагама сви укључени у
организацију овог фестивала. Гуча је нешто што нема нико у Европи и
организатори су схватили да се то може понудити као првокласни српски
производ. Много гостију је дошло из целе Европе и предузете су све мере
како би се обезбедило све што је потребно да би се дочекало пола
милиона људи.
На овогодишњем Сабору позвано је и наше АКУД «Младост» из
Темишвара да учествује у ревијалном делу.
Музика и трубе су се чуле на сваком кораку, на свим улицама, у
свим шаторима и кафанама. И тако недељу дана. Традиционално јело
драгачевског краја, свадбарски купус, затим разни специјалитети са роштиља, печено месо, домаћа ракија и пиво чекали су посетиоце. Гуча је тих
дана изгледала као једно велико шеталиште. Разноврстан и богат програм
34
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пратило је много знатижељника. Било је организовано такмичење здравичара, момачка надметања, такмичење најлепше народне ношње,
приказана импровизација драгачевске свадбе, итд.
На стадиону, када падне мрак, у 21.00 час, почињали су концерти
иностраних трубачких оркестара. Саборске легенде су такође имале своје
незаборавне наступе. Бобан Марковић и његове трубе, најбољи етно
трубач на свету и његов једанаесточлани оркестар цепали су небо у
четвртак.
И у петак, 5. августа, је настављено истим темпом, када су
наступили наши момци и девојке, чланови АКУД «Младост» из
Темишвара у пратњи тамбурашког оркестра. Наши уметници су
припремили и извели две кореографије за овај највећи етно сабор на
Балкану. Представили су се играма из Баната «Зелен багрем удара», а
након што су тамбураши свирали за душу публике, приказали су и игре
из Бачке «Ивањско цвеће», иначе обе награђене кореографије на
Европској смотри фолклора 2004. у Швајцарској и 2005. у Немачкој. Да
на Сабору има правих љубитеља фолклора видело се по реакцији публике
која је знала да награди наше играче и тамбураше. Измамили су и овога
пута аплауз неколико хиљада посетилаца.
Прошао је још један Сабор у Гучи, 45. по реду. Биће он, опет, велика
светковина изворног стваралаштва, а Драгачево ће, опет, постати
Трубачка република, а Гуча престоница трубе!
АКУД „МЛАДОСТ“ У БЕЧУ35
На позив КУД „Стеван Мокрањац“ из Беча АКУД „Младост“ из
Темишвара гостoвало је у престоници Аустрије. И овога пута фолклор је
окупио младе Србе из Аустрије и Румуније, jер Срби имају срце и воље и
довољно енергије за иргу. АКУД „Младост“ је за ову турнеју обезбедило
новац из сопствених фондова. У Бечу нас је дочекао председник КУД
“Стеван Мокрањац“, Јовица Станојевић. Уследила је кратка посета палате
Белведере, а затим обилазак једног дела града. Свечани дочек, пријем и
дружење одржало се у вечерњим часовима у просторијама клубa бечког
културно-уметничког друштва, које окупља у својим редовима омладину
из источног дела Србије, околина Тимочке крајине: Неготин, Кладово,
35
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Зајечар, Уровица, Кучево. После вечере жива свирка и игранка. Да се
осећамо као код куће побринули су се наши домаћини и обезбедили
смештај код неколико породица чланова бечког друштва.
У вечерњим сатима била је заказана културно-уметничка представа
ова два збратимљена друштва и уједно Осмомартовски бал. У 19.00
часова Дворана Лангефелд Гасе била је испуњена до последњег места,
преко 700 посетилаца, и таражила се карта више. Наступили су домаћини
КУД „Стеван Мокрањац“, АКУД „Младост“ из Темишвара, хармоникаши
а на балу је свирао до зоре оркестар Живе Динуловића.
Водитељ програма, Љутица Јанковић, је после поздравних речи
прочитао текст о 150 годишњици рођења великана српске културе
Стевана Мокрањца. Након тога су се на сцени ређали играчи оба друштва
и неколико инстументалиста. Подмладак КУД „Стеван Мокрањац“ се
представио са влашким играма из Тимочке крајине у кореографији
Љубише Јанковића и то врло успешно што је публика наградила
заслуженим аплаузом.
Младосташи су своје представљање бечкој публици започели играма
из околине Пирота у когеорафији Сенадина Крстића. Након њих је два
кола одсвирала Мануела Миљковић, победница на недавно одржаном
такмичењу младих хармоникаша Аустрије.
КУД „Стеван Мокрањац“ извео је кореографију Љубише Јанковића
„Јужна пруга“. Наше уметнике-аматере и тамбураше представио је, како
смо он зна и уме, глумац „Талије“ Горан Пантин. Кореографију Милорада
Лонића „Зелен багрем удара“ - игре из Баната, у пратњи тамбурашког
оркестра под управом проф. Томе Ђурића Младосташи су извели
беспрекорно. После звука тамбуре уследио је дует хармоника: Данијел
Димић и Дуле Радосављевић. КУД „С. Мокрањац“ је своје представљање
домаћој публици завршио са кореографијом Жике Језеркића: „Седељка на
ступици“.
Гостима из Румуније је припала част да приведу крају једно незаборавно вече. Тамбураши су свирали а наше девојке и момци приказали
су ирге из Бачке „Ивањско цвеће“, кореографија Милорад Лонић са којем
је наше друштво освојило прву награду на прошлогодишњoj Европскoj
смотри српског фолклора у Немачкој – Швебиш Гминд. Председник КУД
„Стеван Мокрањац“ Јовица Станојевић и представник АКУД „Младост“
Борко Јоргован разменили су поклоне са жељом да се овакви сусрети
понове и успостављена сарадња настави.
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Слободан Јовановић, секретар Заједнице српских клубова,
секретар Фудбалског савеза српских клубова у Бечу и један од
спонзора Осмомартовког бала: „Био сам у Темишвару гост АКУД
„Младост“. Упознали смо се и дружили. То се и овде у Бечу наставило.
Распродата дворана, представа одлична а публика је уживала.
Најбитније је да се наша омладина окупља преко културне и спортске
активности и на тај начин да се дружи и очува оно што је наше,
пошто смо далеко од матице. Примећује се да су у последњих неколико
година, од када је почела смотра фолклора ансамбли ван граница
подигли ниво, квалитет и обогатили репертоар. Најважније остаје
дружење и упознавање наших девојака и момака чиме ћемо одржати и
обичаје и културу.“
Борко Јоргован, Сенадин и Сретко Крстић, Горан Пантин
АКУД “Младост“: „Надамо се да ће се сарадња ова два друштва
наставити. Жао нам је што до овога није дошло раније. Све је било
добро организовано, били смо лепо угошћени код неколико породица и у
пансиону. Угостили су нас као најрођеније. По угледу на њихов клуб
морамо и ми један сличан да уредимо. Остали смо без речи. Трудили су
се и успели да нам боравак у Бечу буде незабораван, то се примећује код
свих чланова нашег друштва. Ми смо им захвални. Свесни смо труда
којег су уложили да би нама било пријатно и да се осећамо као код куће.
Ово је доказ да смо пријатељи и да сарадњу коју смо започели пре
неколико година морамо да побољшамо.“
Горана Жупунски, члан АКУД „Младост“: “Фолклором се бавим
од првог разреда. Наставила сам да играм у ансамблу Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ а од када сам уписaла студије на Факултету
фармације, октобра прошле године, постала сам и члан Младости. Ово
је моја прва турнеја и наступ ван граница Румуније. Била сам узбуђена и
било је предивно. Чула сам од старијих чланова како је било на
турнејама, како су се дружили и упознавали вршњаке и тако склапали
пријатењства, то се памти. Била сам гост Данијеле Јанковић, иначе
моје вршњакиње која је члан КУД „С. Мокрањац“. Шта да кажем дивни људи и домаћини! Стекла сам нове пријатеље, видела дивне
пределе, разгледали смо Беч. Са нестрпљењем чекам да негде поново
гостујемо и путујемо и да се дружимо.“
Горан Аћимов, АКУД „Младост“: „Члан сам ансамбла од 1994.
године, од деветог разреда гимназије. Путовао сам са друштвом више
пута по Румунији и Европи. Ову турнеју сигурно нећу заборавити, јер је
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била најлепша до сада. Дружили смо се од петка када смо стигли до пред
полазак за Темишвар. Млађи чланови су се добро уклопили и дали све од
себе на сцени. Треме има увек пред сваки наступ и била је присутна код
њих али и код старијих чланова. То је нормално, јер ко нема трему не
поштује публику. Чини ми се да је ова турнеја кратко трајала, тек што
смо се загрејали а оно готово, морамо кући. А за домаћине-хвала им на
свему.“
ЗЛАТНИ ОПАНАК ЗА МЛАДОСТАШЕ36
Прошле недеље, од петка 31. марта до недеље 2. априла (2006) у
Ваљеву у Србији одржало се треће издање фестивала „Златни опанак“.
Ова смотра ансамбала Србије окупила је прошлог викенда у Ваљеву више
од стотину друштава са око 10.000 учесника из Србије, Црне горе,
Републике Српске, Хрватске и Румуније. Сабор окупља друштва која се
такмиче за титулу најлепше кореографије народних игара за коју се
добија престижна награда „Златни опанак“, тежак око 10 кг, који сваке
године дарују „Вечерње новости“. Србе из Румуније су у матици
представљали за ову прилику чланови АКУД «Младост» из Темишвара, а
Савез Срба у Румунији је обезбедио аутобус за ово гостовање. Играло се
и певало ваљевским улицама протеклог викенда, јер је Ваљево по трећи
пут било престоница српског фолклора, оног аутентичног. На фестивалу
кореографије српског фолклора ове године наступио је рекордан број
културно-уметничких друштава из свих крајева где живе Срби, чак 102
културно-уметничкa друштва. У Ваљеву, за три фестивалска дана,
продефиловало је 10.000 учесника у живописним народним ношњама у
колони дугој више од једног километра.
У недељу 2. априла, трећег дана фестивала наступили су и уметници-аматери АКУД „Младост“ из Темишвара. Наше девојке и младићи
су се представили кореографијом „Ивањско цвеће“ аутора Милорада
Лонића и у пратњи тамбурашког оркестра којег је водио проф. Тома
Ђурић. Публика је пратила наступ и кореографију: Логовац, Велико коло,
Мало коло, Ђурђевица, песма Ивањско цвеће уз коју се плете венац,
затим надигравање мушкараца и девојака уз динамичан крај. Певале су се
песме о Ивандану, доскочице при великом и малом колу и надпевавали
момци и девојке.
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Све је на сцени фукционисало перфектно у трајању од 12 минута.
Ваљевска публика је Младосташе наградила заслуженим аплаузом. По
завршетку програма сви ансамбли су се окупили у “Тадића млину” на
заједничко дружење и игранку.
Признања су после већања компетентног стручног жирија била
додељена касно у недељу увече после поноћи, на завршној вечери
Сабора. Традиционално „Златни опанак“, највредније признање уручено
је после поноћи у „Тадића млину“, поред реке Градац, где је седиште
Друштва за очување српског фолклора „Градац“, које је уз Општину
Ваљево било организатор сабора. Почело је са доделом награда за
недељу. Стручни жири је донео одлуку да је најбоље културно-уметничко
друштво трећег дана фестивала АКУД „Младост“ из Темишвара. Пехар је
у име друштва примио Борко Јоргован.
Главна награда - “Златни опанак” и 70.000 динара, у конкуренцији
102 ансамбла, припала је АКУД “Младост” из Темишвара – Румунија за
приказ целе кореографије.
Одушевљење и радост били су на лицима свих наших играча. Ово
значајно признање је још један доказ да Срби у Румунији имају
талентовану омладину која зна да негује и очува српску традицију ван
граница матице. Масовност овог такмичења доказује квалитет победника,
јер само најбољи промотери културног наслеђа добијају награде, а када се
на једном месту појави толики број друштава онда су најбољи и стварно
најбољи. Ово такмичење има за циљ да истакне и промовише играче,
аутора и ансамбл као и да врати публику на концерте и прилика је да се
сагледају уметничка достигнућа на пољу сценске поставке народних
игара, промовишу се и млади аутори који модерним приступом доносе
кореографију на сцену. Српски фолклор са својим живописним играма,
песмом и раскошним ношњама могао би и мора да постане светски
популаран судећи по ономе што је виђено на овогодишњем фестивалу
„Златни опанак“ а показало се да је сачувана нит српског фолклора и да је
културно-уметнички аматеризам опстао. Да је тако, гаранција је велики
број младих међу учесницима али и у публици. Нит српског фолклора
саздана је од сувог злата: фолклор, народна песма, игра, изворна
културна баштина представља нешто највредније што Србија и српски
народ који живи ван граница Србије има, чиме може да се подичи и
поноси, буде препознатљив на све четири стране света. На тај начин
чувамо своје корене, порекло, идентитет и ми Срби у Румунији и дајемо
допринос томе очувању. «Златни опанак» је народни сабор опанка,
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смотра љубави, песме и игре. Ваљево и цели колубарски крај прихватили
су оберучке учеснике, били добри домаћини. «У Ваљеву се протеклог
викенда представила лига шампиона српског фолклора. Све што је
тренутно најквалитетније и најбоље у српском фолклору, приказано је на
„Златном опанку“ – каже Тијосав Ниновић. Ово је тријумф српског
опанка-шиљкана, наше традиције, културе, пред најездом турбо-фолка,
шунда и кича у народној музици. У великој су заблуди били сви који су
помислили да се нит културно-уметничког аматеризма толико истањила
да више неће моћи да издржи нове изазове. Већина је остала да очува
традицију, обичаје, корене свог народа. Ко то није сачувао, питање је да
ли уопште постоји».
Све похвале Ваљеву и Друштву за очување српског фолклора
«Градац» који су смогли снаге да покажу јавности и свету сву лепоту
изворне игре, музике и костима. Уверили смо се да су с радошћу и
одушевљењем ту линију наставиле и генерације које тек чине прве
кораке, да поруче да за будућност српског фолклора не треба бринути.
СРЕБРО ЗА АКУД „МЛАДОСТ“37
Крајем прошле седмице 3. и 4. јуна 2006. одржала се XI Европска
смотра српског фолклора у Бечу - Аустрија. Овај културно-уметнички
догађај помогли су Министарство за дијаспору и Министарство културе
Републике Србије као и Савез аматера Србије. Из Београда су у Беч
допутовали представници Министарства за дијаспору Вукман Кривокућа
и Љиљана Милутиновић.
Организатори и домаћини овогодишње смотре, Заједница српских
клубова у Бечу, кровна организација српских удружења у Бечу,
потрудили су се да на фестивалу свим културно-уметничким друштвима
из дијаспоре приреде најбоље услове за боравак и такмичење. Ова Смотра
је за Бечлије била круна њихових досадашњих активности. И ове године
су на једном месту били млади Срби, уметници-аматери из неколико европских земаља. У такмичарском делу Смотре наступили су српски
ансамбли из Француске, Шведске, Аустрије, Мађарске, Немачке,
Швајцарске, Румуније, Хрватске и Словеније. Међу њима и АКУД
„Младост“ Темишвар које је представљало Србе из Румуније. Бечлије су
37

НР, 851/09.06.2006, Миодраг Тодоров

95

уживале два дана у најлепшим српским народним ношњама, српској
песми и игри, колима и обичајима. Смотра је замишљена као празник
радости, младости, музике, песме и дружења.
У суботу је у поподневним часовима свечано отворена 11. Европска
смотра српског фолклора. Такмичење се одржало у дворани Штатхале
(Wiener Stadthalle), иначе једној од најлепших и најмодернијих
концертних дворана у Бечу, капацитета преко 2.000 места, која је сваког
дана била испуњена љубитељима српског фолклора. У недељу, 4. јуна,
другог дана фестивала наши младићи и девојке чланови АКУД „Младост“
из Темишвара наступили су последњи у такмичарском делу. Ове године
су играчи под будним оком уметничког руководиоца Сенадина Крстића,
заједно са тамбурашким оркестром којег је водио проф. Тома Ђурић,
спремили и на сцени извели игре из Срема под називом: „На крај, на крај,
моја мила мобо“ у кореографији Милорада Лонића. Стручни жири, којег
су и ове године сачињавали врсни етнолози, кореографи, музиколози и
познаваоци српске традиције и фолклора у саставу: председник жирија,
др Драгослав Џаџевић, др Оливера Васић, Јасна Бјеладиновић Јергић,
Мирјана Дробац и Милан Андријанић анализирао је сваку кореографију,
песму, корак и одлучио да су три друштва освојила златне плакете, а
највише поена КУД „Вук Караџић“ из Роршаха (Швајцарска). Сребрна
плакета АКУД „Младост“. Секретар Савеза аматера Србије, Стојан
Бошков, уручио је сребрну плакету Борку Јорговану, представнику АКУД
„Младост“. Иако Младосташи нису одбранили злато освојено прошле
године у Швебиш Гминду - Немачка, награђени су за свој труд и залагање
и освојили сребро заједно са још два културно-уметничка друштва.
Освојено је још једно признање, чиме су Срби из Румуније доказали да
вредно раде на очувању српског фолклора, традиције, песме и игре. Треба
истаћи труд и залагање свих чланова друштва и похвалити играче,
музичаре и руководиоце, који су се са сваке Европске смотре српског
фолклора у дијаспори, на којој су учествовали, вратили са наградама.
Сребрна плакета за АКУД „Младост“ Темишвар која је освојена у, може
се рећи, врло јакој конкуренцији, можда најјачој до сада, када се зна да је
учествовао 31 ансамбл, подстрек је да се следеће године поново крене у
освајању оног најсјајнијег одличја – злата. Могу се наши младићи и
девојке похвалити са једном бронзаном, две сребрне и једном златном
плакетом.
Општи је утисак по завршетку још једне Смотре да можемо бити
поносни на омладину и младост коју имамо расуту по целој Европи, а
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која је и овога пута била на окупу и показала и доказала да за подмладак
не морамо да бринемо јер ће он наставити да очува оно што је српско
далеко од родног краја, далеко од матице.
АКУД „МЛАДОСТ“ – НАЈБОЉИ АНСАМБЛ ДИЈАСПОРЕ38
У Ваљеву се ове године 2007, по четврти пут одржао сабор фолклорних ансaмбала „Златни опанак“, један од најзначајнијих фестивала у
Србији који окупља културно-уметничка друштва из Србије и дијаспоре.
Организатор смотре, Друштво за очување српског фолклора „Градац“ се
заједно са СО Ваљево, потрудили да све протекне у најбољем реду.
Ова велика манифестација је и ове године окупила, на једном месту
за време свог одржавања од 30. марта до 1. априла, најбоље ансамбле и
културно-уметничка друштва из Србије и дијаспоре. За три дана публици
се представило чак 90 ансамбала из Србије и дијаспоре. Такмичарски део
фестивала одвијао се у Дому културе Ваљева, на концертима у два дела од 17.00 и 20.00 часова. Програм се завршио у недељу у вечерњим
часовима наступом најбољих ансамбала.
Међу најбољим друштвима из Србије и дијаспоре на овогодишњем
сабору „Златни опанак“ у такмичарском делу Србе из Румуније
представљали су девојке и младићи АКУД „Младост“ Темишвар, који су
били прошлогодишњи освајачи прве награде фестивала Златног опанка шиљкана.
У преподневним часовима одржало се прелиминарно такмичење
оркестара у Тадића млину. Жири састављен од врсних музиколога је
одлучио да се тамбурашки оркестар АКУД „Младост“, којег предводи
Томислав Ђурић, такмичи у финалу. Затим се у поподневним часовима
одржао дефиле улицама града на којем су учествовали представници свих
ансамбала који су се такмичили трећег фестивалског дана, у недељу 1.
априла. Становници Ваљева и њихови гости су уживали у прекрасним
српским народним ношњама, песми, игри и музици. Колона учесника
дуга више од километра зауставила се на зборно место код споменика
војводи Живојину Мишићу где су урађене и заједничке фотографије.
После кратког одмора почеле су припреме пред наступ наших
момака и девојака, под будним оком њихових упућивача. АКУД
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„Младост“ је наступило у другом делу недељног програма и публици у
Дому културе приказали су игре из Баната, под називом „Зелен багрем
удара“ у кореографији Милорада Лонића. Наступ Младосташа трајао је
око дванаест минута, а на сцени је било 16 парова које су припремили
уметнички руководиоци друштва Сенадин и Сретко Крстић.
Кореографијом „Зелен багрем удара“ приказане су игре из Баната, у
пратњи тамбурашког оркестра којим је руководио професор Томислав
Ђурић.
АКУД „Младост“ се и ове године из Ваљева враћа са наградом.
Стручни жири је одлучио да за најбољи ансамбл из дијаспоре прогласи
наше културно-уметничко друштво. Ово је Младосташима треће учешће
на Сабору „Златни опанак“ на којем су освојили четири награде: најбољи
играч и награду публике за 2005. годину, прву награду и Златан опанак за
2006. и награду најбољег ансамбла из дијаспоре за 2007. годину.

JOШ ЈЕДНО ЗЛАТО ЗА АКУД „МЛАДОСТ“39
Крајем прошле седмице, 26. и 27. маја 2007, у бачком граду Врбасу у
Србији одржала се XII Европска смотра српског фолклора дијаспоре.
Одлучено је да се ове године овај значајни фестивал фолклора одржи у
матичној Србији, а домаћин и организатор су били Општина и Културни
центар Врбаса, Савези српских друштава и удружења дијаспоре, а
покровитељ Влада Србије. Врбас, град у срцу Бачке, је за два мајска дана
постао центар фолклорног стваралаштва младих Срба који чувају и негују
културу, традицију и обичаје српског народа широм Европе. У
такмичарском делу смотре учествовали су млади Срби, уметнициаматери, чланови културно-уметничких друштава из неколико држава
Европе, а међу њима и чланови АКУД „Младост“ из Темишвара, који су
представљали Србе из Румуније. Младосташима је ово било пето учешће
на смотри фолклора младих Срба који живе ван матице. Ове године су
лепоту српских народних игара на Европској смотри српског фолклора
приказала 32 ансамбла из Немачке, Француске, Румуније, Аустрије,
Словеније, Швајцарске, Мађарске, Хрватске, Шведске а цео догађај су
пратили медији из Србије и иностранства.
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Медијски спонзор фестивала је и ове године био независни дневни
лист „Вести“ из Франкфурта и тв емисија Фолклорни магазин.
Темишварци су у Врбас стигли у суботу 26. маја и после пријаве,
ручка и обиласка града кренули ка Новом Саду, где је био обезбеђен
смештај. У вечерњим часовима чланови КУД „Вила“ из Новог Сада и
кореограф Милорад Лонић организовали су у Дому армије дружење за
пријатеље: КУД „Коло“ Франкфурт, КУД „Бисери“ Париз и АКУД
„Младост“.
На вечерњем дружењу су наступили наши тамбураши и вокални
солиста Пера Тодоровић.
У поподневним часовима, у недељу 27. маја стигла је у Врбас из
Темишвара подршка, бројна делегација коју су чинили председник ССР
Славомир Гвозденовић, представници Савеза и неколико руководилаца
наших културно-уметничких друштава, родитељи и пријатељи.
Недељно такмичење на Смотри фолклора почело је у 15.00 часова и
било је конципирано да се одржи у два дела. Млади фолклораши из
дијаспоре у српским народним ношњама, а у пратњи својих оркестара
играли су, певали, развили весело коло и представили народне игре из
свих крајева у којима живе Срби.
Спортска дворана била је препуна, атмосфера на моменте навијачка,
а културно-уметничка друштва дала све од себе на сцени. Младићи и
девојке из Темишвара, чланови АКУД „Младост“ у пратњи тамбураша и
вокалне групе наступили су у првом делу такмичења. Пред сам наступ
Темишвараца, водитељ програма је назначио да је „Младост“ најстарије и
најбројније културно-уметничко друштво из Румуније, основано 1969.
године, које окупља младе Србе, студенте и гимназијалце, са циљем да се
очува и негује српска народна песма и игра, а непрестана активност крунисана је освајањем неколико значајних и вредних награда.
Младосташи су се пред препуном двораном ЦФК „Драго Јововић“
представили играма из Баната: „Зелен багрем удара“ кореографија
Милорад Лонић, уметнички руководилац Сенадин Крстић, музичка
пратња тамбурашки оркестар - руководство Томислав Ђурић. Лепо је
било видети наше уметнике на великој сцени: 14 парова, мешовиту вокалну групу, пет врсних тамбураша док су изводили маестрално
кореографију са играма из Баната.
Стручни жири овогодишње смотре у саставу: кореограф др
Драгослав Џаџевић, етнокореолог др Оливера Васић, етнолог др Јасна
Бјеладиновић, етномузиколог др Мирјана Закић, кореограф Милан
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Андријанић анализирао је пажљиво све кореографије, сваки корак,
ношње, оркестре.
Уручивање награда, диплома и плакета попраћено је бурним аплаузима. Прво су уручене статуете свим учесницима, специјалне награде а
затим бронзане, сребрне и златне плакете. Диплома за најбоље
реконструисану народну ношњу припала је АКУД „Младост“ Темишвар,
диплома за најбољи оркестар смотре припала је тамбурашком оркестру
АКУД „Младост“. Најзначајнија награда фестивала, освојена у
конкуренцији 32 културно-уметничка друштва, Златна плакета и пехар за
прво место за 97,6 поена припала је АКУД „Младост“ Темишвар.
Златну плакету Савеза аматера Србије примили су представници
друштва Борко Јоргован и Сенадин Крстић. Морамо нагласити да је ове
године „Младост“ освојила све што се могло освојити и наставило да се
са Европске смотре српског фолклора враћа са најзначајнијим наградама,
а то су до сада једна бронзана, две сребрне и две златне плакете.
Врбас је за два дана био престоница српског фолклора и центар
српске културе али и место дружења, љубави и стварања нових
пријатељстава, а нама Србима из Румуније ће остати у лепом сећању. На
овогодишњем сабору фолклора била је јединствена прилика да се види и
сагледа како је очувана богата културна баштина српског народа коју
млади Срби негују далеко од родног краја.
Славомир Гвозденовић, председник ССР:
„Прошле недеље сам заједно са више кореографа и представника
Савеза Срба из Румуније био у Врбасу где смо присуствовали XII
Европској смотри фолклора.
Посебно ми је драго било што смо били уз АКУД „Младост“, уз
оне који су нас часно представљали и заступали на овој најзначајнијој
фолклорној манифестацији Срба из расејања. Честитам Младосташима
за освајање још једног европског Злата и хвала им што су Србији и
српском расејању пружили још једно сазнање о нама. Драго ми је било
што су том чину присуствовали и поједини, рекао бих, представници
наших највреднијих културно-уметничких друштава, па су могли на тај
начин да и понешто упореде и виде па да и ми понешто урадимо боље.
Али оно што је најлепше и најзначајније јесте чињеница да нам је
„Младост“ приуштила још једну велику радост. Морам нагласити да је
било лепо бити Србин из Румуније, поготово те вечери када су се
проглашавали победници, када су се Младосташи окитили титулом
најбољег ансамбла Европе. Желим да нагласим да ћемо рад Младосташа
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и осталих друштава максимално подржати.
Верујем да са радом и слогом можемо ово стечено европско злато
за српски фолклор у Румунији сачувати и на тај начин да порасте
квалитет код свих културно-уметничких друштава, поготово после
једног овако великог догађаја и једног оваквог успеха који „Младост“
понавља по други пут и на тај начин нам је осветлала образ онако како
бисмо ми сви желели да буде, у свим приликама.
Дај, Боже, да нас песма и наше традиције, наша вера и обичаји
чувају заједно, томе доприносимо свако на свој начин а „Младост“ на свој
европски начин.“
АКУД „МЛАДОСТ“ У МАЂАРСКОЈ40
Прошле седмице од петка 17. до недеље 19. августа 2007, чланови
АКУД „Младост“ из Темишвара боравили су у Мађарској, на позив Срба
из Сентандреје. Овај мали градић у којем данас живи мала српска
заједница, која броји око осамдесет душа, налази се на петнаест
километара од мађарске престонице Будимпеште.
До ове сарадње је дошло још 1996. године када је био приређен
мањи фестивал српских друштава из дијаспоре у Сентандреји и од тада су
се везе између Срба из Мађарске и Румуније учврстиле. Сарадња и
дружење са Сентандрејцима наставило се током година на разним
саборима и фестивалима фолкора, тако да су чланови АКУД „Младост“
из Темишвара гостовали неколико пута у Мађарској крајем деведесетих
година. Срби из Сентандреје и оближњег градића Помаза, у којем живи
већа српска заједница, броји око 400 душа, су уз помоћ Српске мањинске
Самоуправе из Сентандреје, Српког културног клуба, Српског
документационог центра и КУД „Табан“ из Будимпеште изразили су
жељу да им АКУД „Младост“ буде гост поводом великог православног
празника Преображења, храмовне славе Срба у Сентандреји. Наши
домаћини су ово образложили тиме што је много сличности измећу Срба
из Мађарске и Румуније и уједно је то прилика да се везе побољшају и
ојачају.
На овом тродневном гостовању наши уметници-аматери су имали
неколико запажених наступа у главном граду Мађарске у Будимпешти, у
40
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месту Тарноку и у Сентандреји.
Темишварце је у Сентандреји у петак, 17. августа, дочекао Душан
Вуковић, културно-уметнички руководилац КУД „Табан“ из Будимпеште.
Он се потрудио да свима нама буде пријатан боравак у Мађарској. Био је
прави домаћин и одличан туристички водич, који нам је за време
путовања говорио о историјату и знаменитостима Будимпеште,
Сентандреје и околине. Од њега смо, такође, сазнали и много података о
животу и раду Срба у Мађарској.
Прошлог викенда су се у целој Мађарској вршиле припреме поводом
Државног празника 20. августа, па је наш домаћин и водич Дуле, како смо
га ословљавали, организовао много мањих наступа током тродневног
боравка.
Младосташи су имали прво представљање на Фестивалу вина.
Приредили су културно-уметнички програм састављен од три кореографије: „Седам сати удара, Београд се отвара“ кореографија посвећена
вожду Карађорђу Петровићу. Уследиле су две кореографије, које
потписује Милорад Лонић, са којима су наше девојке и младићи освојили
најзначајније награде на фестивалима у Европи и Србији: „Ивањско
цвеће“ игре из Бачке и „Зелен багрен удара“ игре из Баната. Између ове
две кореографије публику је поздравио Дејан Попов, и присутне упознао
са историјатом и радом културно-уметничког друштва из Темишвара.
После овог првог представљања пред Будипештанцима, Темишварци су отпутовали за Сентандреју где је било огранизовано дружење и
вечера у кафани Србина Милета.
У суботу у раним преподневним сатима почеле су припреме за још
један препун дан што се тиче наступа за младосташе. Први наступ у
суботу су наши уметници приредили на Будимској тврђави - Рибарском
бастиону, у оквиру Фестивала народне радиности, који се сваке године
одржава пред државни празник Мађарске. Све око Будимске тврђаве било
је препуно штандовима са разним сувенирима, а око Рибарског бастиона
штандови на којима су занатлије излагале и продавале своје производе.
За време одржавања овог етно фестивала организатори су приредили
много занимљивих пропратних дечијих и фолклорних манифестација за
посетиоце, међу којима је било и много страних туриста из целог света.
Чланови АКУД „Младост“ су на отвореној сцени одиграли две
кореографије и приказали лепоту српских народних игара. Публика је
уживала у получасовном програму и кореографијама са којима су младосташи награђени на најзначајнијим смотрама српског фолклора у
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дијаспори. После наступа уследило је разгледање етно фестивала и шетња
улицама прелепог старог Будима. Кренуло се на пут ка Тарноку, месту
које је удаљено двадесетак километара од Будимпеше. И овде је био
организован један мањи фестивал, у трајању од три дана, на којем су
наступали ансамбли из целе Европе, који су боравили и наступали у
Будимпешти и околини поводом Дана државности Мађарске. Мештани
Тарнока, иначе виноградарског краја, су са интересовањем пратили
наступ нашег културно-уметничког ансамбла. Након наступа уз звуке
српске народне музике младосташи су позвали присутне мештане да им
се придруже у српском колу.
Мала српска заједница је испунила Преображењску цркву у
Сентандреји у недељу 19. августа. Преподневној литургији и освећењу
грожђа присуствовали су и младосташи. Затим су наши младићи и девојке
приказали на једном од тргова у Сентандреји српске игре пред
мештанима и неколико стотина туриста. Кореографије: „Ивањско цвеће“
– кореографија са којом је освојено злато на Европској смотри фолклора –
Немачка 2005. и „Златни опанак“ у Ваљеву – Србија, и „Зелен багрен
удара“ награђена на овогодишњој Европској смотри фолклора Врбас –
Србија.
У поподневним часовима, присуствовали смо вечерњу које је
служио Сабор свештеника са протојерејом Војиславом Галићем,
архијерејским замеником, уз учешће сентандрејског Црквеног хора
«Јавор». После вечерња приступило се резању колача и освећењу вина.
Славље се наставило у препуној порти Преображењске цркве где су
младосташи извели кореографију посвећену Карађорђу – „Седам сати
удара, Београд се отвара“. Након тога су уз звуке тамбураша из
Сентандреје и трубачког оркестра из Владичиног хана, младосташи
позвали присутне Србе и њихове госте да се заједно са њима ухвате у
велико народно коло. Уз звуке тамбура, хармонике и трубе ређало се
Мало и Велико коло, Моравац, Жикино коло, а убзо се весеље и празнична атмосфера пренела и на улице Сентандреје.
Кренуло се ка централом тргу код крста уз музику трубача из
Владичиног хана. На челу колоне у каруцама са српском заставом био је
кум овогодишње славе Миле са трубачима, а за њим наше девојке и
младићи у српским народним ношњама. Колона се неколико пута
зауставила, развило се коло на опште одушевљење бројних туриста. На
централном тргу, код крста, се заједно ухватише у велико народно коло
Сентандрејци и Темишварци уз пратњу трубача, а њима су се придужили
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и многобројни туристи, који су желели да науче понеки корак.
Дружење и весеље се затим наставило на тргу испред српске кафане,
где су поново младосташи приказали лепоту српског фолклора,
јединственог у свету, и извели две кореографије.
Уз наша српска кола и песме, које су изводили оркестар из Суботице
и трубачи Негована Еминовића из Владичиног хана, добро расположење
се наставило и трајало до касно у ноћ.
Ова тродневна турнеја ће сигурно остати у лепом сећању члановима
АКУД „Младост“ из Темишвара, пошто су стекли нове пријатеље. Наши
домаћини, Срби из Сентандреје, су се потрудили и успели да нам боравак
у Мађарској учине лепим, а младосташи су им узвратили на најлепши
начин. Корисно и лепо би било да се ова сарадња и дружење наставе и да
се стекнуто пријатељство одржи и учврсти.

МЛАДОСТАШИ НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ
ФОЛКЛОРА – CIOFF41
У Београду се одржао у периоду од 9. до 15. јула 2008, Међународни
фестивал фолклора CIOFF. Организатор манифестације, град Београд,
упутио је позив нашем АКУД „Младост“ из Темишвара да учествује на
овом значајном интернационалном фестивалу фолклора у престоници
Србије и на тај начин да представља српску мањину из Румуније. Организатори су позвали наше најбоље културно-уметничко друштво које
активише у Румунији и могли су се увeрити као и публика како умемо да
негујемо и чувамо нашу културу, обичаје и традицију ван матице.
Четврто издање Међународног фестивала фолклора окупило је културноуметничке ансамбле из Француске, Индије, Мађарске, Италије, Обале
Слоноваче, Пољске, Колумбије, Шпаније, Румуније и неколико најбољих
фолклорних друштава из Србије. Фестивал организован по светским
стандардима одвијао се на две отворене сцене, на Калемегдану (главна
сцена) и Ади Циганлији, а сваке вечери је програм пратило неколико
хиљада Београђана и гостију.
Младосташи су наступили у суботу и недељу и спремили неколико
кореографија са којима су се представили београдској публици.
У суботу 12. јула одржан је дефиле свих учесника, а у вечерњим
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часовима чланови АКУД „Младост“ су наступили на главној фестивалској сцени на Калемегданској тврђави и приказали две кореографије, које
потписује познати српски кореограф Милорад Лонић: игре из Баната –
Зелен багрем удара и игре из Бачке – Ивањско цвеће. Београдска публика
која се те вечери окупила у великом броју наградила је бурним аплаузом
наше уметнике-аматере за изванредно одигране кореографије и приказивање српског фолклора.
Следећег дана, у недељу 13. јула, Младосташи су поново у
вечерњим часовима наступили на великој сцени на Калемегдану и
представили се са кореографијом игара из босилеградског крајишта под
називом: Ој, Стојане, млад стопане, коју такође потписује Милорад
Лонић, уз пратњу оркестра под руководством виолинисткиње Наде
Петров.
Слободно време између два наступа девојке и младићи из Темишвара су искористили за обилазак знаменитости главог града Србије и
посетили Храм Светог Саве на Врачару, чувено београдско летње
купалиште Аду Циганлију, а у центру града на Кнез Михајловој провели
сате одмора и стекли и нова пријатељства.
КОЛИКО КОСОВА У НОВОМ САДУ42
Прошле суботе, 21. марта, 2009. у новосадском ЈП СПЦ
„Војводина“, у великој дворани, био је одржан културно-уметнички
програм под називом „Колико Косова у нама“. На овој хуманитарној
приредби посвећеној Косову и Метохији заједно су наступили гости КУД
„Младост“ Готуша, АКУД „Младост“ из Темишвара, уз учешће српских
глумаца из Темишвара, чланова Позоришног студија „Талија“ и домаћини
ФА „Вила“, СКУД Железничар из Новог Сада.
Пре почетка представе у холу дворане била је организована
Изложба ћирилице, коју је осмислила Олгица Стефановић и презентација
издаваштва Срба из Румуније, где су била изложена најзначајнија издања
издавачке куће Савеза Срба у Румунији, а домаћини штанда били су Иво
Мунћан и Љубомир Степанов.
У име домаћина добродошлицу гостима пожелео је др Слободан
Милованчев, председник СКУД „Железничар“ и додао: „Поштоваоци
народне уметности и стваралаштва имају вечерас прилику да присуствују
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вечери младости, јер је новосадско друштво позвало у госте АКУД
„Младост“ из Темишвара и КУД „Младост“ из Готуше код Штрпца на
Косову. Треба нагласити да смо сви ми исти род, јер су нам гости дошли
код својих. Границе су вештачке творевине, линије, а са обе стране живе
исти људи, рођаци, пријатељи. Банат Црњанског, Уроша Предића, или
Маре Ђорђевић не завршава се у Српској Црњи, Ватину или Накову,
границе су много даље на исток и то треба да знамо. Сви који поштују и
препознају народну музику знају да је Мара Ђорђевић једна од најбољих
интерпретатора српских народних косовских песама, али мало њих зна да
је Мара Ђорђевић рођена у Темишвару и детињство провела у
Темишвару.“
Присутнима у дворани се затим обратио и Огњан Крстић који је
пренео и поздраве српске заједнице из Румуније и председника Савеза
Срба, др Славомира Гвозденовића: „Поздрављамо вечерас наш род на
Косову и Метохији и упућујемо речи поштовања и љубави. На свом крсту
они бране не само себе и своје право на опстанак, већ и цео српски народ,
и све нас, децу Србије растурену светом. И зато вечерас наша реч, наша
песма, наше коло, наш понос на овој сцени и међу Вама, поштована
публико, посвећујемо срцем и душом само њима. Да се чује и зна и
памти: Косово је било и остаје Србија! Са том Вам се поруком Срба из
Румуније клањамо заједно са онима који, као и у Темишвару, наступају
вечерас заједно са нама и уједно захваљујемо свима који су помогли да до
ове специјалне приредбе у Новом Саду дође. Посебно желимо да
поздравимо високе представнике Министарства за дијаспору др Предрага
Тојића, државног секретара у Министарству за дијаспору Републике
Србије, Александра Чотрића потпредседника Одбора за односе са Србима
изван Србије у Парламенту Србије, представнике АП Војводине, као и
представнике осталих институција из Новог Сада.“ Организатори су
захвалили на великој помоћи коју је за ову прилику пружила Српска
православна црква, Покрајинско извршно веће и родитељи чланова КУД
„Вила“. Комплетан новчани приход са ове хуманитарне представе
намењен је српској деци на Косову и Метохији.
Вече су отворили сплетом народних игара најмлађи, деца из
основних школа, која похађају школу фолклора. Они су прве кораке
научили тек пре неколико месеци и показали нам како се воли и поштује
српска традиција за шта су добили велики аплауз. После њих је
наступило неколико група старијих узраста, које су прошле школу
фолклора и већ играју у дечијим саставима. Као круна ток првог дела
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програма наступио је дечији извођачки састав КУД „Вила“, који је
представљао град Нови Сад у Поструми, градићу у Русији, на 350 километара североисточно од Москве, за православни Божић ове године.
Публици су се затим представили чланови „Виле“ и „Младости“ из
Темишвара песмом посвећеном вожду Карађорђу „Седам сати удара“ у
аранжману Ивана Сабоа. Игре из Баната „Зелен багрем удара“,
кореографија Милорада Лонића извели су заједно ова два друштва. Хор
Виле је затим у пратњи оркестра којег су чинили музичари из Новог Сада
и Темишвара, извео песме: Дуни му дуни лађане и Бре девојче.
Кореографије Ајмо село у коло (игре из централне Србије) и Лако, лако
танчовођо (игре из Белопаланачког поља) извели су чланови КУД
„Вила“, а Хор две изворне народне песме Ој, девојко, душо моја и Ајде,
Јано. Народне игре из Бачке: „Ивањско цвеће“, извели су Темишварци и
Новосађани, а након њих „Сјеринску свадбу“, игре из Сјеринске жупе
извео је Ансамбл „Младост“ из Готуша са Косова у кореографији Ђорђа
Лакушића и Горана Вељковића.
Сокол ми лети високо игре из Владичиног Хана и косовску песму из
источне Србије извели су чланови КУД „Вила“, а за крај су девојке и
момци, чланови Виле и Младости извели за Новосађане и њихове госте
игре из Босилеградског Крајишта: „Ој, Стојане, млад стопане“ кореографија Милорад Лонић и аранжман Драган Наранчић. Новосадска
публика је скоро три сата уживала у приказаним народним играма које су
заједно извели на сцени културно-уметничка друштва из Србије и Румуније уз пратњу заједничког оркестра којег су сачињавали тридесетак
чланова.
Следећег дана у недељу, 22. марта, чланови темишварског АКУД
„Младост“ гостовали су у селу Сакуле, недалеко од Зрењанина, где су
извели кореографију са народним играма из Босилеградског Крајишта, у
оквиру културно-уметничког програма који је био приређен поводом
„Овчарских дана“ у месту.
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РАДОСТИ

Четири и по деценије рада једне аматерске уметничке формације
може да значи много или мало, зависи од перспективе из које се гледа. У
случају наших формација то је довољно, поготово ако се узму у обзир
конкретни услови рада и постигнути резултати.
На крају казивања о српским аматерским формацијама при Дому
културе студената у Темишвару, доносимо сажети преглед њиховог
деловања након свих година:
– Прво наступање Омладинског оркестра – Иванда, 23. новембра
1969.
– Укупан број аматера – преко 500
– Приказано око 600 приредби
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– Посећено преко 100 места
– Број гледалаца – преко 200.000.
– Чланови дружине учествовали су на 19 финалних фаза фестивала
студентске уметности и стваралаштва.
– Између чланова дружине склопљених бракова – 41.

– Гостовања у иностранству – Србија, Мађарска, Швајцарска,
Немачка, Аустрија, Република Српска, Хрватска.
– Најдраже гостовање – Београд, 1990.
– Најдужи стаж у дружини – Миленко Лукин-млађи – преко 20
година (13 као уметнички руководилац).
– Најлепше путовање – бродом од Старе Молдаве до Свинице и
приредба под ведрим небом на спортском терену у Свиници.
– Најузбудљивије гостовање – у карашевским местима, лето 1979.
– Најзанимљивији боравак – Поморишје и посета манастиру
Бездину.
– Изузетан утисак код гледалаца – Београд.
– Најдуже путовање – Дунавска Делта – 12 дана.
– Најудаљенија места где су гостовали – Вама-Сучава, Јаш, Галац,
Александровац, Баден-Швајцарска, Швебиш Гминд - Немачка.
– Место где су студенте најлепше примили – Фенлак.
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Младост
– Најузбудљивије учешће на фестивалу – Сучава.
– Најуспелија приредба – на фестивалу у Тргу Мурешу.
– Приказани вокално-инструментално-кореографски сплетови – 21
– Први музички руководилац – Миленко Лукин-старији.
– Први кореограф – Лаза Радован.
– Свестрани аматер – Оливера Крстић.
– Најомиљеније певачице – Десанка и Радосавка Лалић.
– Најдражи гост-певач – Милана Сеја Весић.
– Најпопуларнији инструменталиста – Јоца Бугарски.
– Најшармантнија певачица – Ружица Браила.
– Најшармантнији певач – Влада Мишић.
– Најпопуларнија певачица – Јасмина Фењац.
– Прави виртуоз – Дејан Галетин.
– Најсавеснији инструменталиста – Кајица Миливојевић.
– Свирач на највише инструмената – Леонид Георгица.
– Најшармантнија инструменталисткиња – Оливера Апостол.
– Најсвестранија инструменталисткиња – Дана Жупунски.
– Нај-рокер – Сафет Радованковић.
– Најчешће извођена игра – Велико коло.
– Најбољи играчки пар – Златибор Јеремић и Ђурђевка Ћирић.
– Најбољи играч – Сенадин Крстић.
– Најбоља играчица – Бјанка (Лацић Опреа) Јоргован.
– Најбољи играчки трио: Огњан, Сретко и Сенадин Крстић.
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– Најуспешнији кореограф – Милорад Лонић
Репертоар фолклорне дружине Младост
Чланови фолклорне дружине Младост су изводили махом српске и
румунске народне мелодије и игре. На почетку активности приредбе су
биле у виду ревије извођача (вокални и инструментални солисти,
оркестарске тачке, свите народних игара). Извођен је изворни фолклор и
новокомпоноване мелодије.

Са порастом извођачких могућности и уметничким стасавањем
чланова, дружина је отпочела приказивање вокално-инструменталнокореографских сплетова изворног фолклора. Ти сплетови су приказани и
на студентским фестивалима.
Наводимо премијере сплетова:
– 1975. Јесен ври, грожђе зри; музичко вођство – Зака Аднађ,
кореографија – Лаза Радован.
– 1976. Хајд у коло, селе!; музичко вођство – Миодраг Којичић,
кореографија – Лаза Радован.
– 1978. Свира фрула из дола; музичко вођство – Јоца Бугарски,
кореографија – Лаза Радован.
– 1979. Звони звонце, чобан тера овце; музичко вођство – Зака
Аднађ, кореографија – Ива Татарић.
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– 1981. Гусле гуде…; музичко вођство – Злата Марић, кореографија –
Милосав Татарић.
– 1983. Мило, Мило, Миловане…; музичко вођство – Кајица
Миливојевић, кореографија – Светозар-Бата Весић.
– 1985. Коло, коло, наоколо; музичко вођство – Кајица Миливојевић,
кореографија – Светозар-Бата Весић.
– 1987. Свирац свира, коло игра; музичко вођство – Зоран Станојев,
кореографија – Светозар-Бата Весић.
– 1989. Радост берићета; музичко вођство – Миленко Лукинмлађи, кореографија – Светозар-Бата Весић.
Сви ови вокално-инструментално-кореографски сплетови рађени су
по замисли Миленка Лукина-млађег.
– 1990. Трајање, Реквијем херојима; по замисли Миленка Лукинамлађег.
– 1991. Дивна, Дивна, чарне очи има; музичко вођство – Рада
Мирјанић, кореографија – Огњан Крстић.
– 1992. Хајд поведи весело; музичко вођство – Лаза Весић,
кореографија – Огњан Крстић.
– 1993. Играле се делије; музичко вођство – Алин Стојановић,
кореографија – Огњан Крстић.
– 1994. Шор, бећар и бећарац; музичко вођство – Лаза Весић, Рада
Мирјанић, кореографија – Огњан Крстић.
– 1999. Ој младости, младости; Музичко вођство - Лаза Весић,
вокални аранжман – Јасмина Фењац, кореографија – Огњан Крстић.
– 2004. Сећања; музичко вођство - Тома Ђурић, уметничко
руководство – Сенадин и Сретко Крстић, режија – Огњан Крстић.
Седам сати удара, Београд се отвара, уметничко
– 2006.
руководство – Огњан Крстић.
– 2008. – Колико Косова у мени, режија и кореографија – Милорад
Лонић, уметнички руководиоци – Сенадин и Сретко Крстић.

Наше формације и студентски фестивали
Младост. Дружина је учествовала и стигла до финала свих
земаљских фестивала студентске уметности и стваралаштва од 1973. до
1989. године. Освојила је следеће награде:
1. 1974. Сучава – назив лауреата
2. 1976. Јаш – назив лауреата
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– Душица Бакић – III награда
3. 1978. Клуж-Напока – учешће ван конкуренције, у својству
почасног госта
4. 1979. Орадија – III награда
5. 1981. Питешт – III награда
6. 1983. Тргу Муреш – II награда
7. 1985. Темишвар – III награда
8. 1987. Јаш – II награда цела дружина и
– II награда оркестар
9. 1989. Галац – II награда

Места у којима су даване приредбе:
Александровац, Арад, Баден, Базјаш, Банатско Карађорђево,
Белобрешка, Београд, Берзаска, Беч, Бешенова, Брвеница, Будакалаз,
Будимпешта, Бузјаш, Букурешт, Вама (Сучава), Ваљево, Варјаш, Велики
Семиклуш, Велики Семпетар, Велико Градиште, Врбас, Вршац, Галац,
Готлоб, Кањижа, Карансебеш, Гудурица, Гуча, Дарда, Дента, Деска,
Дета, Дињаш, Ђир, Зрењанин, Жебељ, Јаш, Карашево, Кетфељ, Кеча,
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Кикинда, Клокотић, Клуж-Напока, Комлош, Копачеле, Крагујевац, Крајова, Краљевац, Криваја, Крушевац, Луговет, Лупак, Љупкова, Мали
Бечкерек, Мамаја, Мачевић, Меленци, Мехала, Наћфала, Немет, Ниш,
Нова Молдава, Нови Сад, Орадеа, Одорхејул Секујеск, Пале, Панчево,
Петрово Село, Печка, Питешт, Плојешт, Радимна, Рашка, Рекаш, Решица,
Рошу (Делта Дунава), Ртањ, Рудна, Руско Село, Саравола, Свиница, Сока,
Сентандреја, Сибиу, Сигишоара, Соколовац, Српска Црња, Српски
Семартон, Станчево, Стара Молдава, Сучава, Гарнок, Темишвар, Теј
(Букурешт), Тргу Муреш, Ужице, Фенлак, Фењ, Херкулане, Чанад, Чачак,
Ченеј, Чента, Шаг, Швебиш Гминд, Штеј.

Наши аматери (1969-2014)
Свирачи:
Аднађ Зака, Ангел Дорин, Апостол Оливера, Аћимов Дарко, Аћимов
Лазар, Аџић Предраг;
Бако Тиберију, Банду Иван, Банду Марко, Бено Јосиф, Бесу
Штефан, Бок Тиби, Брад Јован, Брад Радојка, Богић Градимир, Бранков
Зоран, Брашован Ника, Бугарски Јоца;
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Ваш Александру, Веселинов Милован, Весић Лаза, Влашчић
Драгослав, Вујић Александар;
Галетин Дејан, Галетин Дејанка, Георгица Леонид, Главан Стојан,
Голбан Сиву, Граждеану Сорин, Гросу Ремус, Грубачки Миодраг;
Динга Богдан, Думбрава Марчел, Драгић Јоца, Душка Саша;
Ђорђевић Ненад, Ђурић Милан, Ђурић Тома;
Ене Паул;
Жупунски Дана, Журкан Кристијан;
Илин Миодраг, Илинкару Дан, Илић Јоца;
Јованов Златко;
Карабенчов Јани, Кнежевић Владимир, Костић Владимир, Капрару
Валентин, Којичић Миодраг, Костић Саша, Коменов Јоца, Кочијаш
Добрица;
Лазаров Бојан, Лазаров Томислав, Лазић Стева, Лалић Драган,
Лујанов Тима, Лука Бранислав, Лукин Горан, Лукин Емина, Лукин
Милан, Лукин Миленко, Лукин Ненад, Лукин Душан, Лукић Молнар
Миле;
Марић Злата, Марков Бранислав, Марков Оливер, Мештер Петре,
Мијатов Стеван, Миливојевић Кајица, Миличић Милорад, Мирјанић
Рада, Миок Виктор, Мирчов Стојан, Михај Маријус, Мишку Михај,
Морару Чипријан, Момиров Миле, Музур Виорел;
Недин Љубиша, Недељков Велимир, Ненадов Мирослав, Нешин
Горан;
Павловић Славен, Палинкаш Владислав, Панић Горан, Пантић
Иван, Пејић Богдан, Пејић Берислав, Перинац Пера, Петков Светомир,
Петров Нада, Петров Драган, Петров Ивица, Петровић Драган, Поп
Драган, Попа Сабина-Роксана, Попа Чипријан, Попов Душан, Попов
Душко, Попов Рада, Поморишац Лаза, Поповић Андрија-Дука, Поповић
Ненад, Поповић Жива;
Радић Александар, Радованковић Миле, Радослав Рамон, Ранков
Срђан, Раду Мирча, Ристић Марко, Ристић Стеван;
Сабљић Давид, Санта Павле, Силин Миша, Спасојев Миомир,
Станојев Зоран, Стојан Сава, Стојанов Зоран, Стојанов Мирослав,
Стојановић Алин, Стојановић Борислав, Стојановић Миодраг, Стојановић
Ђока, Струца Чолаковић Себастијан, Суверђел Маријан;
Табан Марко, Теодореску Григоре, Тодоров Перица;
Ћурчић Јелена;
Чолак Кајус, Чукурел Аким, Чобану Калин;
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Фењац Дејан;
Хајда Костел;
Урошевић Младен;
Шанта Павел, Шепецан Илија, Шири Дарко, Шољмошан Борислав.

Певачи:
Апостол Биљана;
Бакић Душица, Браила Ружица, Бајински Душица, Бајински Биљана,
Барбу Зоран, Беленцан Горана, Беленцан Лаза, Божин Спасоје, Браила
Драган, Булутов Зора;
Васић Драгомир, Видак Аница, Весић Милана-Сеја, Вујић
Александар;
Главан Стојан;
Дабић Наталија, Данилов Вида, Данилов Мара, Дишић Силвана;
Ђурић Душица, Ђурић Нова, Ђуређ Мијат, Ђуређ Марија;
Ердељан Горан, Ердељан Нића;
Жикић Драган, Жупунски Дана;
Иванов Јованка;
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Јаношев Драгослав, Јездимир Сребренка, Јовановић Ђека, Јовин
Срданка, Јовичин Мирјана;
Крњачки Јасмина, Кнежевић Саша, Кочја Милојка, Крстић Оливера;
Лалић Десанка, Лалић Радосавка, Лазаров Томислав, Лукин Горан,
Лукин Милан, Лукин Миленко, Лукин Ненад, Љубимиреску Ђорђе;
Мандран Александра, Марковић Олгица, Мартинов Миодраг, Матић
Миодраг, Миладинов Златица, Милован Дејан, Милованов Радојка,
Милованов Јадранка, Миклушев Весела, Миклушев Ђурђевка,
Милутиновић Бранислава, Милутиновић Сојка, Мирјанић Александра,
Мишић Влада, Мишку Трајан, Молдован Емилија, Мартинов Магдалена;
Недељков Велимир, Недин Влада, Ненадов Мирослав, Николин
Верица;
Пантин Жива, Пауљевић Дара, Петков Светомир, Петров (Фењац)
Јасмина, Петров Милана, Петровић Драган, Попов Павле;
Радованковић Сафет, Рајић Радослав, Рајков Радмила, Ројков Емина;
Стојшин Јадранка, Сабљић Миланка, Секулин Божица , Стефановић
Душица, Симулов Рада, Стојанов Богица, Стојанов Марко, Стојанов Паја,
Станковић Десанка, Степанов Милан, Стојадин Сорин, Стојанов Паја,
Стојановић Ђока, Стојков Момчило, Стојшин Јадранка, Стефановић
Славица;
Тодоров Перица, Тодоров Рајка, Тодоровић Пера;
Ђирић Босиљка, Ђирић Вера, Ђирић Нада;
Чоботин Благоја, Чолаковић Весна;
Удули Емилија, Урету Маријана, Урошевић Младена;
Хацеган Делија;
Шепецан Рајка;
Играчи:
Аврамов Анђелка, Андраш Андреја, Андрејић Драгана, Антал
Кристина, Антал Моника, Аднађ Дејан, Аднађ Милован, Арсин Маја,
Аугустинов Златко Себастијан, Аћимов Горан, Аџић Вања Ивана;
Бабић Стојанка, Бадеску Богдан, Бајински Биљана, Бакин Дејан,
Балмез Бјанка, Банду Славица, Барк Андреја, Барбулов Светлана, Батањац
Зора, Батањац Слађан, Беленцан Горана, Беленцан Ружица, Белин Сима,
Беречић Борислав, Беречић Дејан, Бирта Михајела, Благојев Мирослав,
Бобернак Тимеја, Богдановић Делија, Божин Далибор, Болдор Дениса,
Борка Јасмина, Босој Нада, Бранков Слађана, Бребанов Благоје, Бугарски
Татијана, Бузарски Јоца, Буфтеа Лучијан, Буфтеа Мирча;
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Васиљевић Акса, Васиљевић Јасна, Велимировић Емилија, Весић
Светозар, Влад Војислав, Влашчић Биљана, Влашчић Гордана, Вујичин
Ђура, Вулетић Радованка;
Гвозденовић Верољуб, Гера Иван, Герга Кузман, Главан Бранко,
Главан Живко, Гонда Емилија, Грубачки Миодраг, Грубачки Стојанка;
Деспотовић Предраг, Дијакону Ралука, Димитровић Ружица,
Драгачки Александра, Драгачки Борислав, Драгић Богдан, Думитреску
Душан;
Ђурђев Александра, Ђурђев Слободанка, Ђурица Даринка,
Ђурковић Зорана;
Ене Паул, Ердељан Кристина, Ердељан Милорад, Ердељан Нића,
Ердељан Горан, Ердељан Пера, Еремић Зоран;
Жарков Бојана, Живић Емина, Живић Јасмина, Живић Загорка,
Живковић Даница, Живковић Мита, Живанов Бисенија, Живанов Даница,
Живанов Славица, Жијан Данијела, Жосан Адријан, Жупунски Горана,
Журжуц Данијела, Журжуц Санду, Журка Данијел, Журка Лучијан;
Илин Миливој, Илин Миодраг, Илић Јоца, Иванов Златомир, Исаков
Јасмина;
Јанковић Мирјана, Јанковић Олга, Јанковић Саша, Јанкуловић
Светлана, Јаношев Драгослав, Јаношев Миланка, Јелкић Мирослава,
Јеремић Златибор, Јованов Златко, Јовановић Ђека, Јовин Срданка,
Јоргован Борко, Јоргован Јована;
Карку Дана, Киру Михај, Кнежев Драган, Кнежев Славица, Кобзак
Моника, Ковач Јасмина, Којичић Миодраг, Кокар Лариса, Команов
Олгица, Коменов Јоца, Кришан Аурора, Крстић Миомир, Крстић Огњан,
Крстић Оливера, Крстић Сенадин, Крстић Сретко, Кузманов Дана,
Куртановић Решад;
Лацић Лела, Лацић Тима, Лепојев Милан, Ловренски Аксентије,
Ловренски Сретко, Ловренски Слободан, Лујанов Тимотије, Лука
Маријус, Лупу Овидију;
Магдин Татијана, Малимарков Гордана, Мандран Адријана, Марин
Јадранка, Марин Синиша, Марић Радованка, Марков Добринка, Марков
Златиборка, Марков Јованка, Марков Миодраг, Марковић Мерима,
Марковић Ненад, Марковић Олга, Марковић Санда, Мартинов Богдан,
Мартинов Богдана, Мартинов Вивијана, Мартиновић Синиша, Матеј
Денис, Мачеан Радмила, Мијатов Јелка, Миладинов Душан, Миладинов
Златица, Миленковић Ружица, Миленовић Дрина, Милован Емина,
Милован Милан, Милојков Живица, Милојков Ивана, Милошевић
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Милинка, Милић Миодраг, Миклушев Ђурђевка, Миклушев Миљана,
Милош Раул, Мирјанић Александра, Мирјанић Сања, Михајлов Јаворка,
Миливојевић Кајица, Миленовић Олгица, Мишков Миливој, Мишковић
Биљана, Мокану Флорина, Мојсић Кринка, Момир Ненад, Момировић
Драгана;
Нешин Живко, Николин Агница, Николин Анђелија, Николин
Јасмина, Николић Бобан;
Обрадов Јасмина, Опреа Лацић Алмира, Опреа Лацић (Јоргован)
Бјанка, Оприн Александра;
Павловић Горица, Палинкаш Борислав, Панчек Јасмина, Пекаров
Делија, Пантин Жива, Пантин Светлана, Пантин (Мирков) Славица,
Пантић Тања, Панчек Јасмина, Петеан Славољуб, Петков Бранкица,
Петков Драгомир, Петков Снежана, Петре Тања, Петрическу Валентина,
Петров Борислава, Петров Велинка, Петров Јасмина, Петровић Богдан,
Петровић Милан, Пинтер Душко, Поган Драган Алин, Поп Драган, Поп
Лауренцију, Попадић Љубица, Попов Дејан, Попов Драгослав, Попов
Ивана, Попов Мирослав, Поповић Јелица;
Радан Миља, Радован Олга, Радојковић Смиља, Радосављевић
Загорка, Радосављевић Марко, Радивој Мирна, Радин Гордан, Радован
Биљана, Радован Лаза, Радован Делија, Радованковић Јавор,
Радосављевић Марко, Рајков Радмила, Ранков Јелена, Ројков Јована,
Рудњанин Радослав, Русимовић Славица;
Савин Сузана, Савић Снежана, Савић Станислав, Сандика Кармен,
Сандика Родика, Сандић Ђурђевка, Свиленгаћин Александра, Секулић
Ивана, Серданов Радојка, Сердинеанцу Марко, Сердинеанцу Ненад,
Симулов Драгана, Симулов Јасмина, Симоновић Звездана, Соринкић
Јасена, Соринкић Лепојка, Спатару Дејан, Станков Ђура, Станила
Лучијана, Станила Николаје, Станојев Тања, Степанов Дарко,
Стефановић Мара, Стојанов Анђелија, Стојанов Јованка, Стојанов
Мирослав, Стојанов Радослав, Стојанов Славица, Стојанов Спаса,
Стојановић Гордана, Стојановић Нада, Стојановић Ђока, Стојановић
Сузана, Стојеника Александар, Стојков Миодраг, Стојковић Кристина,
Стојковић Тамара, Стојшин Јадранка, Стратан Јованка, Струца Чолаковић
Себастијан, Субин Катица, Сујић Јасмина, Сујић Тијана;
Тодоров Јованка, Томић Дејан;
Ћирић Босиљка, Ћирић Душан, Ћирић Ђурђевка, Ћирић Нада,
Ћосић Душица, Ћосић Љиљана;
Удули Емилија, Унг Саша, Унчански Љубица, Унчански Надица,
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Арош Драгана Лорелеј, Урош Слађан;
Фењац Дејан, Флора Јонел, Флорин Радосна;
Царан Биљана, Цирлуј Алина, Цирлуј Сена, Цмор Сања, Цоцин
Горица;
Чернатеану Алиса, Чиреап Адријан, Чолаковић Весна, Чоботару
Александру;
Шешин Вукица.
Руководиоци и упућивачи дружине “Младост”:
Аднађ Зака, шеф оркестра
Аднађ Дејан, корепетитор
Бугарски Јоца, шеф оркестра
Весић Лаза, шеф оркестра
Весић Светозар-Бата, кореограф
Грубачки Миодраг, шеф оркестра
Ђурић Томислав, шеф оркестра
Јоргован Борко, организатор
Којичић Миодраг, шеф оркестра
Крстић Огњан, уметнички руководилац
Крстић Сенадин, уметнички руководилац
Крстић Сретко, кореограф
Лонић Милорад, кореограф
Лукин Милан, шеф оркестра
Лукин Миленко, уметнички руководилац
Марић Злата, шеф оркестра
Марков Оливер, шеф оркестра
Марков Златиборка, организатор
Миливојевић Кајица, шеф оркестра
Милован Милан, кореограф
Милојков Живица, кореограф
Мирјанић Рада, шеф оркестра
Наранџић Драган, шеф оркестра
Пејић Богдан, шеф оркестра
Петров Нада, шеф оркестра
Попов Дејан, корепетитор
Радован Лаза, кореограф
Савић Станислав, корепетитор
Станојев Зоран, шеф оркестра
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Степанов Љубомир, организатор
Стојановић Алин, шеф оркестра
Татарић Иво, кореограф
Татарић Милосав, кореограф
Фењац Јасмина, корепетитор
Наше формације током година упућивали су и: Валерију Панасиу,
Антоније Влад, Влад Гарбони, Анка Кореску, Космин Плеша –
директори; Аким Чукурел, Емилијан Думитру – инструктори; Миша
Кожокару, Мартинов Милорад, Ерих Мареш, Јанчи Гашпар, Санду
Казмир, Штефан Марку, Јон Испас, Нуци Аким, Родика Боанка, Санду
Поп, Јоца Ханда – техничко особље.
ШКОЛИЦА ФОЛКЛОРА
1. Андрејић Снежана
2. Аћимов Гордана
3. Богосов Дарко
4. Јоргован Јована
5. Маћиу Антонија-Марија
6. Милосављевић Маја
7. Миоковић Јелена
8. Новичић Марија
9. Радован Далиборка
10. Сарб Роксана Марија
11. Томић Тудор
12. Тошић Дарко
13. Тошић Маја
14. Ћонвика Снежана
15. Микша Стана
16. Мићин Ивана
17. Мирков Ален Иван
18. Буфтеа Алија
19. Крециу Андреј
20. Еремић Тања
21. Крстић Јована
22. Миоковић Стефан
23. Паункић Рајан
24. Поповић Маја
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25. Томић Биљана
26. Данилов Александра
27. Ђуровић Тања
28. Кланица Ивана
29. Козаров Марко
30. Миладинов Јована
31. Мишић Миљана
32. Паункић Дарко
33. Петров Нарчиса Дениса
34. Стангу Стефанија
35. Боток Инди
36. Грубачки Ален
37. Еремић Влад
38. Нешин Ненад
39. Гише Мируна
40. Владимир Мирча
41. Јанковић Снежана
42. Матушоју Лоредана
43. Поповић Сара
44. Ћорогар Јулијана
45. Ћонвика Весна
46. Стошић Маја
47. Ћорогар Миљана
48. Немет Маја
49. Козаров Јулија
50. Радован Драгица
51. Стојшић Весна
52. Ћубук Драгана-Николета
53. Уцика Милана
54. Бадеску Александер
55. Пантин Милица
56. Јосић Зорана

Гости “Младости”
I Из иностранства
1. Академска фолклорна шкупина “Штуденти”, Марибор, 1988.
2. АКУД “Градимир”, Београд, 1990.
122

3. КУД “14.октобар”, Крушевац, 1991.
4. Ансамбл народних игара и песама “Соња Маринковић”, Нови Сад
5. Ансамбл народних песама и игара “Гусле”, Кикинда
6. Фолклорни ансамбл “Светозар Марковић”, Крагујевац, 1995.
7. КУД “Максим Горки”, Борово
8. КУД “Бродоградитељ”, Београд
9. КУД “Радујевац”, Ужице
10. КУД “Радујевац”, Радујевац
11. КУД “Лаза Нанчић” (“Жарко Зрењанин”), Вршац, 1999.
12. ВИС “Забрањено воће”, Смедерево
13. КУД “Младост”, Пале
14. КУД “Рад”, Београд
15. ГКУД “Сомбор”, Сомбор, 2002.
16. КУД “Стеван Мокрањац”, Беч
17. КУД „Вила“ Нови Сад
18. АНИП „Бранко Радичевић“, Рума
19. КУД „Младост“ Љубљана
20. КУД „Дарда“ , Дарда
21. Вокална група „Свети Сава“ Врчин
II Из Румуније
1. Хор Основне школе из Ченеја
2. Оркестар “Јарани” из Решице
3. Формације Српске гимназије
4. Вокална група из Варјаша
5. КУД “Дунавски жубор” из Старе Молдаве
6. КУД “Белобрешка”
7. КУД “Банатер розмарајн” из Темишвара
8. “Лале са Мориша” из Чанада
9. КУД “Плави делије” из Великог Семпетра
10. КУД “Свети Сава” из Великог Семиклуша
11. КУД “Немећанске делије” из Немета
12. Ансамбл “Дојна Тимишулуј” из Темишвара
13. Хор Православне српске саборне цркве из Темишвара
14. КУД “Зора” из Темишвара
15. КУД “Свети Ђорђе” из Станчева
16. КУД „Михајло Андрејевић“ из Петровог Села
17. КУД „Круна“, Српски Семартон
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18. КУД „Коло“, Арад-Гај
19. КУД „Свети Никола“, Дињаш
20. КУД „Брзава“, Решица

Наступи широм Румуније
(после 1990. године)

 Сва издања Фестивала студентске уметности и стваралаштва
 Маратон српске народне песме и игре, скоро сва издања
 Прва смотра фолклора националних мањина у Румунији, Румунска
опера, Букурешт, 1991.
 Светосавска приредба и бал у Темишварској опери, сва издања
 Акција “Брат-брату”
 Клисурска турнеја, годишње
 Приредба у Темишвару, годишње
 Посете нашим местима широм Баната
 Дани српске културе у Араду
“Недеља фолклора националних мањина Румуније”, годишње
 Смотра фолклора и традиција етничких заједница Баната,
годишње
 Фестивал “Обичаји народности из Баната”, Темишвар, годишње
 Дани културе Срба у Букурешту
 Дани Преображења – Базјаш, Соколовац, Белобрешка, Стара
Молдава
 Фестивал срца – Темишвар
 Крсна слава – Аранђеловдан – Темишвар
 Скупови организовани од темишварских студентских организација
“ISWinT”, AEGEE, Темишвар
“Грожђебал”, Белобрешка, 2000.
“Сабор дијаспоре” , Темишвар, 2004.
“Telemaratonul speranţei”, хуманитарни концерти
“Festivalul etniilor”, 2000.
 Фестивал «PRO ETNICA“, Сигишоара, 2001.
 Јаш, 2002.
 Плојешт, 2002.
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 Фестивал народне традиције и фолклора, Сибиу
“Балови пачића” и “Банкети” неколико темишварских гимназија и
факултета
 “Колико Косова у нама”, Темишвар, Нови Сад, 2008.
 Дани града, Штеј, 2010.
 Карансебеш, 2011.
 Печка, 2012.
 Концерт у Луговету, 2012.
 Одорхејул Секујеск, 2012.
 Прослава Radio Banat link, 2012.
 Музика за један живот, хуманитарни концерт, Темишвар, 2014.
• Целовечерњи концерт у Ченеју 2010.
• Целовечерњи концерт у Радимни 2010.
• Слава у Љупкови 2011.
• Прослава Св. Николе у Дети 2012.
• Дани смокве у Свиници 2012.
• Слава у Варјашу 2012.
• Целовечерњи концерт у Наћфали 2012.
• Божићни обичаји, Темишвар 2012
• Дани културе Срба у Решици 2013.
• Доситејеви дани у Српском Семартону 2013.
• Одбојкашки турнир у Соки 2013.
• Ракијада у Великом Сенпетру 2011, 2012, 2013.
• Св. Сава у Великом Семиклушу
• Фестивал лудаја у Готлобу
• Фестивал гаћа – Руска Терегова 2013.

Гостовања у иностранству
 Београд, Сава Центар, 1990.
 Београдске музичке свечаности БЕМУС, Београд, 1991.
 КУД “14.октобар”, Крушевац, 1991.
 АКУД “Градимир”, Београд, 1990.
 Први међународни фестивал фолклора “Вршачки венац”, Вршац,
1993.
 Трећи међународни фестивал фолклора “Жупа ‘93”, Александровац
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 Темишвар у Београду, 1993.
 АКУД “Светозар Маринковић”, Крагујевац, 1994.
 Фестивал Српског фолклора из дијаспоре, Сентандреја 1996, 1998,
2000
“Дани пива у Зрењанину”, КУД “Меленци”, 1997.
 Фестивал народног стваралаштва Срба у дијаспори, Београд –
Рашка – Брвеница, 1998.
 КУД “Бродоградитељ”, Београд.
 Сабор традиције и културе Срба – Београдски победник, 2002.
 Грожђебал, Вршац, 2002.
 Европска смотра фолклора – Деска 2002.
 Гудурица (код Вршца), 2003.
 Европска смотра српског фолклора – Баден (Швајцарска), 2004.
 Европска смотра фолклора, Швебиш Гминд, Немачка, 2005.
 Златни опанак, Ваљево.
 Сабор трубача, Гуча, 2005.
 Вршачки венац, Вршац, 2005.
 Златни опанак, Ваљево, 2006.
 Европска смотра српског фолклора, Беч, 2006.
 Европска смотра српског фолклора, Врбас. 2007.
 Евроспак смотра српског фолклора, Пале 2008.
 CIOFF Београд, 2008.
 СПЕНС Нови Сад, 2009.
 Вршачки венац, Вршац, 2010.
Европска смотра српског фолклора, Београд, 2011.
 Гостовање Српска Црња, 2012.
 Гостовање, Велико Градиште, 2012.
 Европска смотра српског фолклора, Чачак, 2012.
 Слава у Ченти, 2012.
 Фестивал такмичарског карактера, Ртањ, 2012.
 Европска смотра српског фолклора, Ниш, 2013.
 Фестивал мањина, Дарда, 2013.
 Карађорђева прела, Банатско Карађорђево, 2013.
 Међународни фестивал фолклора, Кањижа, 2013.
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Наступи на телевизији
 1990/1991 – ТВ Београд
 1999 – Наступ из Букурешта, TVR (“Convietuiri”)
 1999 – TVR Timişoara (“Banatica”)
 2000 – снимање за српску емисију, TVR Timişoara
 2000 – “Datini şi obiceiuri ale etniilor din Banat”, сценета о Бадњем
дану и Божићу, српска емисија, TVR Timişoara
 2004 – TVR Timişoara - Једночасовна емисија поводом освајања
награде
 2004 - РТС, Мостови
 2005 - РТС, Златни опанак
 2005 - РТС, Једна песма, једна жеља
 2005 - ТВ Банат Вршац - Вршачки венац
 2007 – Romantica TV
 2008 – ТВР 3
 2008 – ТВР 2
 2011 – Србија на вези – РТС
 2012 – Obiceiuri şi tradiţii – TVR Timişoara
 2012 – Жикина шареница – РТС Београд
 2013 – Ziua naţională a României – TV Timişoara

Две генерације на истој сцени
Постала је већ традиција да синови и кћери бивших наших аматера
приступе једној од дружина и наставе оно што су њухови родитељи
започели. Дајемо у наставку преглед таквих случајева. Прво наводимо
имена родитеља, а затим њихове деце:
Банду Иван - Славица;
Данилов Брад Вида - Јован, Радојка;
Весић Светозар и Милана - Лаза;
Ђурић Тома - Милан;
Лукин Милан - Емина;
Лукин Миленко - Горан, Ненад;
Урошевић Младен - Младена ;
Божин Спасоје - Далибор;
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Крњачки Ђурђев Јасмина - Александра;
Марковић Олгица - Валентина;
Милојков Живица и Славица - Ивана;
Аднађ Милован - Дејан;
Ердељан Нића - Кристина;
Радован Лаза - Олгица;
Степанов Милан и Анђелија - Дарко, Тања;
Соринкић Свиленгаћин Лепојка - Александра;
Јоргован Стева и Горда - Борко;
Пантић Иван - Тања;
Череган Петров Вера - Нада;
Чучвара Аћимов Зоранка - Лаза;
Симоновић Миладин - Звездана;
Попов Душан - Дејан;
Бадеску (Миклушев) Ђурђевка - Богдан;
Јоргован Борко, Бјанка – Јована
Крстић Огњан, Санда – Јована
Миладинов Душан, Снежана - Јована

Склопљени бракови
Аднађ Дејан – Тања Пантић
Аџић Марко - Ивана Радак
Блашиу Маријус – Ђурковић Зорана
Брашован Ника – Марков Добринка
Буфтеа Лучијан – Ђурђев Слободанка
Добрин Дејан – Браила Ружица
Ердељан Нића – Милутиновић Сојка
Ердељан Пера – Апостол Оливера
Јоргован Борко – Опреа Лацић Бјанка
Костић Владимир – Миклушев Весела
Крстић Огњан – Марковић Санда
Крстић Сенадин – Пекаров Делија
Лазаров Томислав – Видак Аница
Ловренски Аксентије – Скеушан Мирјана
Лукин Душан – Јовановић Божица
Лукин Ненад – Мандран Адријана
Миладинов Душан – Савић Снежана
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Миливојевић Кајица – Крстић Оливера
Милошевић Србобран – Јовановић Ђека
Ненадов Мирослав – Марковић Олгица
Палинкаш Владислав – Ћирић Ђурђевка
Пантин Горан – Мирков Славица
Панић Мирољуб – Миладинов Златица
Петков Драга – Булутов Зора
Петков Светомир – Кузманов Дана
Попов Душко – Живковић Анђелија
Поповић Жива – Лалић Радосавка
Радованковић Јавор – Момировић Драгана
Сабљић Дубравко – Милошевић Милинка
Савић Срђан – Стојковић Тамара
Савић Станислав – Ранков Јелена
Степанов Љубомир – Радивој Мирна
Степанов Милан – Стојанов Анђелија
Стојан Сава – Даринка Ђурица
Стојанов Јован – Николин Агница
Стојановић Ђока – Дана Карку
Станков Ђура – Перинац Љубинка
Стојков Миодраг – Мирјанић Александра
Стојковић Драгутин – Кузманов Јелена
Ћирић Душан – Стефановић Душица
Чиреап Адријан – Борка Јасмина
Чоботин Благоја – Галетин Дејанка
Фењац Дејан – Петров Јасмина
Шољмошан Борислав – Голуб Радојка

Живе у иностранству
• Бајински Биљана; Бајински Душица; Богић Градимир; Брад Јован;
Браила Ружица; Буфтеа Мирча.
• Веселинов Милован; Вујинов Олгица.
• Ђурић Душица; Ђурић Милан; Ђурић Милка.
• Ердељан Горан.
• Илић Јоца.
• Жикић Драган.
• Живанов Славица;
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• Јанковић Олга; Јаношев Персида.
• Кобзак Моника; Коменов Јоца; Костић Саша; Крду Лазар;
Кузманов Јелена.
• Лукин Горан; Лукин Емина; Лацић Лела; Лазић Душко.
• Марић Злата; Максим Себастијан, Мијат Ђуређ; Мијат Марија;
Миленовић Дрина; Милошевић Милинка; Миклушев Миљана; Молдован
Емилија.
• Николин Агница.
• Палинкаш Борислав; Палинкаш Владислав; Перин Минка;
Перинац Пера.
• Сабљић Миланка; Савић Срђан; Стојанов Јован; Стојанов
Мирослав, Стојковић Тамара.
• Ћирић Ђурђевка.
• Цирлуј Алина; Цирлуј Сена.
• Шепецан Илија; Шепецан Рајка; Шешин Вукица; Шешин Славица.
Састави естрадног карактера који су активисали под окриљем
АКУД МЛАДОСТ и учествовали на заједничким приредбама:
1. Плесна група “Црне пантере”
2. ВИС “Пети точак”
3. “Рокери с Дунаву”
4. ВИС “Змај”
5. ВИС “4М”
6. Стева Лазић и пријатељи
7. Оркестар “Бездан”

Сплетови игара
- Војвођански мотиви – песме и игре из Срема, Бачке
и Баната
- Играле се делије на сред земље Србије
- Дивна, Дивна, чарне очи има
- Хајд поведи весело (Шумадија)
- Сплет игара из Баната “Рукавице с прстима”
- “Поведи оро, Тодоро” - игре из југоисточне Србије
- Студеница
- Бела Паланка
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- Банатски мотиви
- Банаћанско коло
- “Зелен багрем удара”
- “Трајање”
- Ој овчаре
- Радост берићета
- Игре из Лесковца
- Ивањско цвеће
- Лако, лако, танчовођо
- Игре из Пирота
- На крај, на крај, моја силна мобо
- Ој Стојане, млад стопане
- Игре из околине Владичиног хана
*
Помоћ коју пружа и коју ће пружити Савез Срба у Румунији,
сарадња са сличним формацијама из матичне земље, слободан избор
репертоара, побољшани услови гостовања, учешће на међународним
смотрама и такмичењима, обогаћена материјална основа, квалификовани
упућивачи, већи ентузијазам и више воље за сценски наступ – само су
неколико од претпоставки за будућу активност. А уједно и позивница за
све младе који су талентовани и расположени да поклоне део свог
слободног времена овим активностима да што пре приступе једној од
дружина. Испуниће тако душу лепотом и извршиће свету обавезу према
својим прецима, да наставе оно што су они започели.
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Наша адреса: akud_mladost@yahoo.com
Uniunea Sârbilor din România, 300085, Timişoara,
str. Mangalia nr 29,
Tel/fax: ++40-256-491754, tel: ++40-256-435977

Значајна признања у иностранству:
-

-

Треће место, Први фестивал народног стваралаштва Срба из
дијаспоре, „Србија `98“ – Рашка, Србија, 1998.
Бронзана плакета, Европска смотра српског фолклора, Мађарска,
Деска, 2002.
Сребро (друго место), IX Европска смотра српског фолклора,
Баден-Швајцарска, 2004; такође и Бронзана статуета недељника
„Вести“.
Награда публике, „Златни опанак“ Ваљево, Србија, 2005; Сенадин
Крстић је проглашен за најбољег играча.
Златна плакета и победнички пехар, X Европска смотра српског
фолклора, Швебиш Гминд, Немачка, 2005.
Најбољи оркестар смотре, Х Европска смотра српског фолклора,
Швебиш Гминд, Немачка, 2005.
Сребро, XI Европска смотра српског фолклора, Беч, Аустрија,
2006.
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-

Прва награда и златни опанак, „Златни опанак“, Ваљево, Србија,
2006.
Златна плакета и пехар за прво место, XII Европска смотра
српског фолклора дијаспоре, Врбас, Србија, 2007.
Најбоља реконструкција народне ношње, XII Европска смотра
српског фолклора, Врбас, Србија, 2007.
Најбољи оркестар смотре, XII Европска смотра српског
фолклора, Врбас, Србија, 2007.
Најбољи ансамбл из дијаспоре, „Златни опанак“, Ваљево, Србија,
2007.
Златни опанак, „Златни опанак“, Ваљево, 2008.
Бронзана плакета, Европска смотра српског фолклора, Пале,
Република Српска, 2008.
Златна плакета, Европска смотра српског фолклора, Београд,
Србија, 2011.
Сребрна плакета, Европска смотра српског фолклора, Чачак,
Србија, 2012.
Треће место, фестивал у Ртњу, Србија, 2012.
Сребрна плакета, Европска смотра српског фолклора, Ниш,
Србија, 2013.
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ФОТО-АЛБУМ
АКУД „МЛАДОСТ“
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САДРЖАЈ

Уз ово издање
Време доноси признања
Времеплов испуњења
На сцени и око ње
На међународној сцени
Радости
Фото албум АКУД „Младост“
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