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УЗ ОВО ИЗДАЊЕ 
 
 
 

Позоришни студио Талија обележава 45. годишњицу активности. 
Иначе, ова је дружина редовно обележавала сваку пету годину рада и том 
приликом остављала понеки материјални траг свог постојања: плакат, 
значку, књигу, филм… А славила је и заједно са Академским културно-
уметничким друштвом Младост. 

Као дугогодишњи активан члан и организатор позоришних радњи 
(четврт века), успео сам да саставим књигу-споменицу о овим друштвима, 
под насловом Младост жубори, срцу говори…(издања 1991. и 1994). 

Нешто слично намеравао сам да урадим и поводом обележавања 35. 
годишњице активности ових друштава. 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, како фолклорне, тако и позоришне.  

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 краја маја месеца 2005. године. 
Градиво је прераспоређено, побољшан је технички приказ, изабране су 
друге фотографије (необјављене у претходним издањима), статистички 
подаци су осавремењени, грешке су исправљене и сл.  

У међувремену настала је и споменица Талија-40 поводом 
обележавања 40. годишнице активности само Позоришног студија Талија. 

Текст који је пред вама има међутим за циљ да сажето прикаже 
првенствено развојни пут и активност Позоришног студија Талија током 
четири и по деценије активности. 

 То је наш скромни допринос обележавању 45. годишњице рада 
нашег студентског позоришног друштва, уз искрену жељу да таквих 
годишњица у нашој средини буде што више. 

 
Љубомир Степанов 
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НАШИ ПРЕТХОДНИЦИ 
 
 
 
Почетак аматерске позоришне делатности на српском језику у 

Темишвару прати име учитеља Јована Крестића у градској четврти 
„Фабрика” и сеже у последњу деценију XVIII века1. Наиме, након 
одржаних полугодишњих испита, фабрички ђаци приређују 12. маја 1793. 
године, у такозваном Президент-вертограду, под управом свог главног 
учитеља Јована Крестића, позоришну представу, за родитеље и 
званичнике присутне на испитима. Фабрички ученици су поновили своју 
“комедију” о васпитању деце и крајем августа исте године, када је 
темишварске школе посетио обердиректор Токоди. Биће да је позоришне 
приредбе било и након годишњих испита одржаних 24. августа 1794. и 
следећих година, све док је у фабричкој школи главни учитељ био Јован 
Крестић (отприлике до 1812. год). 

Наставак аматерске позоришне делатности на српском језику у 
Темишвару везан је за име Марка Јелисејића2. 

Марко Јелисејић је почео своју позоришну каријеру у Великом 
Бечкереку негде при крају XVIII века са својим тамошњим ђацима. Један 
од његових дилетаната из почетног периода био је и Аркадије Пејић, 
касније трговац и угледни грађанин темишварски. 

М. Јелисејић је био учитељ у предграђу Фабрика од 1814. до 
приближно 1830. када прелази у Арад. У местима где је учитељевао или 
живео, организовао је дружине ученика и са њима изводио позоришне 
представе. У граду на Бегеју приказана су позорја “Цар Урош”, “Жертва 
Аврамова”, “Страданије прекрасног Јосифа” и др. Иначе, бавио се и 
превођењем драмских текстова. Превео је са немачког језика позоришне 
комаде “Велизар”, “Александар и Наталија или Петар Велики” и др. 

У истом раздобљу и Јоаким Вујић (1772-1847) приређује представе 
и приказује позоришна дела која сам преводи или прерађује3. 

Сталну дружину није имао, него их је оснивао у местима где је 
боравио. Године 1824. гостовао је у Темишвару са комадом “Сестра из 
Ирига”, а 1832. године приказао је у Араду комад “Паунка Јагодинка”. 

                                                 
1 Божидар Kовачек, Неколико података о двојици театрољубивих учитеља с краја 

XVIII века, Свеске Матице српске, 18/1990, стр. 42. 
2 Божидар Kовачек, Трагом српског позоришног живота у Темишвару, рукопис. 
3 Алојз Ујес, Позоришно стваралаштво Јоакима Вујића, Београд, 1988, стр. 35. 
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Један од првих Вујићевих глумаца аматера био је Јефтимије 
Стојадиновић. Када је Вујић 12/24. августа 1813. године приказивао у 
пештанском Мађарском позоришту (Рондела) “Крешталицу” – “јавно 
позориште у 3 дејствија по Коцебуу”, Јоакима, старијег сина старца 
Бошка Павича, бившег трговца, играо је Јефтимије Стојадиновић, ученик 
Гимназије пештанске. Иначе Ј. Стојадиновић је завршио сомборску 
Препарандију 1814/15. године и био учитељ у Темишвару-Граду у 
периоду 1825-1853. 

Темишварци су били љубитељи позоришне уметности. Први 
податак о постојању позоришне зграде у Темишвару потиче из 1753. 
Године, али није тачније одређено место где се налазила4. 

Почев од 1761. године позориште је радило у новосазиданом 
седишту Српског магистрата (на месту где је сада зграда Гимназије 
“Николаус Ленау”). Већ 1766. године избио је велики пожар који је 
значајно оштетио гардеробу, архив и свечану дворану. Након оправки 
после пожара, дворана и неколико просторија је посебно уређено да би 
одговарале позоришним потребама. Дворана је имала на партеру 155 
места и 21 ложу, на првом спрату 26 ложа, на другом спрату 21 ложу и 
балконе. У истој згради постојала је дворана за игранке, ресторан и 
кафић. 

Након уједињења Немачког и Српског магистрата 1781. године, 
зграда Српског магистрата постаје искључиво седиште позоришта све до 
1874. године, када је изграђена нова позоришна зграда. 

Позоришне приредбе у Темишвару приказиване су углавном на 
немачком језику; сем позоришних, приређиване су и оперске представе. 

Иако је Српска певачка дружина у Темишвару имала као основну 
формацију – хор, на програмима су наступали и рецитатори и извођачи 
позоришних комада. Тако, на пример, 14/26. маја 1896. године5 изведена 
је у Темишвару премијера позоришног комада “Крајишкиња” (слика из 
српског народног живота у три чина са певањем) Перуна Војводића 
(Петра Крстоношића), уз музику Јована Прајс-Јаворског. Том приликом је 
први пут изведена композиција “Банаћанско коло” која ће касније постати 
једна од најпопуларнијих народних игара са певањем у Банату. Приредбу 
је режирао Петар Крстоношић. 

                                                 
4 Braun Dezsó, Bánsági rapszodia, Timişoara, f.a. 
5 Neue Temesvarer Zeitung, 116/20. V 1896. 
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На својој приредби од 1. фебруара 1900. СПД је приказала 
позоришни комад “Ђидо” (слика из сеоског живота у пет чинова, с 
певањем) Ј. Веселиновића и Д. Брзака, са текстовима на музику П. 
Хавласа. 

Године 1902. изведена је “Покондирана тиква” Ј. Ст. Поповића и 
“Француско-пруски рат” К. Трифковића... 

Омладина Мехале угледа се на своје колеге из Темишвара-Града и 
Фабрике. О томе је било вести6 и у тадашњој штампи: 

“Српска Мехалска младеж приређује о Св. Николи 9/21. маја 1888. 
забаву са позоришном представом у дворани код “Три Арапа” у корист 
мехалског српског вероисповедног школског фонда. Представиће се 
“Циганин”, позоришна игра у три чина с певањем и играњем од Е. 
Сиглигетија. 

Следиће игранка”. 
Такве приредбе постају затим све чешће и организују се уз учешће  

певачких друштава, тамбурашких оркестара и соло певача, а неретко и 
гостију из иностранства. 

Почетком ХХ века устаљује се обичај организовања такозваних 
“сêла”. 

О начину организовања „села“ сазнајемо из једног дописа који је 
упутила Фабричка српска црквено-школска општина Градској7: 

„Славној 
Српској црквено-школској општини 

У Темишвару-Граду 
 

Иницијативом месног школског одбора фабричког приређиваће се ове 
зиме у Темишвару-Фабрици низ бесплатних предавања или „сêла“ за 
народ. Од стране истога одбора изаслат је пододбор у који су изабрани 
учтивопотписани са овлаштењем да мисао о популарним тим сêлима по 
најбољем нахођењу своме у дело приведу. 

Учтиво потписани утврдили су главна начела којих ће се у ово-
предметноме раду своме придржавати. Тако је углављено: да ће се села та 
држати недељом после подне од 4 сахата; да ће у програму бити по једно 

                                                 
6 Застава, Нови Сад, бр. 69/1888. 
7 Архив Српске православне црквене општине темишварско-градске, фонд Дописи, 

бр. 368/1907. 
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предавање, једно читање из белетристичке српске књижевности, једна 
декламација, певање, евентуално свирка. 

Први и најближи састанак, или сêло, заказан је за 16/29. децембар 
1907. године у 4 сахата по подне у скупштинској дворници Фабричке 
српске црквено-школске општине. 

Учтиво потписани умољавају славну Општину нека би у што 
ширем кругу изволела обнародовати сврху и дан тога сêла с тим да је 
улазак посве бесплатан и да ће том приликом бити радо виђен сваки 
Србин и Српкиња без разлике друштвеног положаја и занимања. 

У Темишвару 26.новембра/9. децембра – 1907. године 
Ђура Терзин  Љубомир Лотић  Илија Белеслијин 
Срп. нар. учитељ привр. шк. реф.  парох“ 

 
Прва српска позоришна дружина на професионалним начелима 

основана је код нас крајем септембра месеца 1860. у Чанаду под управом 
Стевана Протића и Андрије Путића8. Након месец-два дана дружину 
преузима Јован Кнежевић, потпуно је професионализује, са њом гостује у 
више банатских места, а затим је 23. новембра 1860. доводи у Нови Сад 
где изводи више представа. У његовој дружини били су: Димитрије 
Ружић, Никола Недељковић, Ђура Рајковић, Димитрије Марковић, 
Никола Зарић, Васа Марковић, Коста Хаџић, Лаза Поповић, Јован Путић, 
Милева Рајковић, Милица Грунчић, Драгиња Данкулов, Драгиња 
Поповић и др. 

У Новом Саду остају до 20. децембра, затим поново крећу на 
гостовања по Банату. Почетком јуна 1861. Кнежевић са дружином поново  
гостује и у Новом Саду, али убрзо долази у сукоб са неким глумцима због 
плате. Деветоро њих, незадовољни Кнежевићевим поступком, 15. јула 
1861. године подноси молбу Српској читаоници у Новом Саду да их 
прими под своје окриље9. Већ сутрадан Читаоница је одржала седницу 
под председништвом Светозара Милетића и донела одлуку да се у Новом 
Саду оснује Српско народно позориште, а за прве његове чланове примају 
се Кнежевићеви “дисиденти” Димитрије Ружић, Димитрије Марковић, 
Никола Недељковић, Коста Хаџић, Михајло Гавриловић, Михајло Рац, 
Младен Цвејић, Стеван Чекић и Драгољуб Поповић. Одмах затим у 

                                                 
8 Српско народно позориште 1861-1981, Нови Сад 1981. 
9 Исто. 
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Српско народно позориште су ступили и Љубица Поповић, Милица 
Грунчић, Никола Зарић и Никола Путић; управнички послови били су 
поверени Јовану Ђорђевићу. Прва представа је уследила 23. јула 1861. 
године. 

Дакле, група ентузијаста-аматера из једног нашег села успела је да 
се професионализира и да постави основе угледној позоришној установи 
која и данас постоји у Новом Саду – једном од чувених српских 
културних центара. 

Новосадско Друштво за српско народно позориште предузело је 
више турнеја по банатским местима10. Темишварска публика поздравила 
је глумце овог позоришта 1863. године (од 21. јуна до 2. августа) када је 
приказало 23 представе (18 у претплати), и 1867. године (од 13. маја до 
30. јуна) када је приређено 25 приредби (16 у преплати). Исто позориште 
гостовало је такође у Чакову: 1863. године (3-23. август, 10 представа, 6 у 
претплати), 1865 (7-27. јули, 11 представа, 6 у претплати) и 1867 (12-31. 
август, 11 програма, 6 у претплати), Араду (28. јули-24. август, 11 
представа, 6 у претплати) и у Липови (25. август-7.септембар, 7 приредби, 
4 у претплати). 

И људи из наших крајева били су чланови Српског народног 
позоришта11 и у том својству даваоци новчаних прилога; редовни: барон 
Јован Николић Рудњански (1000 ф), Милош, Феодор и Михајло Николић 
(по 100 ф), Петар Чарнојевић од Маче (144 ф), барон Младен Стојановић 
Лацунашки (150 ф), др Тома Стефановић, варошки физик темишварски и 
сакупљач прилога (50 ф), др Александар Кода, физик тимишке жупаније 
(50 ф), Српска православна црквена општина темишварско-градска (1050 
ф) и фабричка (150 ф), Минодора Звекић (50 ф); почасни: Димитрије 
Замфировић, поштар у Чакову, Јован Дајевић, трговац у Чакову, Ђорђе 
Јанковић, приватник у Липови и Михаило Лазић, адвокат у Араду. 

Неки заљубљеници у позоришну уметност завештали су део 
имовине овом друштву: кнез Александар Карађорђевић, који је крај 
живота провео у Граду на Бегеју, завештао 1500 ф.; Васа Стајић из 
Темишвара оставио је легат од 740 ф.; Христофор Шифман земљемер из 
Комлоша годишњи легат од 200 ф.; Гавра Јанковић из Арада оставио је 
                                                 
10 Јован Ђорђевић, Извештај о фонду и радњи Друштва за српско народно 

позориште у Новом Саду, Нови Сад, 1868. 
11 Др Лаза Станојевић, Извештај о стању и радњи Српског народног позоришта за 

последњих петнаест година од 1881/2 до 1895/6, Нови Сад 1896. 
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кућу са спратом и виноград у Ђороку; Стеван Антоновић из Липове легат 
од 100 ф.; Емилија Дајевић из Чакова легат од 400 ф.; итд. 

Сачувана је захвалница управе С.Н.П. упућена Српској 
православној црквеној општини у Темишвару-Граду, која је поклонила 
1050 ф. Позоришту12: 

„Управљајући одбор Срб. нар. позоришта. 
Благородни Господине, 

Услед почитаемог позива славног Србског градског обштества 
темишварског од 14. маја 1864. доле подписани управљајући одбор 
Србског народног позоришта у Новом Саду има чест припознати: да је 
чрез више хваљено Србско градско обштество фонду горе именованом 
Срб. нар. позоришта на дар послана државна обвезница сврху 1050 фр. 
А.в. у капиталу заједно са купонима од 1. јулија 1863. овде у смислу 
записника одсека економског позориштна друштва од 21. јула 1863. бр. 
91 – заиста примљена, у примање благајнику друштва г. Ђоки Шевићу, 
предана и укњижена, као што је то у своје време у Срб. Дневнику и 
обнорадовано било. 

Славном Срб. Градског обштеству сад за онда топло благодарећи 
на Вашем редком и овом приликом србском роду обилно указаном 
родољубију, и толиком са собственим својим немалим пожертвовањем 
на подкрепљење још засад нејаког на народну просвету смерајућег Срб. 
нар. позоришног завода племенито принетом дару, - дајем од себе ову 
признаницу. 

Из седнице управљајућег одбора Срб. нар. позоришта у Новом 
Саду дана 14/26. маја 1864. држане. 

Вашем благодарју 
Понизни слуга, 
Стефан Брановачки 
Председник 

На председника 
Сл. ср. Град. обштества Господина Александра Бугарског у 
Темишвару.“ 

 
 У првим деценијама свога рада, Српско народно позориште је 
често оскудевало у материјалним средствима. За нормалан рад управа је 
била принуђена да се обраћа виђенијим члановима друштва, црквеним 

                                                 
12 АСПЦОТГ, фонд Дописи, б.б., 15/27.06.1864. 
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општинама или српским занатлијским удружењима, тражећи помоћ. Тако 
на пример, из главне скупштине Српског народног позоришта која је 
одржана у Новом Саду 3/15. августа 1871. упућена је молба за помоћ13 и 
Славној црквеној источно православној општини српској у Темишвару-
Граду: 

„Школа која не да Србину клонути духом, која га диже и узноси, 
приповедајући му славу његових дедова, школа у којој се Србин најбоље 
научи љубити свој потиштени народ српски, школа у којој се Србин, у 
којој се човек учи угледати се на добро и бегати од зла, жива школа 
српска која иде од места до места те учи народ српски свему што је 
родољубно, што је лепо, добро и поштено – народно наше позориште 
малаксало је. Зло време ове године које није ниједан крај српски на миру 
оставило и њему је наудило. Само није се кадро издржати, појединци 
који до сада ревносно долажаху у позориште и тиме га издржаваху, ове 
године попустише и нема изгледа да ће и догодине боље бити. Народни 
сабор наш који врло добро зна шта позориште народу нашем вреди, а зна 
каква га је коб десила, постарао се да му у помоћ притече, али то још 
није доста и народно позориште наше ако неће да му се главница крњи, 
која је и иначе тако малена да ниједну честицу најнужнијих потреба не 
може намирити, ако неће да му се камен из темеља чупа, нема куда него 
обратити се на родољубиве општине српске те је стога у главној 
скупштини својој закључило да се позову српске православне општине да 
у своме просветном буџету одреде неку годишњу потпору Српском 
народном позоришту. 

Извршујући ову одлуку главне скупштине Српског народног 
позоришта, молимо слабим вапајем изнемогла мезимчета, народнога 
позоришта нашег, честиту општину да колико може поменутом 
инштитуту припомогне и да нас равнања ради о своме закључку, односно 
обавезности изволи што пре известити, молимо је да не допусти да и 
нама и народном сабору и читавом народу образ пред туђином црвени 
кад нам рекне: гле хваљених родољубивих општина српских, треба само 
од сваке неколико форината да се одржи народна зграда која се више од 
десетак година зида, на коју је већ толики новац потрошен и оне 
пустише да паде онда када је већ дошла под кров.“ 

Српско народно позориште је наставило да гостује у Темишвару 
крајем XIX и почетком XX века; приредбе је публика врло добро 

                                                 
13 АСПЦОТГ, фонд Дописи, бр. 17/1871. 
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примала. Запажена је била турнеја организована јуна 1900. године. Том 
приликом Темишварци су основали Градски позоришни одбор са 
Евгенијем Летицом, као председником, и Душаном Берићем, као 
перовођом, на челу. Позоришни одбор је упутио виђенијим личностима у 
месту и по селима писмене позивнице са распоредом приредби и 
ценама14: 

Господину... 
Будилник народне свести, наша Српска народна позоришна 

дружина долази 8/21. јуна 1900. г. амо у Темишвар и даваће по овде 
приложећем распореду девет представа и то 6 у претплати, а 3 ван 
претплате. 

Јављајући Вам ово, умољавамо најучтивије да код својих зналаца и 
пријатеља својски порадите да што више њих у представама учествује. 

Представе ће се давати у Темишвару-Граду у Редутској дворани. 
Почетак представе 8 сахати увече. 
Улазне цене за сваку представу: 
Седиште I р. 3 круне за претплатнике, 4 круне за 

непретплатнике; 
Седиште II р. 2 круне за претплатнике, 3 круне за 

непретплатнике; 
Седиште III р. 1 к. и 60 фил. за претплатнике, 2 круне за 

непретплатнике; 
Седиште IV р. 1 к. за претплатнике, 1 к. 60 фил. за 

непретплатнике; 
Седиште са стране I р. 2 круне за претплатнике, 3 к. за 

непретплатнике; 
Седиште са стране II р. 1к . 60 фил. за претплатнике, 2 к. за 

непретплатнике; 
Ложе 7 круна за претплатнике, 10 к. за непретплатнике; 
Партер (стојање), 60 филера; 
За ђаке и војнике, 40 фил. 
Улазнице могу се добити обдан до 5 сахати после подне, и то: у 

Граду код Хен. Урмана; у Фабрици код Алекс. Арсеновића; у Јосифову код 
Стевана Ненадовића; у Мехали код Јоце Павловића трговца, а увече на 
благајници. 

У Темишвару 5. (18) јуна 1900 
Месни позоришни одбор. 

                                                 
14 Архив манастира Бездин, фонд Дописи, б.б., 1900. 
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Позоришне представе што ће давати Српска народна позоришна 
дружина почев од 9 (22.) јуна до 18. јуна (1. јула) 1900. год. у Темишвару 
у варошкој редутској дворани: 

Петак, 9 (22.) јуна – „Мадам Сан-Жен“, позоришна игра; 
Субота, 10 (23.) јуна – „Марија, кћи пуковније“, шала са певањем 

од Фр. Блума, музика од Доницетија; 
Недеља, 11 (24.) јуна – „Балканска царица“, драма од Николе I 

Кнеза црногорског (ван претплате); 
Понедељак, 12 (25.) јуна – „Јованчини сватови“, оперета од 

Месереа, затим „Једна шоља теја“, шаљива игра од Маржеа; 
Уторак, 13 (26.) јуна – „Мрља која чисти“, драма од Елегараја; 
Среда, 14 (27.) јуна – „Женски рат“, шаљива игра, написали Скриб 

и Легуве, затим „Лепа Галатеја“ шаљива оперета, музика од Супеа; 
Четвртак, 15 (28.) Јуна – (Видовдан) – „Задужбина цара Лазара“ 

од М. Шапчанина, музика од Дубека (ван претплате); 
Петак, 16 (29.) јуна – „Риђокоса“ од Шандора Лукача, музика од 

Еркела; 
Недеља, 18. јуна (1. јула) – „Прибислав и Божана“, позоришна 

игра са певањем од Драг. Илића, музика од Д. Јенка (ван претплате)“ 
Ова турнеја је одржана у периоду 22-29. VI 1900. али са неким 

изменама у редоследу извођења позоришних представа15: „Мадам Сан-
Жен“ од Викторијена Сардуа, „Женски рат“, комедија „Прибислав и 
Божана“ од Д. Илића, „Јованчини сватови“, музички комад, „Мрља која 
чисти“, „Марија кћи пуковније“, оперета, и „Балканска царица“. 

Позориште је наступало под управом Антонија Хаџића. 
Ипак, финансијски биланс ове турнеје био је негативан, па је 

месни позоришни одбор преузео на себе покриће мањка. У ту сврху 
обратио се писмено на темишварске црквене општине и главнија 
удружења са молбом да покрију део губитка. Темишварско-Градској 
црквеној општини упутио је допис следеће садржине16: 

„Славној српској православној црквеној општини у Темишвару – 
Граду. 

Част нам је известити Славни наслов да се у закључним рачунима 
Српске народне позоришне дружине вођенима за цело време његова 

                                                 
15 Лист Temesvarer Zeitung, бр. 156/2.07.1900. 
16 АСПЦОТГ, фонд Дописи, бр. 143/1900. 
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последњега бављења и деловања овде у месту показао мањак од 152,72 
кр. 

Градски позоришни одбор решио је да умоли неке овоместне 
српске корпорације да ради очувања доброга гласа овоместног српског 
становништва и припознате му заузимљивости за јавне српско-народне 
ствари, својим прилозима мањак покрију. 

Стога част нам је умолити Сл. Наслов, не хотећи ограничавати 
сл. Наслов у дарежљивом доброчинству му, да за горњу цељ учини прилог 
од 60 круна и исту своту подписаном председнику у току од 8 дана ради 
даљега отправљања припослати изволи. 

Из седнице градскога позориштнога одбора, држане у Темишвару 
Граду 19. јунија/ 2. јулија 1900. 

Председник,      Перовођа,  
Евгеније Летица     Душан Берић.“ 

 
 

* 
Нећемо заобићи ни ова два податка.  
Јован Нако Великосемиклушки (Комлош, 1811 – Беч, 1889) имао је 

у свом дворцу у Великом Комлошу посебно уређену позоришну дворану 
са сценом и са потпуном реквизитом и гардеробом у другој половини XIX 
века17. Држао је стално запослени глумачки колектив, оркестарско 
особље, режисера, сценографа и надзорника позоришта. Особље је 
регрутовано чак из Лондона, Париза, Беча и Будимпеште. Представе су 
даване већином на немачком језику, али ту су гостовале и дружине које 
су наступале на румунском и српском језику. Улазнице за представе се 
нису продавале него су упућиване позивнице лицима из места и околине. 

Представе су понекад даване и само пред једним гледаоцем: тај је 
био Јован Нако. 

Овај страсни заљубљеник у позоришну уметност утрошио је део 
свог богатства на Талију и остао забележен у историји позоришне 
уметности ових крајева као оснивач првог професионалног позоришта 
(као установе) у једном селу. 

 
* 

После Другог светског рата (1939-1945) позоришна активност у 
темишварској Српској гимназији попримила је организован облик. 

                                                 
17 Часопис Јавор, Нови Сад, бр.13/1889. 
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(Виша) Српска гимназија функционисала је најпре као српско 
одељење гимназије „Лога“ (од 1943. до 1948). 

У њој је основана позоришна дружина „Јован Стерија Поповић“. 
Под упутством (југословенског контрактуалног) професора Косте 
Николића (1941-1948), ученици виших разреда гимназије изводили су 
позоришне комаде из класичног српског, али и светског репертоара. 

Тадашњи гледаоци дуго су памтили представе као „Нора“, „Руско 
питање“ и обдарене ђаке-глумце: Светозара Милисава (генерација 1944-
1948), Загорку Нешић и Ђоку Глишића (генерација 1945-1949), Душана 
Бугарина (генерација 1946-1950). 

У јесен 1948. од српског одељења гимназије „Лога“ прешло се на 
самосталну установу под називом Српска мешовита гимназија, која ће 
1956. бити преименована у Осму средњу школу и ту ознаку задржати до 
1961. Ученици виших разреда настављају позоришну делатност својих 
претходника под упутством Војислава Ћирића (1948-1959). 

У посебном сећању остале су представе: „Кир Јања“ и „Београд 
некад и сад“ Стерије Поповића, „Др“ Бранислава Нушића, „Ревизор“ 
Николаја Гогоља. 

Напоменимо само да су позоришни комади „Ревизор“ и „Руско 
питање“ изведени сваки по 30 пута (10 пута у Темишвару и 20 у нашим 
селима). 

Остали су у сећању и изузетно надарени ђаци-глумци (од којих се 
већина истицала несвакидашњом зрелошћу за своје године): Зорина 
Петков, Душан Бугарин, Вукашин Ненадов, Стева Панин (генерација 
1946-1950); Спасенија Бачван, Совра Драгић, Делија Фењац, Нада 
Фенлачки, Живојин Марин, Михај Марин, Драгица Нинков, Велинка 
Нинков, Атанасије Росић (генерација 1947-1951); Маца Живулов 
(генерација 1948-1961).  

Између 1961. и 1990, српска гимназија понела је разне називе: 
секција Првог лицеја, секција Десетог лицеја, секција Филолошко-
историјског лицеја. У њој се такође наставља позоришна традиција, и то 
под упутством професора Небојше Поповића (почев од 1959). 
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ВРЕМЕ ДОНОСИ ПРИЗНАЊА 
 

Ма колико човек био објективан, сећања на догађаје од пре 
неколико деценија морају да буду проткана сентименталношћу, особито 
ако су се ти догађаји десили у тако давно доба као што је студентско. 

А баш на то доба подсетили смо неке од бивших чланова Талије и 
забележили смо њихова казивања: 

 
Проф. Вишеславу Ћирић замолили смо да се присети самог почетка 

Талије: 
“... Било је негде, у пролеће 1970. године. Припремала сам тада 

омладинске радио-емисије. Многи тадашњи студенти – Тихомир  
Керпенишан, Велинка Белић, Цветко Михајлов, Гордана Видак – били су 
ми сарадници. И, разговарајући једном тако у Студију о емисијама за 
младе, пали су и неки предлози у погледу побољшања емисија. Неко рече 
да бисмо у оквиру тих емисија могли изводити и одломке из позоришних 
комада. Тог тренутка родила се идеја оснивања драмске формације! 
Пришли су нам Вера Череган, Радослав Рајић, Делија Станојев, Иван 
Силашки, Иванка Пантић, Радислав Стојановић, Драган Илић и почесмо 
да припремамо “Избирачицу” Косте Трифковића. А ја постадох 
редитељ! Чим се дружина оформила, пришли смо Дому културе 
студената и наставили рад. Прво наступање пред публиком у Темишвару 
било је 26. маја 1970. године, а прво гостовање нам је било у Великом 
Семпетру. ” 

Међутим, оснивање и ове наше дружине, као и појава годину дана 
раније фолклорне дружине “Младост”, изгледа није текло тако 
једноставно. О неким, до сада непознатим детаљима, сазнајемо из 
“Мемоара” (у рукопису) 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 
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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... уз 
образложење да ћу их касније снимити за радио. Директор је прихватио 
моју молбу... И тако је на Радију почео да вежба српски омладински 
народни оркестар. 

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 
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. 

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 да 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 
подсети на нашу заједничку активност током више од две деценије. 

“Из извештаја о активности Дома 1969/1970. године који је 
саставио тадашњи главни упућивач уметничких формација Дорел 
Цапардеа исписујем: “У другом семестру ове универзитетске године 
чланови позоришне дружине на српском језику, који су почели своју 
активност при Радио Темишвару, затражили су да активишу у оквиру 
позоришног студија Талија пошто су сви чланови студенти. Дружина 
коју упућује проф. Вишеслава Ћирић приказала је већ једну представу...” 
 

Ређају се приредбе, гостовања, учествује се на разним такмичењима, 
организују се прославе, снима се, постижу успеси; мимо неких блеђих 
интервала, дружине стичу заслужено место међу себи сличнима у овом 
нашем поднебљу. 

Напоредо са редовним приредбама у Темишвару и у селима 
насељеним српским живљем широм Баната, Талија је, као и Младост, 
учествовала на фестивалима студентске уметности и стваралаштва до 
финалних такмичења. На тим такмичењима долазио је до изражаја млада-
лачки полет, бокорила се раздраганост и весеље, али су у првом плану 
ипак били озбиљност у приступу сценском приказивању позоришног 
блага, љубав према традицији. 

Лепо су поступили студенти када су повремено позивали на сцену, 
себи уз раме и срце, као госте, аматере из Белобрешке, Варјаша, Српског 
Семартона, ђачки хор из Ченеја, ученике Филолошко-историјске 
гимназије, студентски оркестар “Јарани” из Решице, чланове студентског 
фолклорног ансамбла “Дојна Тимишулуј” и др. 

Чланови студентских формација – Младости и Талије – током 
четири деценије непрекидне активности учествовали су заједно и на 
разним манифестацијама које су организовали Тимишки жупанијски 
савет радних људи српске националности, Савез Срба у Румунији и у 
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програмима других културних установа. Ево краћег извода из штампе о 
једној од тадашњих приредби, у којој су учествовали глумци Талије: 

“Тимишки жупанијски савет радних људи српске националности и 
Удружење студената организовали су у недељу 27. марта 1976. у 
Студентском дому културе у Темишвару, једну веома успелу представу. 
Шта рећи о самој представи? 

Глумачки колектив (чланови позоришног студија “Талија”) успео је, 
изведбом једночинке Д. Соломона “Оријент експрес” и комедије Ј.Ст. 
Поповића “Кир-Јања” да дâ верно тумачење поменутих дела. Наташа 
Гомилин, Јован Матић, Кринка Сабљић, Светислав Лазић, Мирче 
Милосављевић, Миле Богдановић, Вања и Милан Унчански уложили су 
труда и успели да прикажу формализам, односно тврдичлук,  које 
сатиришу Д. Соломон у свом делу и Ј. Ст. Поповић у својој комедији.” 

* * * 
Биљана Бајински је пратила током година студентске приредбе. 

Приликом прославе петнаестогодишњице постојања дружине изнела је 
своја запажања о наступањима чланова Талије: 

“Талији  не треба неко посебно представљање, јер је сваком од нас 
познато да је то позоришна дружина која делује при темишварском 
Дому студената на српском језику. Ипак, постоји сумња да ћу, говорећи 
о њој, изоставити доста података пошто је целокупна активност 
богата те је готово немогуће обухватити све поједности. Чак и ликови и 
глумци су тако чврсто повезани током генерација, да је заиста веома 
тешко поставити неке границе између свих који су Талији телом и 
душом припадали. 

Не може се говорити о Талији а да се не истакне њен посебни 
значај у културно-уметничком животу овог дела Баната. Она је просто 
отварала срца гледалаца многобројним књижевним делима. На почетку, 
наравно првенствена улога састојала се у томе да се публика забави, па 
је због тога, ако је и било неких мањих промашаја, публика великодушно 
награђивала труд глумаца-аматера аплаузима. А ово из срца и 
једногласно одобравање гледалаца допринело је да се активност Талије 
настави и, ево, траје читавих низ година. А тек када се саберу све улоге, 
свако узбуђење пред наступ, сваки пређени километар од насеља до 
насеља, видеће се колико је труда уложено да би се остварило нешто 
величанствено: од стидљивог почетка – традиција. 

Талија, као позоришна дружина, дебитовала је 26. маја 1970. 
године Трифковићевом Избирачицом. Упита ли се неко због чега је 
изабрана баш ова комедија, наћи ће се одмах и образложење: ваљда 
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комедија пружа могућност снажнијег контакта између публике и 
глумца; уклања се застор између позорнице и гледалишта, завеса 
различитих схватања, степена образовања, генерација. 

Углавном, чланови Талије долазе из редова студената, али су одувек 
врата свима широм отворена, свима који у себе носе плам исказивања. 
Свима који у себи гаје љубав према позоришту. Није лако бити глумац-
аматер, поготово ако се припреме одржавају након дугих предавања или 
једног радног дана. Но, младост је таква: жељна доказивања, жељна 
успеха. А младалачки зној је уродио плодом. Тако је то и са Талијом. Ако 
покушамо да извршимо неку поделу генерација онда бисмо међу првима 
истакли Радослава Рајића, као Тошицу у премијерном комаду 
Избирачица, или као начелника у Аналфабети. Гордана Видак је својим 
умећем оживела лик скоројевићке Феме у Покондиреној тикви Јована 
Стерије Поповића. Не смеју се изоставити Милисав Деспотовић (Мика у 
Аналфабети),  Лаза Цвејић (Лажа у Лажи и Паралажи), Јован Матић 
као незаборавни Кир-Јања, и многи, многи други. Тако је отприлике 
изгледала прва и најзначајнија плејада Талијеваца. 

Следећа генерација учинила је преокрет у опхођењу на сцени, 
успоставила је нови однос са књижевним делом. Измењена је 
физиономија покрета, дикције, па због тога чак и више пута понављане 
представе доживљавају велики успех. Све важнију улогу добија режи-
рање покрета, способност да се мимиком нагласи или изрази одређено 
стање или реч. Посвећује се дакле већа пажња правој глуми. Заслужни за 
овај преокрет су Слободан Лера (капетан – Сумњиво лице), Дејан Добрин 
(Жика – Сумњиво лице), Велизар Симић (ловац – Глуви зет), Видица 
Унчански (мати – Глуви зет), Вукомир Поповић, Драган Лацић, Софија 
Лујанов и други. 

Охрабрени успехом, чланови Талије напуштају класичне оквире и 
приступају идејама модерног позоришта. Појављује се и нешто ново: 
Песнички театар. Ако су до тада глумци – ствараоци говорили 
појединачно своје стихове, или пак стихове познатих песника, у овом 
периоду дошло је до значајне промене што се тиче популаризације 
поезије. Љубав према стиху вешто је искористила Љубица Рајкић, 
постављајући на сцену колаж изабраних стихова Десанке Максимовић, 
да би одмах затим режирала и руковет стихова песника Славомира 
Гвозденовића. Стихови изражени са типично младалачком 
осетљивошћу, пропраћени одговарајућом музичком пратњом и складном 
кореографијом покрета, допринели су да поезија пронађе своје право 
место на сцени, као и у срцима гледалаца. 
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Немогуће је закључити овај период, а не споменути оне који су пре 
више година забављали гледаоце Града на Бегеју својом ненаметљивом 
спонтаношћу, а то су: Олгица Марковић (проводаџика – Муж без 
педигреа), Ђока Стојанов (Вића – Сумњиво лице), Урош Мутавски 
(професор – Муж без педигреа), Анђелија Живковић (У ресторану) и 
други. 

Током генерација увидело се да квалитет позоришних представа 
стално расте, а то доказује новија генерација Талијеваца, поготово што 
су то све млађи људи, већина њих без претходног глумачког искуства. 
Ова генерација дебитовала је у Темишвару делом Заједнички стан Гуте 
Добричанина. 

Млади глумци успешно су приказали ликове, допуњавајући умећем 
једни друге. Ту су, на пример, раскош у гестовима и изражавању 
Маријуса Блашиуа-Шаце у улози Пепија, беспосличара, уравнотежена и 
глумачки зрела појава Светозара Живанова као Мише, студента без 
стана, али са пуно идеала и вере у будућност. Круту оштроконђу госпа-
Нату, Биљану Стојшин, успешно терцира слаткоречива тетка-Пола, 
Марица Пелић, деда-Бога (Бога Беречић) је ту да одржава ред и мир у 
кућном савету и да мотри да се нико више не усели у већ пренатрпан 
заједнички стан. Ту је и тетка-Полина рођака (Славица Шешин) која 
својом привлачном појавом допуњује целокупни дојам пиљарнице, где 
свако говори својим језиком, а нико не слуша. Добро су се показали и 
Зорана Ђурковић и Предраг Остојин, као и остали. Све у свему, млади 
глумци овом представом постигли су потпуни успех, освојивши још 
јеном, по ко зна који пут, поверење у срцу гледалаца... 

Пожелимо Талији још пуно улога и талентованих глумаца, 
искрених аплауза, бројну публику и још много, много година 
активности”. 

* 
Студенти завршавају студије, одлазе на нова радна места, замењују  

их бруцоши... 
У комедији Чешаљ Фадиља Хаџића запажена је глума Богољуба 

Беречића, Марице Пелић, Мила Јелкића, Оливере Крстић... 
Штафету преузимају Дејан Перинац, Биљана Царан, Биљана Петков, 

Зоран Серданов, Јелена Кузманов, Ђока Стојанов... 
Изводе се углавном сценете, краћи позоришни комади, скечеви, 

колажи стихова, казују се стихови приликом обележавања разних 
годишњица (највеће заслуге за то припадају Јелени Кузманов и Биљани 
Царан). 
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Последњих двадесетак година судбину Талије преузео је у своје 
руке Горан Пантин: као глумац, али и као режисер. 

У првом периоду дружина је успела да припреми неколико већих 
позоришних комада: “Покондирена тиква” Ј. С. Поповића, “Клиника 
Шварцвалд”, “Мува” и “Дугме” Б. Нушића и “Радован III” Душана 
Ковачевића. Уследио је период монолога Горана Пантина. 

Студенте су у Талији заменили ђаци гимназије «Доситеј 
Обрадовић» у Темишвару, са којима раде Горан Пантин и Марко Аџић. 
Дипломирани глумац. 

Део бивших чланова Талије 2009. године покрећу Српски 
позоришни студио, а касније Српско државно позориште, исто 
неформалне позоришне дружине које активишу под окриљем  Савеза 
Срба у Румунији. Започети су и разговори о оснивању професионалног 
(државног) српског позоришта у Темишвару који би наставио како 
традицију из XIX века, тако и аматерски рад Талије. Надамо се да ће се 
оснивање српске сцене у Темишвару остварити у најкраћем року. Не 
треба, међутим, занемарити радост аматеризма коју су осетиле стотине 
студената и ђака глумаца-чланова Талије за време 45 година постојања 
дружине. 

 
* 

 При Дому културе студената у Темишвару постојао је и књижевни 
кружок “Младице”. Његови су чланови имали тесну сарадњу са глумцима 
аматерима и бројне заједничке наступе. Издвајамо неколико заједничких 
акција тако како их је забележила наша штампа: 

“У уторак увече 11. октобра 1983. у темишварском Дому сту-
дената, на иницијативу чланова студентског књижевног кружока 
Младице и кружока “Гусле” ученика Филолошко-историјске гимназије 
који ради на српском језику, одржано је успело књижевно-музичко вече, 
поводом 130. годишњице смрти Бранка Радичевића. Професор Ђока 
Мирјанић, као на кратком али дирљивом часу књижевности, подсетио је 
на значајне моменте живота и рада великог песника. Он је своје 
казивање поткрепио дијапозитивима са ликом песника, спомеником на 
Стражилову, сликама из Сремских Карловаца. Затим су ученице Милка 
Ђурић и Сида Бугарски, као и Анђелија Живковић и Јелена Кузманов, 
чланице позоришне дружине Талија рецитовале Бранкове стихове. 
Љубица Рајкић је потом прочитала песму Ђоке Мирјанића “На 
Стражилову” а Славомир Гвозденовић своје две песме “Лисје жути” и 
“Девојка на студенцу”, такође испеване у Бранкову славу. На 
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заједничком састанку, чланови два кружока, уз помоћ Миленка Лукина-
млађег, отпевали су неколико песама на Бранкове стихове. Међу нама се 
први пут нашла и ученица Оливера Апостол, која нам је свирала на 
флаути. 

Група срудената је, у знак пажње и поштовања, у недељу посетила 
гроб Бранковог оца и брата на темишварском гробљу на Липовском путу 
и положила букете цвећа.” 

“Темишварски студенти, чланови књижевног кружока Младице, у 
петак (2. дец. 1983) увече су позвали своје другове и другарице, који 
активишу у оквиру позоришне дружине Талија и фолклорне дружине 
Младост, на малу свечаност – скроман допринос прослави једног од 
великана српског романтизма, познатог дечјег песника Јована 
Јовановића Змаја, поводом 150. годишњице његовог рођења. 

Светозар Марков професор темишварске Филолошко-историјске 
гимназије, кога су организатори позвали да понешто каже о животу и 
стваралачком раду нашег књижевника, уприличио је веома занимљиво 
излагање о, међу нашим ђацима и студентима, мање познатом 
преводилачком раду свима блиског и драгог песника Јована Јовановића 
Змаја, па је аудиторијум са особитим интересовањем пратио излагање. 

Уследио је краћи реситал Змајевих стихова које су говорили Љубица 
Рајкић, Јелена Кузманов и Анђелија Живковић. Кајица Миливојевић на 
хармоници и Емина Лукин на виолини одсвирали су затим неколико 
песама које се певају на Змајеве стихове, што су сви присутни сложно 
прихватили, па се тако ова скромна и лепа свечаност завршила уз песму 
и дружење. Дружење с поезијом и с песмом, међусобно дружење 
студената разних факултета свакако је још једна добит коју никако не 
треба заборавити. 

Чланови кружока, уз помоћ својих колега из Младости и Талије 
обележили су и друге годишњице: 200 година од рођења Вука 
Стефановића Караџића (1987), 175 година од рођења Петра Петровића 
Његоша (1988), 250 година од рођења Доситеја Обрадовића и слично. 

Знатан допринос успеху тих акција дали су казивачи стихова: 
Светислав Лазић, Љубица Рајкић, Јелена Кузманов и Дејан Перинац. Из 
редова “Младица”, тачније из пера песникиње Душице Бајински, потекао 
је и текст химне Младости и Талије, који је на ноте ставио Миленко 
Лукин-млађи. Текст химне наводимо у наставку. 
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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. 
 
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. 

 
А време је потекло и доносило успеха и радости. 
Они који су то остварили и доживели не предају их забораву. 
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ВРЕМЕМПЛОВ ИСПУЊЕЊА 
 
 
Наша штампа је верно пратила наступања аматерских формација. 
Одабрали смо прегршт новинских хроника објављених својевремено 

у недељнику “Банатске новине”, односно “Наша реч” (у напоменама 
наводимо број новина и аутора написа). Написи огледају хронолошким 
редом премијере и значајније приредбе, илуструјући све видове 
активности наших формација у Темишвару и на турнејама. 

 
Надахнута студентска приредба18 

 
Уметнички програм који су нам приказале 26. маја о.г. (1970) 

темишварске студентске формације одисао је ентузијазмом, ведрином и 
полетом. На позорници, студенти су доказали да су способни да тумаче 
драмски текст, да су способни да уоче и оне најфиније нијансе реплике и 
да умеју да се саживе са хармонијама и тоновима народног мелоса. 

У првом делу програма српско одељење темишварског студентског 
позоришног студија Талија приказало је шаљиву игру у три чина 
“Избирачица” Косте Трифковића. Младалачким полетом студенти су се 
залагали да нам дочарају епоху коју описује комедиограф. Велинка 
Белић, студенткиња IV године Филолошког факултета, приказала нам је 
једну размажену и неодлучну Малчику, док је Иванка Пантић, 
студенткиња прве године Филологије, верно тумачила Савету. Гордана 
Видак, студенткиња прве године Физичког факултета, инспирисано је 
играла Милицу, а Вера Череган, студенткиња прве године Филолошког 
факултета и Делија Станојев, студенткиња III године Филологије, биле су 
маштовите у улогама Јеце, односно Кате. Талентовани Радослав Рајић, 
студент прве године Факултета историје и греографије у улози Тошице 
испољио је много смисла за комичност. Иван Силашки, студент V године 
Електротехничког факултета, био је веродостојан Штанцика, док је 
Радислав Стојановић студент III године Електротехничког факултета 
извајао једног маштовитог Бранка. Цветко Михајлов, студент II године 
Економског факултета (Тимић), Тихомир Керпенишан, студент II године 
Економског факултета (Соколовић), Драган Илић, студент I године 
Филологије (Јован) били су такође инспирисани тумачи својих улога. 

                                                 
18 Банатске новине (у наставку БН), 3086/30. мај 1970, Ж. Миланов. 
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Вреди истаћи и посебну помоћ редактора темишварског Радио-студија 
Вишеславе Ћирић, која потписује режију, као и помоћ сценографа 
темишварског позоришта “Матеј Мило” Емилије Живанов, која је 
одабрала декор и костимацију за овај комад. 
 
Лепрш младости, полета и лепоте19 

 
Субота 19. децембар 1970. На перону темишварске железничке 

станице ври као у кошници. Сви  некуд журе, сви би хтели да се што пре 
докопају воза који ће их понети у жељеном правцу. Ту и тамо чују се 
узвици и довикивања. До ушију нам допиру одломци реченица:  

– И ви у Семпетар? ... Зар нисте чули... Студенти дају представу. 
И ево нас у возу, возу који су шала и смех, песма и свирка 

претворили у воз весеља и младости. И природа као да је знала за ову 
велелепну иницијативу групе одушевљених омладинаца, студената 
разних темишварских факултета и ученика Десете темишварске 
гимназије, окитила је поље снежним покривачем. Кроз прозоре воза види 
се питома банатска равница која нам јури у загрљај. Ређају се село за 
селом: Кнез, Кетфељ, Варјаш, Перјамош. И најзад купајући се у светлост 
пред нама се указа железничка станица на којој је крупним словима 
написано “Велики Семпетар”. Путници који су остали у возу као да су 
зажалили што се растају од ових веселих младића и девојака. Као да су 
хтели да још неколико тренутака деле радост са њима. И док се воз губио 
у вечерњи сутон, дуго су махали рукама, довикивали: успеха, успеха! Ево 
и домаћина. Семпетарци су листом дошли да дочекају своје драге госте. 
Загрљаји, пријатељски стисци руку. Још се није ни стишао одушевљени 
жагор сусрета, у срцима младих уметника-аматера почела су се јављати 
нова узбуђења. Како ће њихов наступ примити публика која је до послед-
њег места испунила велику салу месног Дома културе? 

Најзад, завеса је подигнута. По мало од емоција зачу се дрхтави глас 
шармантне водитељке програма Наташе Гомилин: 

“Драги гледаоци, студентски омладински оркестар и чланови 
позоришног студија Талија желе да се у њиховом друштву што боље 
осећате”...  Снажан аплауз тог момента одјекнуо је салом, прекривши 
речи водитељке. То као да је био наговештај да ће представа бити добро 
примљена. Ово убеђење потврђено је наредном тачком када су ефектном 
замисли представљена лица шаљиве игре Избирачица познатог српског 

                                                 
19 БН, 3116/25. децембар 1970, Драга Мирјанић. 
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класика Косте Трифковића. И можемо слободно рећи да је ова изведба, 
трећа по реду, и најуспешнија. Млади извођачи, без већих глумачких 
претензија, успели су да обелодане душевне валенце јунака које су 
тумачили, успели су да оживе један преживели свет и да га доближе 
срцима оних који су били присутни у сали. То је потврдила сама публика 
која је одушевљеним аплаузима па чак и спонтаним упадицама показала 
да се сауживила са оним што се на позорници догађало. Тошица је и 
овога пута у глуми темпераментног Радослава Рајића можда најближе био 
Тошици каквог би поднеле и знатно претенциозније позоришне сцене. 
Њему је те вечери све полазило за руком и публика је једва чекала да се 
поново појави. На завидној висини била је и глума Велинке Белић. Нерв 
више, донео би још и веће остварење. Тихомир Керпенишан и Вера 
Череган били су доброћудни родитељи који чине што је у њиховој моћи 
како би њихова размажена кћи добила мужа по вољи. Можда је њихову 
глуму засенчила претерана поза. Споменућемо још и имена Биљане 
Мартинов, Радислава Стојановића и Стевана Николина у нади да ће ме 
будуће представе приморати да и уз остала имена ставим макар само 
неколико епитета.  

 
Студенти, ентузијасти сцене20 

 
Пре пар дана (14. децембра 1971) чланови драмске формације на 

српском језику при позоришном студију Талија Студентског дома 
културе у Темишвару, као и Омладински народни оркестар под музичким 
вођством проф. Богдана Пејића приредили су темишварској публици 
пријатно, незаборавно вече. 

Три једночинке Бранислава Нушића – “Светски рат”, “Аналфабета” 
и “Власт” – испуниле су први део овог занимљивог спектакла. Хумор и 
сатира великог српског комедиографа попримили су у интерпретацији 
темишварских студената занимљиве нијансе и тонове. Оно што је 
карактерисало глуму студената-аматера то је био општи ентузијазам и 
свесрдно залагање да се сценски што боље искористе идеје садржане у 
тексту. За разлику од ранијих наступа, овом приликом студентска 
драмска дружина на српском језику показала се много хомогенијом, учи-
њен је значајан корак напред. Већина чланова ове формације обогатила је 
лепезу глумачке вештине и видно тежи даљем усавршавању. 

                                                 
20 БН, 3168/17. децембар 1971, Ж. Поповић. 
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Глумци-аматери Милисав Деспотовић, Стеван Јоргован, Љубомир 
Степанов, Тихомир Керпенишан, Милица Марић, Меланија Станков и 
Ружица Перишић, инспирисано су тумачили лица једночинке “Светски 
рат”. Испољавајући смисао за карикирање (посебно Љ. Степанов), они су 
успели да изразе каустичност текста. 

Као и увек, и овога пута Радослав Рајић пружио нам је добру и 
изнијансирану глуму у тумачењу среског начелника у “Аналфабети”. То 
још једном потврђује његове сценске квалитете, његов смисао за 
потенцирање хумористичке стране текста. Добра и веродостојна је била и 
игра Цветка Михајлова и Љубише Михајловића као и Драгана Илића. 
Истом приликом успешно су дебитовале и студенткиње Олгица Вујнов и 
Маријана Радован. 

Текст једночинке “Власт”, у интерпретацији Радислава Стојановића, 
Гордане Видак, Стевана Јоргована, Драгана Илића, Тихомира 
Керпенишана, Јосипа Коцена, Олгице Вујнов, Меланије Станков, Мирче 
Милосављевића и Мирјане Кирић, имао је талентоване тумаче којима је у 
великој мери пошло за руком да шибају људске мане изражене у 
ликовима Нушићевог комада. 

Све у свему, овај спектакл је потврдио да у  редовима темишварских 
студената постоје реални глумачки таленти, прави ентузијасти сцене. 

 
Опет аплауз за студенте21 

 
Још једну добру представу извели су, а још једно успело гостовање 

учинили су темишварски студенти, овога пута у Српском Семартону (2. 
априла 1972). 

Већ при првим репликама глумаца-студената, гледаоци су показали 
да неће штедети аплауз. И, заиста, било га је доста да награди глуму 
Радослава Рајића и Милета Деспотовића у “Аналфабети”, Љубомира 
Степанова и  Гордану Видак у “Светском рату”, или пак Јосипа Коцена и 
Радислава Стојановића у “Власти”, који су били главни актери овог 
запаженог иступања драмске групе коју припрема проф. Вишеслава 
Ћирић. Они су се просто саживели са својим улогама, изнијансирано 
тумачећи ликове које је Нушић, са пуно хумора, у својим делима описао. 

Пуно смисла за глуму показали су и Ружица Перишић, Стева 
Јоргован, Цветко Михајлов и Олгица Вујнов, Тихомир Керпенишан, 

                                                 
21 БН, 3184/7. април 1972, Д. Попов. 
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Меланија Станков, Милица Марић, Драган Илић, Мирјана Кирић и 
Мирче Милосављевић.  

Омладински народни оркестар којим руководи Зака Аднађ још више 
је орасположио публику. Солисткиња Верица Николин, родом из 
Семартона, морала је да “бисира”. То се поновило и са дуетом сестара 
Миклушев, Маром Данилов и дуетом Миленко Лукин – Зака Аднађ. 

Њихове интерпретације публика је топло наградила. Радослав Рајић 
је доказао да је и добар певач. За изведбу народних кола топло је награђен 
и дует виолина. 

Део заслуге за добар ток представе у Српском Семартону припада и 
водитељу, Душку Вуковану. 

Све у свему, публика, која је прошле суботе до последњег места 
испунила салу Дома културе, остала је задовољна. 

 
Поново пред темишварском публиком22 
 

 
 

Покондирена тиква 

                                                 
22 БН, 3233/16. март 1973, Ч. Миленовић. 
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У недељу поподне (11. марта 1973) у Студентском дому културе у 
Темишвару, студентска позоришна дружина Талија и Омладинскаи 
оркестар окупили су велики број слушалаца, а приказаним програмом 
доказали да сваком годином прерастају у све озбиљнију уметничку 
аматерску формацију. Па мада по завршетку студија неки чланови одлазе, 
остаје језгро које окупља нове чланове. 

У својој четвртој премијери Талија је те вечери приказала неке 
слике из Стеријиних комада “Лажа и паралажа” и “Покондирена тиква”. 
У првом комаду, са Стеријиним херојима “укрстили су копља”, 
покушавајући да продру у свет малограђанства који је цветао за ауторова 
времена: Душан Вукован, Вида Унчански, Радислав Стојановић, Лаза 
Цвејић, Божа Вујица и Меланија Станков, док су актуелну “Покондирену 
тикву” на сцени оживели и заиста добро глумили Гордана Видак, Вања 
Марков, Наташа Гомилин, Јован Матић, Љубомир Степанов и Ружица 
Перишић. Углавном, сви су се они трудили да буду на висини. Са већим 
или мањим успехом, на све начине побеђивали су трему и настојавали да 
продру у нимало једноставан свет аутора, кога одавно нема, у свет онакав 
какав је драматург видео, али који се и у нашем времену појављује, ту и 
тамо. Ипак, најпријатније нас је изненадила Вања Марков.  

 
 

Приредба студената у Варјашу23 
 
– Ти си први пут у Варјашу [19.01.1974]. Који су општи утисци? 
– Дивно место, како се само пожелети може, одговара Верица 

Николин. 
– Ти си наш сусед. Знаш доста о нама. Твоје мишљење о дочеку? 
– Изнад наших очекивања. Љубазни сте, а и прави домаћини, 

допуњује своје утиске студент Љубомир Степанов. 
– А ти си наш Варјашанин (учесник у програму). Да чујем и твоје 

мишљење. 
– Наступио сам као аматер у разним местима, али је ово за мене 

посебан доживљај глумити пред својим сељанима – рече Лаза Цвејић – и 
оде да се дотера, нашминка. 

После овог разговора са гостима разговарао сам и са гледаоцима и 
дознао следеће: 

                                                 
23 БН, 3281/25. јануар 1974, Милан Лукин. 
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«Одавно су мештани прижељкивали да виде овакав програм. 
Обичан човек зна шта значи бити данас студент. Факултетске обавезе су 
велике. Но и поред свих тих обавеза смогли су снаге да спреме тако 
обиман, претенциозан програм. Трудили су се да што боље глуме, да што 
лепше свирају и певају. И успели су у свему. Одушевили су и освојили 
публику». 

Аутору ових редова најтеже је да се определи за ову или ону тачку 
програма и тешко је да изабере кога истаћи, похвалити, издвојити... 

Позоришни комад “Женидба и удадба” и “Француско-пруски рат” 
изведени су беспрекорно, природно, ненаметљиво, једном речи, 
допадљиво. Свако се трудио да што боље одглуми улогу, а да су у томе 
успели доказ је да их је публика често награђивала аплаузом. 

 
Ревија младости и надахнућа24 

 
У недељу (3. фебр. 1974), у препуној дворани Студентског дома 

културе у Темишвару, драмска дружина на српском језику студентског 
драмског студија Талија и Омладински оркестар извели су веома 
успелу приредбу. 

Била је то пета премијера, са два позоришна комада, у режији проф. 
Вишеславе Ћирић, и народном музиком. 

Жеља студената била је да орасположе публику, да она проведе 
пријатно вече. 

Програм је почео позоришним комадом “Женидба и удадба” Јована 
Стерије Поповића. Као што наговештава и сам наслов, комедија је 
инспирисана згодама и незгодама поводом женидне и удадбе. Извођачи 
комада трудили су се да што верније тумаче примљене улоге. Драган 
Илић – студент V године Филолошког факултета – има најдужи глумачки 
стаж у овој дружини. Активише од самог почетка њеног оснивања. Он се 
на сцени сав предаје лику којег тумачи. Овога пута дао је веома убедљив 
лик оца. На овој премијери видели смо и једног дебитанта: Божицу 
Јовановић, студенткињу прве године Медицинског факултета, која се 
појавила у улози мајке. Иако је први пут на сцени, она нас је уверила да 
поседује видне извођачке квалитете и наговестила да од ње можемо, 
убудуће, очекивати и више. Наташа Гомилин, студенткиња IV године 
Медицинског факултета, добро нам је позната. Извела је улогу кћерке – 
удаваче. Сценским држањем, начином на који је изговорила реплике, пот-

                                                 
24 БН, 3283/16. март 1974, Чедомир Миленовић. 
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пуно се стопила са тумаченим ликом. У улози просиоца појавио се Лаза 
Цвејић, студент III године Зоотехничког факултета. Ненаметљивом игром 
он нам је дао једног помало глупог, помало смешног просиоца. У улози 
проводаџије, који може учинити све, појавио се Јован Матић, студент II 
године Факултета пољопривредне економије. Ово је друга Јованова улога 
и овога пута успео је да нас усхити. 

Драмска група је извела и “Француско-пруски рат” Косте 
Трифковића. И овде је реч о перипетијама чији су повод женидба и 
удадба. Студенти Економског, Грађевинског, Математичког и 
Зоотехничког факултета потрудили су се да нам дочарају Трифковићеве 
ликове. 

Лазу Цвејића поново смо гледали у улози Поповића, симпатизера 
Пруса. И овом улогом он је доказао да од њега увек можемо очекивати 
добру глуму. Видосава Унчански тумачила је улогу његове жене, Јеце, 
верно настојећи да се што више приближи лику онако како га је сам аутор 
замислио. Рада Мијатов, као њихов син Милан, такође је добро извео 
своју улогу. Он и Персида Јаношев (тумачила је улогу Марије, кћерке 
Петровићевих) успели су да убеде својом глумом. Петровић и његова 
жена Ката, извођачи Љубомир Степанов и Вања Марков, били су 
природни, неусиљени, ненаметљиви, једном речју, пријатна појава за 
гледаоце. 

 
Похвале, похвале...25 

 
Замишљена да разведри чела, али и да буде ревија умешности и 

способности, приредба студената и ученика (11. марта 1975) била је 
заиста допадљив и пријатан сусрет са народном песмом и игром, са увек 
свежим једночинкама Б. Нушића. А за то, имајући у виду више успеха 
неголи мање пропусте, уписујемо и насловне речи као лајтмотив овог 
написа. 

Дакле, похвале члановима позоришног студија Талија Студентског 
дома културе: Види Вујица, Вањи Марков, Велинки Петров, Божи Вујици 
и Ради Мијатову за природну глуму Нушићеве “Кијавице”, за слободно 
кретање сценом и прикладан нагласак појединих књучних момената овог 
драмског дела: похвале Наташи Гомилин, Јовану Матићу, Мирославу 

                                                 
25 БН, 3340/14.март 1975, Иво Мунћан. 
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Росићу и Милану Унчанском за глуму у знаку ведрине и великодушног 
даровања тексту и замисли ауторове у Нушићевој “Муви”. 

 
Кир Јања26 

 
Чланови позоришне дружине Талија и фолклорне групе Младост 

Студентског дома културе приредили су (18. фебр. 1976) за Темишварце 
једну од својих приредби, одмах треба рећи много очекивану и, дакако 
успелу. 

Глумци аматери су, у режији проф. Вишеславе Ћирић, извели 
комедију Јована Стерије Поповића “Кир Јања”.  

Оно што се, разуме се, осим квалитета самог текста о коме не треба 
много говорити и који се сам по себи препоручује, допало публици, то је 
добра увежбаност читаве групе, природност којем су се извођачи кретали 
сценом и исказивали своје реплике. У улози Кир Јање, Јован Матић 
пружио је можда једну од својих најбољих глума, што се исто може рећи 
за Наташу Гомилин (Јуца) и Мирчету Милосављевића (Петар). У “Кир 
Јањи” гледали смо и три дебитанта. А одмах треба рећи да су Кринка 
Сабљић, Светислав Лазић и Мирослав Богдановић успели да иду укорак 
са својим старијим колегама. 

 
 

Након једне приредбе27 
 

Недавно (12. децембра 1977) су уметници аматери који делују у 
оквиру фолклорне дружине Младост и позоришног студија Талија 
Студентског дома културе, након гостовања у Ченеју, извели и пред 
темишварском публиком свој нов програм. Шта су аматери приказали? 

Најпре бележимо колаж “Смешне муке од луде науке” који су, у 
адаптацији и режији проф. Вишеславе Ћирић, а по текстовима 
“Аутобиографија” Б. Нушића, “Вратите ми школарину” К. Фриђеша и 
“Пролазна соба” Д. Соломона, приказали глумци аматери. Овај колаж 
доноси поједине аспекте из живота ђака и професора у предратној школи.  

Како су наступили извођачи? Глумци-аматери трудили су се да што 
веродостојније прикажу уметничку замисао аутора колажа и у многоме су 

                                                 
26 БН, 3389/21. фебруар 1976, И. Мунћан. 
27 БН, 3484/16. децембар 1977, Љ. Степанов. 
 



 36 

успели. Ово је, морамо истаћи, генерација талентованих аматера а ово 
наступање било је за већину од њих деби. Дејан Добрин који је учинио 
спону између трију дела био је природан, спонтан. Слободан Лера, 
Светислав Лазић, Урош Мутавски, Биба Милошевић и Драган Лацић, у 
улози професора, трудили су се да не личе један на другога, да створе 
оригиналније ликове и изврше диверзификацију карактера. Као ученици, 
Софија Лујанов, Зоранка Чучвара, Драгица Јеремић, Вукомир Поповић, 
Мирослав Росић и Златибор Најдан приказали су нам разне ликове. 
 
Младост и пролеће28 

 
...и били су поново (1979) уметници аматери који делују при 

Студентском дому културе у Темишвару на краћој турнеји по Клисури, и 
дочекали су их раскошна свежина пролећа, и својеврсни Дунав; дочекали 
су их, поздравили и аплаузом наградили поклоници културно-уметничких 
приредби. Младост и пролеће пошли су тако руку под руку да са сцена 
домова културе у Белобрешки, Мачевићу и Радимни развију по 
дворанама истих шаролику лепезу живахности, младалаштва и полета. 

Приредба, као и свака њихова приредба: у знаку настојања свих 
извођача да буду у тону са свим досадашњим остварењима, да 
гледаоцима пруже заиста добра наступања како би они зажалили што је, 
ето, кроз песму, игру и глуму брзо прошло време и што програм не траје 
још. 

[...] 
Чланови Талије извели су две краће једночинке. Били су то 

текстови-разбибриге, текстови који имају за циљ најпре да засмеју али и 
да наводе на размишљање у вези са опхођењем људи. Глумци-аматери 
трудили су се и успели да остваре запажене улоге. Кад то кажемо, 
мислимо најпре на Ђоку Стојанова и Уроша Мутавског, али и на све 
остале јер су сви били спонтани, непосредни. А то су, уз поменуте, још 
Олгица Марковић, Слободан Лера, Живко Беречић, Софија Лујанов, 
Драган Лацић и Вукомир Поповић. Заједно са извођачима народних 
песама и игара и глумцима били су и чланови вокално-интрументалних 
састава “Змај” и “Четири М”. И они су на сцени донели младост, музику 
живог ритма и звукове гитара и бубњева који су одјекивали дворанама. 
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И у Белобрешки, и у Мачевићу и у Радимни дворане домова културе 
биле су препуне, аплауз је пратио сваку тачку програма а многи извођачи 
имали су и “бисеве”. А то је доказ да су они наступали заиста квалитетно, 
да публика награђује залагање и труд. Ако бисмо да прибележимо, 
укратко наравно, оно што је карактерисало ове представе уметника-
аматера који делују при Студентском дому културе у Темишвару, онда би 
то, верујемо, најубедљивије изразиле насловне речи, то јест: младост и 
пролеће, јер су, стварно представе биле полетне, свеже, одушевљавајући 
присутне исто као и оживели брегови и долине клисурске, исто као и 
Дунав који у свом протицању као да беседи повест о младости без 
старости. 

Младост и пролеће, дакле у Клисури. А уз допринос ових надарених 
младића и девојака, који су, ето, не штедећи труда и ниподаштавајући 
замор, још једном пружили Клисурцима тренутке пријатне разоноде. И, 
стога, мислимо, оправдано је што су житељи посећених насеља изразили 
жељу да колико скоро уметници аматери из Темишвара буду поново међу 
њима. 
 
Полет и таленат29 

 
Уметници-аматери који на српском језику делују при Студентском 

дому културе у Темишвару приредили су (30. новембра 1981) нову, и то 
успелу културно-уметничку представу. И овога пута су дошли до 
изражаја младалачки полет и даровитост чланова фолклорне дружине 
Младост и драмског студија Талија. Дакле, на сцени Студентског дома 
културе наступили су свирачи, певачи и играчи, а и глумци-аматери. 

Најпре су чланови оркестра, играчи и певачи приредили музичко-
кореографски сплет “Свира фрула из дола”. На ред су, потом, дошли 
чланови драмске дружине, који су зналачки и са пуно смисла за глуму из-
вели једночинку Јована Стерије Поповића “Симпатија и антипатија”. 
Пријатно освежење вечери били су и чланови састава “Рокери с Бегеју”. 
Веома добро су наступали и извођачи једночинке Бранислава Нушића 
“Аналфабета”. 

Напоменимо и имена глумаца аматера који су се истакли зналачким 
извођењем улога. То су Јелена Кузманов, Љубица Рајкић, Урош 
Мутавски, Дејан Добрин, Анђелија Живковић, Драгутин Стојковић, 
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Срђан Савић, Дубравко Сабљић и Слободан Лера. Програм је добро 
водила Душица Бајински. 

У вези са овом представом треба истаћи још један веома леп и за 
сваку похвалу гест: познати и признати карикатуриста инж. Небојша 
Росић приредио је у фоајеу Студентског дома културе успелу изложбу 
карикатура. Изложене су управо карикатуре учесника у представи, 
односно чланова фолклорне дружине Младост и драмског студија 
Талија. 

 
Ревија младости и надахнућа30 

 
Српске формације Студентског дома културе у Темишвару 

приредиле су у четвртак увече (13 V 1982) закључну представу у овој 
сезони (септембар 1981 – мај 1982). Успех код публике потврђује да се 
много може кад се хоће. А коме је све пљескала темишварска публика? 

[...] 
И, наравно, аплауза је остало и за чланове Талије. Овога пута, 

уместо традиционалног позоришног комада изведено је пет скечева. А 
глумци-аматери добро су се припремили и били уверљиви. Јелана 
Кузманов и Живко Беречић били су за присутне у сали оличење комичног 
брачног пара. Урош Мутавски остаће код многих у сећању као дражесан 
безазленко, а Љубица Рајкић као ватрени дискутант на седницама. Уз њих 
су се у разним комичним улогама појавили и Анђелија Живковић, Дејан 
Перинац, Срђан Савић, Дубравко Сабљић и Драгутин Стојковић. 

Са сцене чули су се стихови Десанке Максимовић у колажу 
“Младост се ничега не боји”, а говорили су их: Кајица Миливојевић, 
Љубица Попадић, Анђелија Живковић, Љубица Рајкић, Душица Бајински 
и Јелена Кузманов. 

Конферансу су зналачки водили Душица Бајински и Дејан Перинац. 
 

Студентске приредбе за Карашеваке31 
 
Недавно су (16-18. јула 1982) српске уметничке формације при 

Студентском дому културе у Темишвару гостовале у Решици и 
карашевским местима: Карашеву, Лупаку и Клокотићу. 

                                                 
30 БН, 3715/21. мај 1982, Љ. Степанов. 
31 БН, 3725/30. јул 1982, Љ. Степанов. 
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Замишљено као турнеја која би означила крај уметничке сезоне и 
почетак ферија, ово гостовање студената-аматера у местима караш-
северинске жупаније било је право огледало рада чланова фолклорне 
дружине Младост и позоришног студија Талија. 

[...] 
На приредбама су, поред свирача и певача, наступили глумци-

аматери. Они су извели шаљиве сценете из савременог живота, на радост 
и задовољство присутних. Публика је највише пљескала Урошу Мутав-
ском, Ђоки Стојанову, Јелени Кузманов, Дубравку Сабљићу и Драгутину 
Стојковићу. 

Уверени смо да ће ово гостовање студената уметника аматера 
остати дуго у сећању житеља ових сликовитих карашевских насеља, а и у 
сећању самих извођача, пошто су овом приликом провели и веома 
пријатне тренутке одмора и разоноде на обалама Караша, приликом 
посете пећини крај језера Секу, али и у самој Решици. 

… И тако, након једногодишњег рада, уметници-аматери Сту-
дентског дома културе су сада на распусту. Део ферија они скупа проводе 
у летовалишту Рошу, у Дунавској делти. 
 
Ревија младости и полета32 

 
Прошлог четвртка (14. маја 1983) студенти уметници-аматери при-

редили су у Студентском дому културе представу којом закључују ову 
уметничку сезону. Показали су нам још једном да не оскудевамо у омла-
дини која може достојно да гаји уметност.  

[...] 
Интерпретатори стихова имали су смелости да стихове казују, а не 

да их рецитују. Иначе, на фестивалу у Клуж-Напоки на којем су нешто 
раније учествовали, чланови стручног жирија скренули су свима пажњу 
на то да треба разликовати драмску уметност од уметности казивања 
стихова. То су две сродне, али ипак, самосталне уметности. 

[...] 
Аплауз су добили и глумци Љубица Рајкић, Бога Беречић, Јелена 

Кузманов, Урош Мутавски, Живко Беречић, Дејан Перинац, Олга 
Марковић, Анђелија Живковић и Милка Ђурић за извођење одломака из 
Нушићевих комада “Госпођа Министарка” и “Др”. И опет, слично 

                                                 
32 БН, 3767/20. мај 1983, Љ. Степанов. 
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питање: колико је одушевљење изражено тапшањем Нушићевом тексту, а 
колико глуми и сценској појави у целини? 

Као гости, краћом су сценетом наступили и ђаци Филолошке-
историјске гимназије: Душица Радован, Миомир Влашчић, Милка Ђурић 
и Живко Пантин. 

Али, право откровење, права свежина ове вечери били су гости из 
Ченеја, чланови хора тамошње опште школе, добитници прве награде на 
жупанијској фази ђачког фестивала и недавни учесници на републичкој 
фази, који делују под упутством проф. Јоце Бугарског. Оно што се само 
наслућивало у скромном и талентованом некадашњем студенту сада је 
дошло до изражаја код младог професора музике Јоце Бугарског. 
Спремио је хор који пева тако да му се свако диви. Гостовање једног 
бившег члана студентске формације симболично је и пружа довољно по-
вода за размишљање садашњим члановима Младости и Талије. 
 
На крилима речи и песме33 

 
Била је прошлог петка (16. децембра 1983) дворана Студентског 

дома културе дупке пуна. На сцени су се поново нашли студенти да 
својом глумом, песмом и игром развеселе бројне Темишварце, жељне 
добрих приредаба. У томе су наши студенти у потпуности и успели. 

Но, кренимо редом. Наступала је прво драмска дружина Талија која 
је извела комедију Милоша Николића “Ушо ђаво у Панчевце”. И овога 
пута: Урош Мутавски, Милка Ђурић, Ђока Стојанов, Анђелија Живковић, 
Срђан Савић, Бора Савин, Љубица Рајкић, Биљана Петков, Јелена 
Кузманов, Маријус Блашиу, Славинка Перин, Дејан Перинац, Мирослав 
Росић, Предраг Остојин, Синиша Марин и Драгутин Стојковић зналачки 
су изводили своје улоге, успевши да до суза насмеју све присутне, иако 
им је ту и тамо текст слабије “ишао”. На посебно место треба издвојити 
глумачки пар Урош Мутавски и Милка Ђурић, за њихове изванредне 
улоге, сценско држање и гегове... 

[...] 
Исте су вечери наступили уметници-аматери из Белобрешке, који су 

се Темишварцима представили лепим сплетом народних игара, са доста 
клисурских специфичности, а у кореографији хармоникаша Горана 
Стефановића, Радислава Миленковића и неуморног аниматора Србобрана 
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Бибе Милошевића. Испред њихових игара, Љубица Рајкић говорила је 
стихове о Белобрешци из поеме “Свадба мојега села” Славомира 
Гвозденовића. 

 
Студентски варијете34 

 
Последња представа (19. марта 1984) уметника-аматера, који на 

српском језику делују при Студентском дому културе у Темишвару, била 
је варијететског карактера. Можда то није била њихова жеља, то је тако 
случајно испало, али, у сваком случају, мишљења смо да је добро што је 
тако било. Јер морамо признати, и то је нека врста новине за наш живаљ, 
па зашто му онда не бисмо чешће пружали овакве приредбе, зашто не 
бисмо дубље размишљали о истима. 

Главни терет вечери, да тако кажемо, носили су и овога пута 
чланови фолклорне дружине Младост. Но било је ту и поетских реситала, 
и шаљивих момената, и фолк-музике, итд. На сцени су били чланови 
позоришног студија Талија: Славинка Перин, Милка Ђурић, Љубица 
Рајкић и Ђока Стојанов, који су уз пратњу на гитари Стеве Лазића, 
приказали колаж стихова из поетског стваралаштва Славомира Гвоздено-
вића, а у маштовитој сценској постави Љубице Рајкић. После неколико 
година одсуствовања са студентске сцене, вратио се Стева Лазић. Са 
својом гитаром и пријатним гласом. Отпевао је више блуз-балада. Аплауз 
је примио и за своје глумачке квалитете Леонид Георгица, док су пријатан 
тренутак вечери остварили већ добро познати “Рокери”. Ето толико. 

 
Свака им част!35 

 
Кад је, најзад, у уторак увече (18. децембра 1984) у темишварском 

Дому културе студената завеса пала, а пространа дворана, испуњена до 
последњег места, полако почела да се празни, задовољна оним што смо те 
вечери слушали и гледали, најпре пожелех да пријатељски стиснем руку 
онима којих на позорници и није било – ентузијастима који већ низ 
година откидају од свог слободног времена и окупљају нашу децу, 
подучавајући их глуми, певању, свирању и игрању. Хвала, дакле, радио-
новинарки Вишеслави Ћирић, која упућује драмску дружину, унив. 
асистенту Миленку Лукину-млађем, вођи фолклорне дружине Младост, 
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кројачу Светозару Бати Весићу, инструктору игара, економисти 
Љубомиру Степанову, неуморном аниматору нашег студентског 
уметничког покрета, који бележи ето већ пуних 15 година. 

Хвала и честитке и нашим студентима, надареним глумцима: 
Срђану Савићу, Миладину Симоновићу, Велимиру Стојану, Светозару 
Живанову, Шаци Блашиу, Боги Беречићу, Биљани Стојшин, Предрагу 
Остојину, Зорани Ђурковић, Марици Пелић, Славици Шешин и Живку 
Унчанском, који су хумористички позоришни комад Драгутина 
Добричанина “Заједнички стан” извели живо, маштовито, надахнуто, с 
правим осећањем мере и доброг укуса. Свака им част! 
 
Пролећни трептај младости36 

 
Студентски уметнички покрет, поред низа одлика које га красе 

(полет, младалачко надахнуће, жеље за афирмацијом), има и своју помало 
тужну страну, наиме, вечиту флуктуацију уметника-аматера. Но, има у 
томе и нечега доброг и племенитог, као што се збило и на културној 
приредби студентских уметничких формација Младост и Талија 
изведеној у уторак (11.03.1986) у Дому културе студената у Темишвару. 
На истој позорници нашли су се и садашњи студенти и припадници 
“друштва старог”, који су заједно сачинили и приредили једну лепу 
културну представу. 

Чланови фолклорне дружине Младост, потврђујући већ признате 
интерпретаторске квалитете, представили су се најпре публици сплетом 
изворних народних песама (Ко каже да је за младе изворан народни мелос 
престао да буде привлачан?!) да би се потом песме прелиле у ведре, 
веселе и раздрагане народне игре, које су, под стручним упутством 
неуморног Светозара Бате Весића, попримиле вишак дивоте и 
привлачности. Слушали смо и неколико вокалних солиста: Оливеру 
Крстић (као и увек пева срцем, достојанствена и очаравајућа на сцени), 
Миленка Лукина-млађег (недостижан у избору и виртуоз у интер-
претацији песама) и младу извођачку наду српског народног мелоса 
Весну Чолаковић, која је, упркос свом првом наступу, лако и неусиљено 
изводила песме, што је публика наградила спонтаним, топлим аплаузима. 
Као инструментални солисти представила су се два млада хармоникаша 
Бранислав Лука и Зоран Станојев, док је тараготиста Сиву Голбан, 
мајсторски извео неколико румунских народних мелодија. 

                                                 
36 БН, 3914/16. март 1986, Б. 
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Чланови Талије су се још једном доказали не само као пасионирани 
и добри глумци, већ и као вешти интерпретатори скечева. У замишљеном 
радиостудију Светозар Живанов и Миле Јелкић водили су дијалог о 
начину пецања “риба”, да би нам, затим, Славица Шешин и Биљана 
Стојшин, уз пуно глумачког шарма, упутиле савет како “обарити дасу”? 
Као гости у програму наступили су и некадашњи чланови Талије, сада 
активни аниматори културног живота у Решици – Љубица Рајкић и Урош 
Мутавски, који су, у професионалном стилу, извели једну шаљиву 
сценету. 
 
Студенти још једном одушевили37 

 
У петак 29. маја 1987. увече Темишварци су могли видети приредбу 

у Дому културе студената, коју су припремиле фолклорна дружина 
Младост и позоришни студио Талија. Иако је испитни рок студената 
такорећи на вратима, они нису пожалили труда, ни драгоценог им 
времена да би одушевили гледаоце својом раздраганошћу, добрим 
расположењем и пре свега младошћу. 

[...] 
Вредно сваке похвале било је и наступање позоришног студија 

Талија. Глумци су извели позоришни комад “Аналфабета” Бранислава 
Нушића. Чланови Талије у саставу: Дејан Перинац, Пера Перинац, Миле 
Јелкић, Биљана Петков, Биљана Царан и Зоран Серданов заиста су 
заслужили аплауз гледалаца својом зналачком, надахнутом и спонтаном 
игром. 

Конферансу је добро водила Биљана Царан. 
 

Младост уз нас и са нама38 
 
Четвртак 17. децембар 1987, Дом културе студената, Темишвар. 

Зимски дан није пуно обећавао, али расположење се вратило са 
младошћу, музиком и игром. Под насловом “Младост жубори, срцу 
говори…”, представили су нам се: фолклорна дружина Младост, 
позоришна група Талија и ансамбл Дојна Тимишулуј. 

                                                 
37 БН, 3978/5. јун 1987, С.Ж.. 
38 БН, 4007/25. децембар 1987, С. Живанов. 
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И сам наслов приредбе говорио је о томе да је младост та која нас 
све окупља у једно велико коло, коло песме, игре, рецитовања и глуме. 

Звуци народног кола најавили су фолклорну дружину Младост, која 
нас је, уз песму, засула народним пословицама, загонеткама и стиховима, 
а у част двестогодишњице рођења Вука Стефановића Караџића. Сву 
лепоту народних лирско-епских песама дочарала је затим Јелена 
Кузманов казујући стихове “Хасанагинице”. 

[...] 
Публику су затим одушевили чланови позоришног студија Талија – 

Дејан Перинац и Биљана Царан – у комичној сцени. О њима шта рећи? 
Укратко – добра глума, смех и издашан аплауз публике. 

Кроз песму и игру студенти су показали тренутке свог свакодневног 
живота на факултетима, на радним местима, звуци забавне музике, звуци 
рока, све се сјединило у једно велико коло – коло младости. Све похвале 
заслужују људи који су, несебично се залажући, припремили ову 
представу: Миленко Лукин-млађи, Светозар Бата Весић, Дејан Перинац, 
Аким Чукурел и Љубомир Степанов. 

Уместо закључка, само ово: лепо је када су млади весели, па нека 
увек остану млади, весели и добри, бољи, најбољи. 

 
Бљесак лепршаве младости39 

 
Судбина студентских уметничких формација је, на жалост, таква да 

се њихови састави из године у годину мењају. Оне се, обично по 
завршетку факултетских студија, често распадају, губе своје најбоље 
чланове, да би се за врло кратко време допуниле младим, свежим 
талентима, жељним афирмације. Такав је случај и са студентским 
дружинама Младост и Талија које активишу при Дому културе 
студената у Темишвару. Пре пар дана (13.12.1988) оне су нам се 
представиле у обновљеном саставу на новој приредби. Песма, игра и 
драмски моменти ређали су се пуна три сата. Иако се добар део извођача 
тек налази на залетишту уметничке активности, то их није омело да нам 
прикажу леп, шаролик, допадљив програм.  

[...] 
Пријатно изненађење приредили су и чланови драмског студија 

Талија (инструктор Дејан Перинац) који су, рекли бисмо, успешно 
крочили “даскама које живот значе” и приказали комедију Лауренцијуа 

                                                 
39 БН, 4058/16. децембар 1988, Б. 
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Чернеца: “Жени се тридесетогодишњак”. Почетничке слабости 
(несигурност у изговарању текста, круто држање на сцени), могуће је 
лако уклонити у наредним представама, што ће, несумњиво, члановима 
ове дружине пружити могућност да се уздигну на ниво својих 
претходника. 

Изузетну глумачку надареност показала је Јелена Кузманов, која је, 
осим учешћа у комаду, говорила још и стихове из Његошевог “Горског 
вијенца” и суделовала у оригиналном сценском реситалу “Песма човеку”, 
на стихове Тудора Аргезија. Добар утисак оставили су и интерпретатори 
народних песама: Јасмина Петров, Весна Чолаковић и Влада Недин, док 
је мало изненађење у програму представио наступ хармоникаша-
полетараца Бате Данилова и Душка Поповића, који су извели два народна 
кола. 

У целини узев, сусрет са студентима-аматерима био је пријатан, 
надахнут свежином и младошћу. А то је већ довољан аргумент да у 
наредном периоду буде што више аматера, што бољих програма и што 
више публике. 

 
Таленат, ведрина и младост40 

 
Најновија приредба 25. маја 1990, српских студентских формација 

Младост и Талија у Темишвару требало је да послужи и као генерална 
проба уочи њихове садашње турнеје по Југославији. И она је добрим 
делом у томе и успела, будући да је свака тачка програма пажљиво 
сагледавана од стране упућивача, док је публика својим издашним 
аплаузима дала коначну оцену. Вичне да нам приказују нешто ново а 
репертоар обогаћују и освежавају привлачним, оригиналним тачкама, 
поменуте формације су нам и овога пута представиле букет омиљених 
песама и игара, занимљив драмски приказ и две аутентичне музичко-
кореографске слике. 

И најзад, извођењем једночинке “Лудак” Слободана Турлакова, 
млади глумци-аматери, предвођени занесењаком Дејаном Перинцем, 
посведочили су не само постојаност у промовисању драмског жанра међу 
студентском омладином, већ и истинске глумачке квалитете. Била је то 
представа надахнута талентом, ведрином и младошћу – особинама које и 
треба да красе будуће академске грађане. 

                                                 
40 Наша реч (у наставку НР), 22/1. јун 1990, Б. Б. 
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Младост себе надмашила41 
 
У уторак увече (11.06.1991.) у Студентском дому културе у 

Темишвару била је приредба. Наша српска, а извели су је чланови 
Младости, дружине наших студената, али и ђака, младих интелектуалаца 
и радника, службеника… дружине полетне и заносне, која је, мада 
постоји већ више од двадесет година, изгледа тек сад почела да блиста 
пуним сјајем звезде на овом нашем небу, кроз нашу матерњу реч, српску 
песму и игру. 

Биљана Царан је имала улогу најављивачице програма. Шармантна 
појава, добра дикција и фразирање, правилан акценат и пријатан, топао 
глас. Показа се после и као добра глумица. 

И сам за студентских дана врстан глумац-аматер, инж. Ђока 
Стојанов, као нови редитељ драмске групе, представио нам је те вечери 
два скеча Миодрага Петровића-Чкаље: “Кафана” и “Метак чека”. Врсно 
су своје роле тумачили, сем већ поменуте Биљане Царан, браћа Горан и 
Жива Пантин, Мирољуб Панић, Драгослав Јаношев и Станислав 
Драгинов. Уживали смо у добрим репликама, лепо изведеним и протума-
ченим заплетима и расплетима, у текстовима који су, рекла бих, оно 
право за овакву врсту програма који смо гледали. Наша реч је правилно 
изговорена на сцени и збиља је добро звучала, а гледалиште је помно 
пратило и спонтано реаговало смехом и аплаузом. Поносни смо на нашу 
младост. Ту смо, има нас још, биће нас све више, удружимо ли сви снаге 
и окупимо ли се око наших школа и цркава, око других наших културних 
установа које негују драгу нам матерњу реч, песму, обичаје, чувају наше 
традиције, брину о националној баштини и све то преносе на млађе, 
имајући на уму Змајеву поруку из “Светлих гробова”… Где ја стадох, ти 
ћеш поћи…/ Што не могох, ти ћеш моћи…/ Што ја почех, ти продужи…/ 
Још смо дужни, ти одужи! 

Студентској приредби присуствовао је и радовао се лепоти 
изговорене речи, нашој песми, свирци и игри, нашој младости на сцени, и 
вицеконзул СФР Југославије у Темишвару, г. Слободан Кречковић. Од 
стране Демократског савеза Срба извођачима је на крају приредбе уручен 
велики и прелеп букет ружа, гест увек пожељан и добродошао. 

Свима нам је било лепо, прелепо у уторак увече. Дружили смо се 
скоро три пуна сата с младошћу наших аматера, певали заједно, веселили 

                                                 
41 НР, 75/4. јун 1991, Д. Живанов. 
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се и отишли кућама богатији за још један леп уметнички доживљај. 
Догодило се, поновило се. 

 
Младост заслужује признање42 

 
У четвртак, 19. марта ’92 године у Дому културе студената у 

Темишвару одржана је приредба фолклорне дружине Младост и 
позоришног студија Талија. Постала је већ традиција да нас студенти 
сваке године обрадују новом приредбом. Овога пута била је то успешна 
премијера. Српска реч, српска песма, српско коло. Делови једне слике 
која ће нам остати у сећању, пре свега због квалитета нових изведених 
тачака. Да кренемо редом. 

Слика прва: 
“Па, изволите у Сакуле…” назив је позоришног комада 

југословенског савременог писца Зорана Петровића. Чланови позоришног 
студија “Талија” одличном сценографијом и још лепшим банаћанским 
говором успели су да дочарају атмосферу нашег села у равном Банату, са 
свим обичајима који су нама тако блиски. Као праве Лале, глумци су били 
стварно одлични. Поготову је била успешна сцена са праћењем кума 
после једне банаћанске свадбе. Одлична режија припада Ђоки Стојанову, 
који је после приредбе изјавио: “Некако сви заједно, глумци и ја, дошли 
смо на идеју да урадимо баш овај позоришни комад. Текст је близак 
нашим сеоским приликама, једино смо више вежбали овај лалински 
изговор”. Публика је одлично прихватила позоришни комад (коментари 
су били да одавно нисмо видели тако нешто смешно и забавно) и 
поздравила бурним аплаузом. А најзаслужнији за то били су: Горан 
Пантин, Биљана Царан, Жива Пантин, Драгослав Јаношев, Жарко Весић, 
Златиборка Марков, Гордана Петров, Дан Мури, Предраг Момир, Стани-
слав Драгинов и Миладинка Тодоров. 

И тако представа се завршила, можда и сувише брзо. Јер све што је 
лепо, кратко траје. Надамо се да ће идући пут публике бити више, јер то 
су наша деца, коју треба подржати, то су наше српске представе. 
 
Од срца срцу43 

Уторак 27. октобар 1992. године памтиће се по изванредној 
представи приређеној у добротворне сврхе у свечаној дворани Дома 
културе студената у Темишвару. 

                                                 
42 НР, 115/27. март 1992, С. Банду. 
43 НР, 146/30. октобар 1992, С. Банду. 
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Као што је познато, Демократски савез Срба и Карашевака у 
Румунији покренуо је по трећи пут акцију “Брат брату”, а фолклорна 
дружина Младост и позоришни студио Талија су се веома радо одазвали 
позиву да притекну у помоћ нашем српском народу у матичној земљи. 
Сав приход сакупљен од продатих улазница, а исто и од добротворних 
прилога, одлази деци избеглица из Босне и Херцеговине и за обнову 
Борова. Од изузетног значаја и за сваку похвалу јесте чињеница да су се 
овој акцији придружили и спонзори. 

Свечана дворана Дома културе студената била је дупке пуна. 
Представа је била успешна. Још више од тога. Одлична организација 

и перфектно извођење свих тачака – карактеристике су овог нашег 
дружења. Да кренемо редом. 

Ова представа остаће запамћена и по изванредном наступу чланова 
позоришне дружине Талија. Одличан монолог – пародију рата – извео је 
Горан Пантин. А заједно са својим братом Живом нашао се и у 
“минишоуу”, пародији о звездама и звездицама новокомпоноване музике. 
Публика је била одушевљена талентом ових глумаца. А све то остварено 
је под упутством Ђоке Стојанова. 

Спикер представе, Биљана Царан, позвала је све Србе који воле 
српску песму и игру да се придруже АКУД Младост и позоришном 
студију Талија, како би допринели да се наше српство одржи. 

И тако, представа је завршена уз звуке Десине песме која изражава 
све оно што и ми Срби у Румунији осећамо: “Ој Србијо, мати, немој 
туговати/ Зови, само зови/ Сви ће соколови/ За те живот дати…”. 

Била је то представа за вечност, да се памти и прича. 
 

Песма као споменик44 
 
Прича почиње у Темишвару, лета господњег 1994., Дом културе 

студената, уторак, 13. децембар. Као и сваке године, децембра месеца 
(постала је већ традиција) АКУД Младост и позоришни студио Талија 
обрадују нас представом. Ова приредба била је посебна, јер тачно пре 25 
година, одржана је прва представа тада тек основане фолклорне дружине 
Младост. Кажемо посебна, јер “младосташи” су се потрудили да прикажу 
пуно нових ствари. Но, кренимо редом. 

Велико и пријатно изненађење приредили су нам чланови Талије 
изведбом једног дела “Покондирене тикве” Јована Стерије Поповића у 

                                                 
44 НР, 255/16. децембар 1994, С. Банду. 
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режији Горана Пантина. Овога пута Горан је свој велики таленат доказао 
кроз изврсну режију. Сцену је препустио млађој генерацији и морамо 
рећи да је у томе успео. Иако први пут на сцени глумци аматери Меланија 
Путић, Јасминка Перин, Борко Јоргован, Зоран Вуксановић, Славица 
Келић, Златиборка Марков, Жива Пантин и Мирољуб Панић, одлично су 
се снашли и њиховим радом и упорношћу будућност Талије је осигурана. 
 
 
Нове снаге донеле свежину45 

 
Наравно, наши млади уметници аматери који делују при АКУД 

Младост и позоришној дружини Талија увек нас обрадују нечим новим, 
обрадују нас свежином, лепршавошћу и надахнућем. А још када овим 
дружинама приступе нове снаге онда је утолико задовољство веће. Јер, 
годинама и деценијама Младост и Талија су увек рачунале на 
подмладак, на свежину, на таленте. У томе, видели смо, не оскудевају. 

Занимљиво је било пратити и први пут видети на сцени (22.12.1996) 
младе глумце који су се прихватили тешког и мукотрпног посла глумачке 
каријере. А још када се ради о таквом комаду као што је “Клиника 
Шварцвалд” онда је задатак још већи. Но, редитељ и упућивач Горан 
Пантин, изврстан таленат и неуморни посленик на културном пољу, 
успео је да од аматера начини “добар тим” што представља добар знак да 
ће се традиција позоришта у студентској дружини наставити. 

Вредно је истаћи целу глумачку екипу: Надица Унчански 
(новорођенче клинике), Тијана Вујица (сестра Фриц), Јелена Ћурчић 
(сестра Елке), Меланија Путић (Главоњина супруга), Далибор Јоргован 
(портир Никица), Борко Јоргован (дорктор Уго, Клаусов син), Гена 
Јоргован (поп), Мирољуб Панић (доктор Клаус, шеф свију), Љубиша 
Унчански (доктор Ханс), Жељко Станков (доктор Џонс), Душан Мишић 
(Миша, човек за све и свашта), Зоран Вуксановић (пацијент бр. 1), Сава 
Николин (пацијент бр. 2), Горан Пантин (мали Мујо). 

И не на крају ваља истаћи све успешније наступе наше најмлађе 
“трупе”, односно вокално-инструменталног састава “Бездан”. После 
годину дана рада под неуморним упутством Миленка Лукина млађег, уз 
асистенцију свог сина Горана, овај састав делује све професионалније, 
доносећи на нашим сценама новитете у приступу музици и 
интерпретацији. На минулој приредби наступили су Горан Лукин, Ненад 

                                                 
45 НР, 361/7. јануар 1997, З. Марков. 
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Лукин, Нада Петров, Роман Радосав, Јелена Ћурчић, Горан Пантин, Павел 
Чолак и Лаза Весић. Свака част! 
 
Нова генерација врсних глумаца46 

 
• Поводом представе АКУД Младост и позоришне групе Талија 

у Дому студената у Темишвару 
 
Један наш сународник, редован посетилац свих представа српских 

културних друштава, рече ми на крају представе у Дому студената у 
Темишвару, 16. јануара 1998: “Када се ради, када постоји залагање онда 
су и резултати видљиви”. Управо тако су се изјаснили и други посетиоци 
ове представе, које смо замолили за мишљење о наступу наших најмлађих 
уметника-аматера. 

Не желимо овом приликом да тек реда ради посветимо овај 
новинарски простор редоследу наступа певача, глумаца, чланова хора, 
инструменталиста итд. Сматрали смо да је боље и корисније истаћи рад и 
истрајност свих оних који се старају да наш подмладак буде обухваћен у 
оне културне и друге акције које да допринесу очувању нашег 
националног идентитета, наших обичаја и српске културе на овим 
просторима. 

Пријатна и за сваку похвалу је новина што постоји, ради и, ево сада, 
наступа мешовити ђачки хор Српске теоретске гимназије “Доситеј 
Обрадовић” у Темишвару. Ученици од V до VIII разреда су наступили 
пред публиком са изузетном тремом, што међутим, није умањило 
квалитет хорског певања, било да се радило о превасходно дечијим 
песмама или адаптацији изворних народних песама за хор (“Ој, Мораво” 
је очити пример). Проф. Јоца Бугарски зна и уме (зар још то треба рећи) 
да било који састав поведе путем потпуне афирмације (Ченеј, мешовити 
хор Српске саборне цркве, а сада и Гимназије). Ово је за изузетног 
професора и педагога тек почетак једног пута који ће, уверени смо, имати 
срећан финале. 

После дужег времена студенти, чланови Талије су се представили 
публици једночинкама Бранислава Нушића “Мува” и “Дугме”. Талија 
има традицију од четврт века и штета би била да се не настави. За то се 
побринуо, пре свих, Горан Пантин, и сам изузетан глумац-аматер (штета 
што га не беше на сцени у некој улози) у својству редитеља и упућивача. 

                                                 
46 НР, 416/23. јануар 1998, С. Мишковић. 
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Највећа Горанова заслуга је што је успео да окупи младе глумце, изузетно 
надарене, који са лакоћом и ноншалантношћу тумаче добро познате 
Нушићеве јунаке. Изузетно се пријатно представио Љубиша Унчански, 
чија је мати Вања годинама била члан Талије, затим Душан Мишић, па 
Мирољуб Панић, Меланија Путић, Тијана Вујица, Владимир Панић, 
Јелена Ћурчић и остали. Верујемо да ће Горан ићи и даље и ускоро 
приредити праву позоришну представу, с обзиром да сада располаже и 
“материјалом”. 

Биљана Царан, као водитељка програма, пријатно и присно се 
одужила свом задатку. 

Како и приличи младима, уследила је игранка и дружење у једној од 
просторија Дома студената. Тек тада смо могли видети и задовољно 
приметити колико је наше омладине привржено нашим традиционалним 
колима, нашој изворној музици. Неко ми тада рече: “Колико их овде има 
у колу могли бисмо имати десетак играчких формација”. А можда и више. 
 
Крсна слава АКУД “Младост”47 

 
Имали смо ту част да будемо позвани у четвртак 29. новембра 2001. 

на културно-уметничко вече поводом прославе крсне славе Сабор светог 
архангела Михаила – Аранђеловдан, нашег познатог и цењеног АКУД 
“Младост”. 

Представа је одржана у Дому културе студената у Темишвару, a до-
маћин “Младост” заједно са позоришним студијом “Талија” је у госте 
позвао КУД “Свети Сава” из Великог Семиклуша и тамбурашки оркестар 
“Лале са Мориша” из Чанада да ово буде и остане несвакидашњи догађај. 

Славу су својим присуством увеличали и књижевници “Француске 
7”, гости нашег града: Слободан Ракитић, председник УКС, Братислав 
Милановић, песник и новинар, Петар Пајић, песник, Адам Пуслојић, 
писац и преводилац, Наташа Милкић, песникиња, који су пред препуним 
домом присутнима говорили своје стихове. После својеврсног песничког 
тренутка,  водитељка Биљана Царан је све присутне поздравила и нагла-
сила да као што свака српска кућа или свака породица има свог свеца и 
слави крсну славу тако и свако друштво код нас Срба има свог 
заштитника па тако и наше АКУД “Младост”  слави Светог архангела 
Михаила – Аранђеловдан и позвала да се сви заједно радујемо нашој 
српској песми и игри. 

                                                 
47 НР, 617/7. децембар 2001, Миодраг Тодоров. 
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Глумац Горан Пантин нас уводи у атмосферу и представља 
учеснике.  

Спушта се завеса. Кратка пауза, после које смо имали прилику да на 
сцени видимо позоришни студио “Талија” са комадом “Грађевинска 
дозвола”, адаптацију по тексту Миодрага Петровића – Чкаље. Глумци 
Милорад Илић и Горан Пантин су насмејали публику... и заслужено 
прикупили аплауз присутних. 

 
Коштана на клисурски начин48 

 
Главни гости вечери [26.11.2003], тј. белобрешчанска екипа глумаца 

аматера, извели су и за темишварску публику Коштану, односно прераду 
драме Борисава Станковића.  

Изненађење вечери, за већину гледалаца пријатно, био је наступ 
“Талије” са представом “Јанаћко”. Одавно нисмо ништа ни видели ни 
чули о овој драмској секцији, па сматрамо да је ова кратка сценета коју је 
некад изводио недавно преминули Миодраг Петровић Чкаља добродош-
ла, нарочито што је у питању комична представа која је успела публику 
да засмеје. Улоге у овој краткој сценети играли су: Марко Аџић, Надица 
Унчански,  Далибор Јоргован, Борис Пејанов, Горан Пантин. Посебно се 
истакла улога Јаначка Прокуловића. Најталентованији међу њима био је 
Марко Аџић. Он спада међу оне већ прослављене глумце, који је свој та-
ленат и за ову прилику искористио на најбољи могући начин. 

 
Играње српске суштине49 

 
 На иницијативу Савеза Срба у Румунији, прошлог петка, 

22.04.2005, у Дому омладине се одржало прво издање Позоришних 
сусрета Срба у Румунији. Учествовала су три друштва: глумци гимназије 
“Д.Обрадовић” у Темишвару, позоришна дружина Српског културног 
центра из Белобрешке и темишварска “Талија”. 
 У режији вође “Талије” Горана Пантина, већ више од годину дана 
увежбавала се адаптација комедије “Радован III” Душана Ковачевића. 
Улоге су тумачили: Марко Аџић (Радован), Звезда Симоновић (Руменка), 
Кристина Стојковић (Катица), Биљана Мишковић (Георгина), Митар 

                                                 
48 НР, 720/28. новембра 2003, Љ. П. Станков. 
49 НР, 793/29. април 2005, Б. Илин. 
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Милојевић (Јеленче), Верољуб Гвозденовић (Станислав). Те вечери 
приказао се само део комада, јер је сутрадан у Дому студената уследило 
целокупно извођење. Још једна бунтовна личност исте вечери у низу 
револтираних Срба. Овога пута се ради о обичном човеку, који своју 
личну слободу доживљава (и иживљава!) у социјалним параметрима 
пуког, обичног живота, од нонконформизма до аутентичног балканизма, 
од лајавости до мудрости, од добродушности до претње. Марку Аџићу је 
те вечери глума била у малом прсту, беше то сила хиперкинетичког става 
према животу, улога је припала баш ономе коме најбоље лежи. Из лагуна 
људских хистерија и породичних мелодрама до зезаторског дојмања реда 
ствари у свету, група гимназијалаца је овим комадом и засмејала и 
замислила. 
 
40. „Талија“50 
 

 

                                                 
50 НР, 1059/4.06.2010, стр. 8-9. Миодраг Тодоров. 
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Поводом прославе четрдесете годишњице Аматерског позоришног 
студија „Талија“ на српском језику, уприличено је свечано славље и 
културно-уметнички програм прошле суботе, 29. маја са почетком у 20.00 
часова у Дому културе студената у Темишвару. Представи и културно-
уметничком програму присуствовали су и гости из Вуковара, делегација 
Већа српске националне мањине Града Вуковара заједно са професорима 
и ученицима Српске гимназије из Вуковара. 

Водитељка програма Звездана Симоновић је поздравила све 
присутне и прочитала сажети преглед деловања Позоришног студија 
Талија током 40 година, а затим на сцени позвала посланика у 
Парламенту Румуније, др Душана Попова, генералног конзула Републике 
Србије у Темишвару, Драгомира Раденковића и Љубомира Степанова, 
аутора књиге «Талија 40» (издавачка кућа ССР) да се обрате публици.  

Душан Попов, посланик у Румунском парламенту: „Поштована 
публико, драги пријатељи и колеге. Изузетна ми је част да вам се обратим 
након четрдесет година од почетка студентске аматерске позоришне 
активности са неколико речи у име руководства Савеза Срба у Румунији. 
Ако вратим филм четрдесет година уназад, присетио бих се оснивања 
Талије и прве представе тадашњег омладинског оркестра, који је касније 
добио име „Младост“. Ентузијазам међу нашом српском омладином био 
је толико велик и била би права штета не окупити те глумце-аматере 
студенте који су са пажњом пратили оно што смо ми музичари тада 
радили и не искористити на неки начин њихов таленат. Тако се дошло до 
идеје да се окупи група младих глумаца и да се организује позоришна 
дружина, која је добила име Талија, као што су у то време исти назив 
носиле сличне групе румунске, немачке и мађарске омладине, које су 
деловале у оквиру Дома студената. Више података и занимљивости 
можете сазнати из књиге нашег неуморног колеге, пријатеља и 
дугогодишњег глумца Талије, Љубе Степанова. Ево, нека ова прослава 
четрдесетогодишњице «Талије» буде и подстрек и повод да се ова лепа 
традиција позоришта у редовима наше српске студентске омладине 
настави, јер као што сте видели уметничке снаге за то имамо, треба још 
мало воље, организованости па да све буде онако како су наши старији 
гледаоци навикли.“ 

 



 55 

 
 
Нашем посланику припала је част да уручи Повељу Савеза Срба у 

Румунији - Позоришном студију Талија поводом четрдесет година од 
оснивања и за целокупан допринос позоришној традицији на српском 
језику у Румунији 1970-2010. глумцу Горану Пантину, данашњем 
руководиоцу Талије. 

Генерални конзул Републике Србије у Темишвару, Драгомир 
Раденковић: „Желео бих да свима вама, а наравно пре свега онима који су 
допринели раду позоришног студија честитам на овом значајном и лепом 
јубилеју. Успешност рада и активности Талије током четрдесет година 
још један је доказ веома садржајне и богате активности српске заједнице 
у Румунији, а рекао бих и даровитости и талената њених припадника. 
Наравно, тој успешности на свој начин је допринела и активност кровне 
организације српске мањине Савеза Срба у Румунији. Желим српској 
заједници још пуно успешних тренутака и успешне активности када је 
реч о драмској уметности.“ 
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Љубoмир Степанов, аутор књиге «Талија 40»: „Поштована публико, 

драги пријатељи и колеге из позоришне дружине Талија. Поздрављам вас 
у име оснивача ове дружине и свих оних који су током четрдесет година 
били на овој сцени или сценама широм Баната и чак иностранства. У 
књизи која је пред вама изнео сам историјат, пресек активности са њеним 
важнијим моментима, са подацима и фотографијама.“  

Прославу поводом овог значајног јубилеја Позоришног студија 
Талија увеличали су дугогодишњи пријатељи, чланови АКУД „Младост“ 
из Темишвара. 

Први су наступили најмлађи чланови АКУД „Младост“, школица 
фолклора, који су приказали кореографију Банатски мотиви – игре и 
песме из Баната, уметнички руководиоци Бјанка Јоргован и Огњан 
Крстић. Кореографију са играма из околине Беле Паланке Лако, лако 
Танчовођо – извели су млађи чланови АКУД „Младости“, уметнички 
руководиоци Богдан Бадеску и Дејан Беричић. Младосташи су за крај 
њиховог представљања публици приказали сплет игара из југоисточне 
Србије У флуру засвирај и у појас задени, уметнички руководиоци 
Сенадин и Сретко Крстић.  

Након Младосташа, које је публика наградила аплаузом за 
приказане народне игре, на сцени Дома студената први пут су наступили 
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наши најмлађи глумци са две сценете: Чему служе прсти – Јована 
Јоргован и Мали глумац – играли су Милена Журж и Игор Јоргован, 
режија Гордана Јоргован. 

 

 
 
На атмосферу почетком осамдесетих година када је сала Дома 

студената, поводом представа Младости и Талије била препуна, исто као 
и прошле суботе подсетила нас је водитељка представе и додала да је 
запажене улоге остварио Ђока Стојанов, који се посебно истакао у улози 
Чкаље, као и у скечевима на заједничким представама и гостовањима 
поменута два наша друштва. Глумац млађе генерације, Љубиша Унчанс-
ки, син два бивша глумца Талије, Вање и Милана, свој таленат у 
извођењу разних улога доказао је деведесетих година. Ова два глумца су 
пред публиком одиграли кратак скеч Дете из епрувете, режија Ђока 
Стојанов, улоге Љубиша Унчански – матичар и Ђока Стојанов - курир. 

Стални члан Талије, дипломирани глумац Марко Аџић и његов брат 
Предраг у пратњи гитаре дочарали су причу једног Лале, названу 
Банатска казивања. 

Глумци-аматери Талије припремили су и извели за прославу 
значајног јубилеја комедију Избирачица – Косте Трифковића, коју су 
оснивачи Талије први пут приказали 26. маја 1970. године у Темишвару у 
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режији професорке Вишеславе Ћирић. Ове 2010. године у режији Горана 
Пантина и сценској поставци Марка Аџића Избирачицу је представила 
данашња генерација глумаца-аматера Талије. 

Улоге: Соколовић – Анђелко Станимировић; Јеца, његова жена - 
Емина Ројков; Малчика, њихова кћи – Биљана Мишковић; Савета, њихова 
нећака – Милана Петров; Тимић - Далибор Јоргован; Ката, његова жена – 
Александра Корња; Милица, њихова кћи – Радмила Јана Шакотић. 

Млади људи за женидбу: Бранко, журналиста – Верољуб Гвозде-
новић; Штанцика – Митар Милојевић; Тошица – Марко Стојанов; Јован, 
послужитељ код Соколовића – Марко Радованковић. 

Публика је на крају представе наградила аплаузом залагање и 
таленат наших глумаца, а верујемо да ће и на следећој представи сва 
седишта Дома студената бити поново испуњена. Четири деценије рада 
једне аматерске уметничке дружине може да значи много или мало, 
зависи од перспективе из које се гледа. У случају наших културно-
уметничких друштава то је довољно, поготово ако се узму у обзир 
конкретни услови рада и постигнути резултати.  

Дружење некадашњих и садашњих чланова Талије и Младости 
наставило се у добрознаној сали „203“ Дома студената уз песму и игру у 
пратњи тамбураша. А дружење је томе и служило, да се стари другови 
сретну и поделе се многе лепе успомене. Безброј је тренутака проведених 
заједно током година на разним сценама и ван њих. Љубомир Степанов 
их је прикупио у монографији, коју можете купити у Савезу Срба у 
Румунији. 
 
АКУД „Младост“ и “Талија” у Ченеју и Штеју51 

У суботу, 25. септембра у Ченеју АКУД „Младост“ и позоришна 
дружина „Талија“ гостују са целовечерњим концертом. 

Играчима АКУД „Младост“ и члановима позоришне дружине 
придружиће се и домаћини КУД „Душан Васиљев“, под управом 
Богдане Субин. Млади Ченејци ће извести српске и немачке игре, 
Младосташи ће показати своје прослављене кореографије под упутством 
Сенадина и Сретка Крстића, а рецитатори позоришног друштва „Талија“ 
под вођством Горана Гоге Пантина говориће стихове из представе 
„Колико Косова у мени“. Треба још рећи да је овај концерт у Ченеју 
организовала МО ССР из места у сарадњи са ченејском Општином. 

                                                 
51  НР 1075/24.09.2010, стр. 2. Љубинка Перинац Станков. 
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На позив Општине Штеј АКУД „Младост“ ће гостовати на Данима 
града Штеја и извешће неколико својих кореографија у недељу 26. 
септембра. 
 

 
 
 
Колико Косова у Ченеју52 

У суботу, 25. септембра, у 19.30 часова, одржала се дуго очекивана 
културно-уметничка представа у Ченеју. 

Овог пута, АКУД «Младост» и Позоришни студио «Талија» су се 
ујединили и покушали да дају заједнички допринос Србима у Румунији. 
Младосташи су поново показали неколико сплетова српских игара, 
ређали се и само истрчавали на сцену. Било је импресивно гледати их 
како су се брзо спремали за игру која следи. А на сцени – раскош и 
лепота. Глумци аматери су се представили песмама Славомира 
Гвозденовића (из збирке песама «Колико Косова у мени»).  

                                                 
52 НР 1076/1.10.2010, стр. 13. Милана Петров. 
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Такође су и најмлађи Ченејци показали свој таленат за игру, а на 
крају и обрадовали учеснике са по једном ружом. КУД „Душан Васиљев“ 
под управом Богдане Субин извело је српске и немачке игре. 

Све ово не би имало никаквог смисла и не би се одржало да није 
било Огњана Крстића и Горана Пантина, који су све нас спремили за овај 
догађај. Тешко је пренети атмосферу коју су учесници направили. Све нас 
је обрадовала пуна сала у Дому културе. Речи и не могу много тога 
описати, али су зато слике прави доказ!  

Публика је показала да нас још увек има и да се традиција овде није 
угасила, већ се сви на свој начин труде да је одрже у животу. 

Тако и треба да остане јер: «Још носимо крста, још имамо слова!» 
Остаје нада да се ова представа неће завршити у Ченеју, већ да ће 

путовати и по осталим српским селима у Румунији. 
 
Културно-уметничка приредба у Наћфали53 

 
Становништво у селу Наћфали, у општини Секусић, било је 

почетком 20. века већински српско. У овом поморишком насељу живело 
је 1910. године око 900 српских душа, да би сада, после једног века, тај 
број спао на нешто више од 100 особа. Последњих деценија број 
становника опада, а Срба посебно.  

Село је од давнина било вишенародно, а месни Срби су били већина 
у селу. После насељавања румунског становништва и асимилације они су 
данас мањина, али за арадску жупанију ипак остају значајна заједница. На 
улазу у село стоји уз румунски назив села и таблица на ћирилици, што је 
за сваку похвалу.   

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, одржи представу у селу 
на Аранци. 

                                                 
53 НР 1083/19.10.2010, стр. 12. Горан Мракић. 



 61 

 
 
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 
манифестацијама („Седам сати удара“, „Владичин хан“, „Иванско цвеће“, 
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„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. 
 
 
Светосавска прослава у Араду54 

 
Светосавске приредбе представљају, из перспективе православних 

верника, чин поштовања и прослављања Светог Саве.  Оне служе да у 
својим умовима и душама људи обнове памћење на Светог Саву и 
православну веру коју је он оставио. 

У Араду су, по узору на пример Темишвар у протеклим годинама, 
Срби и њихови пријатељи имали прилику да у свечаном амбијенту 
Народног позоришта у граду на Моришу обележе овај велики празник. 
Око 430 особа дошло је да види светосавску приредбу, док су се 
присутнима обратили  поздравним речима генерални конзул Републике 
Србије у Темишвару Драгомир Раденковић, посланик у Парламенту 
Румуније Душан Попов и председник Савеза Срба у Румунији, Славомир 
Гвозденовић.  

Светосавску је беседу написао и прочитао Божидар Панић, истичући 
да се Свети Сава, српски просветитељ и српски архиепископ, родио као 
Растко Немањић 1169. у месту Рас, у близини данашњег Новог Пазара. 
Умро је 1236. у Великом Трнову, главном граду Другог Бугарског 
царства. Био је најмлађи син великог жупана Стефана Немање. Припадао 
је утицајној владарској лози Немањића, пореклом из данашње Хер-
цеговине, који су владали дуги низ година мањим простором Балкана 
између Јадранског мора и Босне на западу, данашње Албаније на југу. 
Окосница тадашње Србије је данашњи Санџак (Рашка). 

                                                 
54 НР 1094/4.02.2011, стр. 20. Горан Мракић. 



 63 

Саву је са петнаест година отац поставио за хумског жупана, но ту је 
остао мање од годину дана. Са 16 година отишао је на Свету Гору (у 
данашњој Грчкој) и постао монах 1191.  

 

 
 
Удружени хор Српске православне цркве Арад и Арад Гај под 

управом Јована Шандића отворио је Свечану академију Химном Светом 
Сави. У наставку су глумци Позоришног студија „Талија“ извели 
књижевно-музички колаж „Свети Сава српска слава“ у режији Горана 
Пантина. Текст је осмислила и саставила Јованка Иванов, док су улоге 
тумачили: Митар Милојевић, Анђелко Станимировић, Емина Ројков, 
Марко Аџић, Ксенија Глишић, Александра Корња, Радмила Јана 
Шакотић, Марко Стојанов и Милана Петров. Рајко Корња се у својству 
техничког редитеља побринуо за мултимедијалну презентацију. 
Водитељи програма били су Дарко Воштинар и Емилија Гонда. 

На културно-уметничкој приредби учествовали су гости из 
Зрењанина, чланови КУД-а „Весели Банаћани“, вокални солисти Зоран 
Радић, Душица Радић и Лаза Кнежевић у пратњи тамбурашког оркестра 
„Батини бећари“ из Великог Семиклуша предвођени Марком Бугарином 
(под уметничким руководством Томе Ђурића), малишани из Батање, КУД 
„Коло“ из Арада и АКУД „Младост“ из Темишвара. Под уметничким 
руководством Сенадина Крстића и Сретка Крстића и музичким вођством 
Наде Петров они су извели следеће кореографије: „Лицем за сунцем“ – 



 64 

коледарски обичај из Поморишја, „Зелен багрен удара“ – игре из Баната, 
„На крај, на крај моја мила мобо“ – игре из Срема, „Сокол ми лети 
високо“, „Лако, лако танцовођо“ – игре из Беле Паланке, „Ој, Стојане, 
млад стопане“ – игре из Крајишта и „Балканика“.    

Организатори манифестације су били Савез Срба у Румунији, Месна 
организација Арад Гај и потпредседник ССР Драган Воштинар. Господин 
Воштинар је изразио жељу да преко нашег гласила у име свих арадских 
Срба и организатора захвали учесницима, гостима и људима добре воље 
који су помогли одржавање свечане Светосавске академије у Араду, а 
највише кореографу Огњану Крстићу, који обучава арадску омладину 
српском фолклору и који се пуно залагао да све протекне у најбољем 
реду.  

Славље се наставило у ресторану хотела „Парк“, где је било 290 
званица и где су се гости и домаћини заједно веселили до касних сати. 
 
“Женски оркестар”55 

Позоришни студио “Талија” извео је прошле суботе, 25. јуна у Дому 
студената, с почетком у 20.00 часова представу “Женски оркестар”  Жана 
Ануја, у режији Марка Аџића. 

 

 
                                                 
55 НР 1115/1.07.2011, стр. 15. Љ.П. Станков. 
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У Дому студената, је тим поводом, сем Темишвараца било и гостију. 
У сали су те вечери били и генерални конзул Републике Србије у Те-
мишвару Лазар Манојловић,  подмладак Црквеног певачког друштва из 
Панчева, који су боравили и у Моноштуру и уједно били гости Свечане 
видовданске академије у Темишвару, као и челници ССР. 

Премијеру су претходили поздрави Горана Пантина, вође „Талије“, 
Славомира Гвозденовића, председника ССР и Марка Аџића, режисера ове 
комедије, чији је аутор Жан Ануј. 

Радња комедије догађа се у пивници „Глобус“. 
Улоге тумаче:  

На бекешу: Емина Ројков 
На усној хармоници: Радмила Шакотић 
Патрисија – Ксенија Дајана Глишић 
Памела – Александра Корња 
Госпођа Ортанз – Биљана Мишковић 
Сузана Делисија – Милана Петров 
Леона – Емина Ројков 
Трубач – Борис Пејанов 
Г. Лебонз – Марко Стојанов 
Келнер – Ален Бранислав Телћан  
Режија: Марко Аџић 
Упућивач Позоришног студија „Талија“ – Горан Пантин. 

Женски оркестар свира сваке вечери у пивници „Глобус“, шеф 
оркестра је госпођа Ортанз, односно Биљана Мишковић која свира даире 
и покушава да руководи оркестром који по групицама, како то обично 
бива, расправља на разне теме и представи даје комичну садржину. 

Поред ње је на акустичној гитари Сузана Делисија, или Милана 
Петров, која свира акустичну гитару и у љубавној је вези са трубачем 
Борисом Пејановим. Ту су и Радмила Шакотић која свира усну 
хармонику, Емина Ројков са огромним бекешом и Ален Бранислав 
Телћан. Виолину свира Памела, односно Александра Корња, која је у 
сталној свађи са Патрисијом, тј. Ксенијом Глишић. Она иначе свира 
хармонику.  

Комедија у режији Марка Аџића на сцену уводи серију нових 
глумаца, веома младих, студената, или оних  још увек у ђачким клупама, 
али зато талентованих са добром и веселом енергијом, која обећава. 

Да напоменемо и да је премијера „Женског оркестра“ у Темишвару 
уједно била и најава гостовања „Талије“ у Мађарској. 
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„БАЛКАНСКИ ШПИJУН“ У ТЕМИШВАРУ56 
 
У склопу седмог издања „Дана српске културе у Темишвару“, Савез 

Срба у Румунији уз подршку Министарства културе Владе Румуније и 
Департмана за међуетничке односе у Букурешту, Генералног конзулата 
Републике Србије у Темишвару и Министарства културе Владе 
Републике Србије, 22. новембра у позоришту „Мерлин”, Српски 
Позоришни Студио приказао је премијеру позоришне представе 
„Балкански шпијун“. 

 

 
 
Уз љубитеље позоришта у сали позоришта „Мерлин“ нашли су се те 

вечери и Његова ексцеленција Лазар Манојловић, генерални конзул 
Републике Србије у Темишвару, госпођа Аурора Каравасиле, представник 
Министарства културе из Букурешта, господин Огњан Крстић, 
председник Савеза Срба у Румунији и наш кандидат за посланика у 
Парламенту Румуније др Славомир Гвозденовић. 

                                                 
56 НР, 1189/ 30. новембар 2012,  стр.8  Г. Пантин 
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Поздравним речима обратили су се публици СлавомирГвозденовић 
и Аурора Каравасиле, носилац пројекта Дана културе Срба у Румунији и 
представник Министарства културе Румуније. 

У режији Ђоке Стојанова и Марка Аџића темишварски глумци 
дочарали су политичку параноју Илије Чворовића, бившег стаљинисте, 
који је две године одлежаоу затвору.  Следећи своју параноју, он прогања 
свог подстанара, повратника из Француске, у ком види агента мрачних 
империјалистичких сила, државног непријатеља и шпијуна. Ова 
феноменална комедија је на један духовит начин описала ситуацију у 
којој су напредни и слободномислећи људи били доживљавани као 
издајници, страни агенти и плаћеници. Главни јунаци комедије су: Илија 
Чворовић – Ђока Стојанов, његова супруга Даница Чворовић – Весна 
Степанов, ћерка Соња Чворовић – Биљана Мишковић, брат Ђура 
Чворовић – Марко Аџић и „балкански шпијун“  Петар Јаковљевић – 
Марко Брашован који су пружили максимум и изузетно добром глумом,  
неколико пута изазвали искрене аплаузе публике. 

Сатира “Балкански шпијун” дело је српског драмског писца Душана 
Ковачевића,  једног од најпопуларнијих савремених српских 
комедиографа који кроз сатиру и комедију доноси слику друштвене 
стварности и зато је често упоређиван са највећим српским 
комедиографом, Нушићем. 

После ове успешне премијере учесници су изјавили:  
Ђока Стојанов: „Одлучио сам се да прикажемо баш ову представу, 

зато што у првом реду има само пет лица а толико сам и могао да 
прикупим глумаца, али и зато што ми се допао филм и волео сам каква се 
тема обрађује и мислио сам да није на одмет да мало подсетимо људе 
како је било у време комунизма. Интензивније смо спремали представу од 
краја августа до почетка септембра, текуће године, међутим у плану је ова 
представа била још од прошле године, са тим што смо морали да мењамо 
екипу и једва смо наишли на праве људе који су желели и који су волели 
да раде ово.  Ја мислим да смо сви заслужили неку пролазну оцену јер смо 
се трудили. Марко Брашован је нов у овом послу и треба и њега 
похвалити и треба га мало подстаћи да би долазио и убудуће. Пријатно ме 
је изненадила Весна. Биљана је већ мало искуснија а за Марка Аџића да и 
не кажем, он је професионалац.  У будуће планирамо да наставимо да 
радимо на овој врсти уметности и кад треба да се нешто одигра да 
покажемо да постојимо.“ 

Марко Аџић: „Ово је колективна режија. Више сам мислио на 
Марка, на Биљу и на Весну шта ће урадити, бринуо сам за њих тако да 
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сам себе оставио тотално пострани,  док сам их гледао шта раде. Тако да 
је у глобалу испало јако добро јер ми се свидело шта су они урадили на 
сцени, шта сам и очекивао од њих да ураде.  Од себе нисам ништа 
посебно очекивао, једноставно сам желео да испадне једна колективна 
представа  и надам се да је тако испало. Ја сам Ђуру нашао негде у 
детињству јер сам живео у оном полупаорском, полудођошком крају, где 
су ти људи буквално такви као што сам ја сад играо Ђуру. Мојих старих 
комшија који су нажалост, али то је чињеница, били сировина, сећам их 
се јако добро из тог периода. Покушао сам два, три лика да убацим у 
тогЂуру који опет као нека сировина једва чека да неког бије и да се 
свети.“ 

Весна Степанов: „Ја сам веома радосна што смо имали тако 
многобројну публику, која нас је пратила баш онда кад је требало да нас 
прати аплаузима и смехом, штозначи да смо одрадили поштено овај 
посао. Исто се радујем што је после скоро годину дана од проба нешто на 
крају крајева испало и испало је доста добро. За мене је ово био изазов. Ја 
сам се прикључила екипи у првом реду због текста,  зато што ми се јако 
свиђа Душан Ковачевић. Вероватно да је био неки други текст, не бих 
прихватила позив, али због текста било ми је јако забавно и смешно и 
мислим да сам се баш доста добро укључила и у улогу Данице Чворовић, 
која је некако слична нашим женама. Жена која је тиха, која поштује свог 
мужа, која слуша, која ради веома много, која води бригу о целој 
породици и о кући. Ако буде дошао позив за нешто занимљиво и ту се у 
првом реду односим на текст, придружићу се и тада глумцима.“ 

Биљана Мишковић: „Утисци су веома позитивни.  Мислим да је 
обострано било задовољство што се тиче публике и што се тиче нас.  Баш 
сам била одушевљена аплаузима публике и баш ми је лепо било на сцени. 
И убудуће намеравам, наравно, да увек прихватам отвореног срца све што 
је у вези позоришта,  пошто много волим позориште. Уколико будем 
имала времена и онолико колико могу, ту сам.“ 

Марко Брашован: „Било је фантастично.  То је једно искуство где ти 
се указује прилика да боље упознаш српску културу и да увежбаваш 
српски језик пошто ја причам српски само код куће. Радо ћу прихватити 
нове понуде.  Кад се може помоћи зашто да се не помогне. Ово је био мој 
деби и као глумац али и као сценограф пошто сам завршио архитектуру 
која се бави и сценографијом.“ 
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НА СЦЕНИ И ОКО ЊЕ 
 
 

Рад сваке аматерске уметничке формације много зависи од 
упућивача. Често се њихов учинак вреднује цифрама – број уметника 
аматера, представа, премијера, гостовања... Али постоје и друга, не мање 
важна сведочанства. 
 На та друга сведочанства очекујем да се осврне дугогодишњи 
упућивач “Талије”, професор Вишеслава Ћирић. 
 - Држим у руци позоришну маску. Једна половина је смешна, а 
друга – тужна. Да ли је њена симболика присутна често у позоришним 
приликама? 
 - Чешће него што се претпоставља. Навешћу најпре безазлен 
пример. Док говори текст, глумац у извесној сценети показује снопић 
карата и вади кеца. Ако нема карата, текст губи материјалну подлогу и 
призор је чиста бесмислица. 
 Сећам се, Мирослав Росић ставља карте у џепић од кошуље, ја, у 
улози шаптача, сместила сам се иза завесе. Представа је почела, тече 
ваљано. Мирослав глуми на позорници и док му партнери упућују 
реплике, знајући да страхујем да нам нека ситница не “замрси конце”, 
дискретно ми показује да су карте на сигурном месту и да се не бринем. 

Е, сад, наступио је тренутак да се каже оно “најважније” и да се 
ваде карте. Мирослав казује текст и очајно тражи карте. Али њих – ни од 
корова. Сви смо смрзли. Али промашај је промашај, не можеш га заобићи. 

- Добро, Мирослав је песник и занесењак. 
- Сличну затегнутост могу да изазову и веома реалне особе. 

Глумци су уочи сваке представе долазили у заказано време да би 
дотерали своју глумачку спољашњост. Једном ипак, ни у пет минута до 
почетка приредбе нема Вање Марков. Узнемирена, желим да 
телефонирам, али цела трупа ме у томе одлучно спречава и уверава да ће 
она безусловно стићи. Прошло је већ пола сата, а ми никако да почнемо. 
Публика негодује. Глумци ми кажу да почнемо. Вањин наступ ионако је 
при крају представе и донде ће се свакако појавити. Нисам схватила откуд 
толико уверења да јој се није нешто десило. Нисам знала да Вања игра 
већ одавно одбојку за неки омладински клуб и да управо тога поподнева 
има утакмицу у Лугожу. Нисам имала снаге да се одупрем омладини и 
дала знак да приредба почне. Ближи се и моменат када Вања следи да 
упадне на сцену. И, веровали или не, у одлучујућој секунди, Вања упада. 
Играла је бриљантно. Завеса пада. Опште одушевљење. Ја – изнемогла. 
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- Уз ова два примера свакако има места и за трећи. 
- Док трају пробе, често глумци се обраћају једни другима 

именима ликова које тумаче. После представе то још потраје неко време, 
обично док не почну припреме за наредну представу. Међутим, имамо 
два изузетка. Два глумца су понела „за сва времена“ као надимак име 
први пут тумаченог лика. 

То су Радослав Рајић и Љубомир Степанов. Први је остао Тошица, 
а други – Бомарше. Бомарше је дугогодишњи технички организатор 
приредби, а сложио је и податке о Младости и Талији, о чему сведочи и 
ова књига. И нека он каже, ако га упитате, колико је пута у души 
истовремено могао и морао, и да се смеје и да плаче. Ја ћу, међутим о 
Тошици. 

Знали смо ко шта студира, али у случају Тошице, знало се да је 
глумац – и толико. Понеко је ипак знао да студира историју. Својим 
талентом и неком унутрашњом привлачношћу заузео је посебно место у 
срцима познаника. Глумци из темишварског Народног позоришта који су 
га пратили изјавили су да је вансеријски таленат, мада они нису знали 
српски, а Тошица је само на српском глумио. 

На пробе, ради њега је долазио сијасет женског света. При крају 
сваке темишварске представе, шипарице из суседне гимназије образовале 
би шпалир, очекујући да им Тошица да аутограф. 

Мене је посебно збуњивало то што никада на представама није 
било његових родитеља. Док су родитељи осталих глумаца редовно 
присуствовали нашим приредбама. И напишем им писмо, позивајући их 
да ипак виде свог сина на позорници. И дошли су. 

Био је то један од најуспешнијих Талијиних наступа. 
Сала на ногама. Ја се пробијам кроз раздрагану публику до 

његових родитеља. И застанем. Деловали су као људи који су се са 
сахране обрели у сватовима. Ипак сам им пришла и честитала. Рекли су 
ми „Боље немојте. Ми хоћемо да он учи и сврши школу. Ово што ради 
није нам по вољи.“ Тошица је завршио на време школовање, радио као 
профсор историје у Сату-Маре, чини ми се, постао омиљен у томе граду, 
а посебно у школском инспекторату јер је са пуно успеха увежбавао 
тамошњу ђачку позоришну дружину. Тошица је остао у сећању многих. У 
мојем сећању, међутим, уз његов лик, задржали су се и ликови његових 
родитеља са изразом туге... 

- Али сви знају и другачије случајеве. Твој отац, Сејо, био је 
пресрећан што се „носиш“ са позоришцима, као некада он. Па онда неки 
његови глумци били су опет срећни што им деца глуме у Талији. 
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- Спасенија Бачван је као ученица Српске гимназије глумила 
средином прошлог века оштроконђу Сојку у Нушићевом комаду „Др“. 
Њен син, Драган Лацић, је у нашој Талији глумио Тасу у Нушићевом 
„Сумњивом лицу“. Спасенијин разредни колега, Живојин Марин, играо је 
у комадима Стерије Поповића и Бранислава Нушића, а његов син – 
Синиша, у нашој Талији у комаду Милоша Николића. 

- Али и у темишварској Талији има случајева када су најпре 
глумили родитељи, а потом деца. 

- Вања Марков и Милан Унчански упознали су се у Талији, 
венчали, имају сина Љубишу и кћер Надицу. И син и ћерка су добро 
глумили. Видица Унчански и Божа Вујица такође су се упознали у 
Талији, узели су се и дочекали да виде у истој дружини како им глуми 
кћи – Тијана. У Талији су се упознали и Гордана Видак и Стева Јоргован, 
а глумац ће бити и њихов старији син Саша и млађи син Борко. У првој 
генерацији Талије био је Драган Илић. У Талији ће глумити његов син – 
Милорад. И још један глумац-родитељ, а потом глумица-кћи. То су 
Миладин Симоновић и Звездана Симоновић. 

- Али у Талији се догодило и нешто уистину ретко... На истој 
позорници и у истој представи глуме родитељи и синови заједно. 

- То је породица Стојанов. Славинка Перин и Ђока Стојанов 
упознали су се у Талији, постали животни сапутници и Александрови и 
Маркови родитељи. Кад се на позорници темишварске Опере, на 
светосавској прослави појаве сва четири члана породице Стојанов, 
препуна дворана замире у очекивању ДОГАЂАЈА. И сваки пут га дочека! 

 
* 

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. 

 
Нада Марков – “Почела сам да долазим на приредбе Младости и 

Талије кад је моја кћи Вања постала, да тако кажем, глумица у Талији. Ја 
сам тада била и одушевљена и узбуђена што је и моја девојка у том 
младом друштву и што сви заједно могу да увежбају комаде и песме које 
публика воли. 
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Омладина изводи програм на позорници, публика у сали се смеје, а 
ја, чини ми се, најслађе од свих. У том младом друштву моја кћи је нашла 
себи момка, Милана Унчанског, удала се за њега, имају двоје деце… 

Иако више не глуме, јер долазе нови и млађи чланови, кћи и зет 
долазе на приредбе својих настављача. Понекад им се ипак догоди да 
изостану, али мени никад. На приредбе доводим и своје унуке и кажем 
им: Тамо је изигравала и твоја мама и тата, а они ме питају: И ко још! Ја 
им онда ређам: И твоја тетка Меланија је изигравала (то је Меланија 
Станков, кћи моје сестре), па тетка Видица и теча Божа (то су Вида и 
Божа Вујица, сестра мога зета и њен муж). Ја им тако ређам и 
приповедам, а у себи мислим: Ваљда ћу једног дана, када одрасту, видети 
и своје унуке Љубишу и Наду на истој позорници, у истој дружини. И 
доживела сам и то. 

Сматрам да се све што је лепо и добро наставља и обнавља. 
Програми које гледамо су све складнији, и број извођача је све већи, и 
публика је веселија. 

Честитам омладини на успеху и нека су срећни, јер то и заслужују”. 
 
Милан Јовановић – “Када се у Студентском дому културе у 

Темишвару, уз песму, игру, или позоришне представе веселе Срби, па не 
само они, онда, зна се, наступају наши студенти, чланови фолклорне 
дружине Младост, позоришног студија Талија или књижевног кружока 
Младице. Већ толико година њихова наступања у Темишвару, широм 
Баната, па и даље, светковина су за око и срце, за нашу душу и наш ум, за 
све који воле и цене наш фолклор, нашу лепу новокомпоновану песму, 
све што ови талентовани младићи са пуно маште и умећа већ више 
деценија приказују нашој публици. 
У часу биланса са поносом, уз дужно признање, треба истаћи да су од 
свог постојања па све до данас наше студентске културно-уметничке 
дружине Младост, Талија и Младице успеле да обогате, диверсификују 
и амплификују своју активност, дајући свом репертоару како идејни, тако 
и уметнички печат савремених кретања и токова, што их је заслужено 
сврстало у ред најбољих студентских дружина те врсте. То су непобитно 
потврдила и наступања у оквиру Националног фестивала студентске 
уметности, наши студенти су лауреати свих досадашњих издања тог 
фестивала, што представља изузетну част како за њих, тако и за наш 
живаљ, из чије су средине поникли. 

Стеван Бугарски – “У нашем живљу професионалне дружине су 
деловале само на махове и нису оставиле виднијег трага; аматерска 
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традиција, међутим, има дубоке корене, посебно међу школском и 
студентском омладином. Нећемо претерати ако кажемо да из тих редова 
имамо читаве нараштаје уметника-аматера. 

Стога нас појава студентских дружина Младост и Талија 1969. 
године није изненадила, него је била нешто што смо и очекивали, што 
нам је недостајало, а што смо, искрено говорећи, заслужили да имамо. 

Ко год је икада био глумац-аматер – а међу нама је мало оних који 
то никада нису били – тај ће моћи да сагледа труд који је уложен да се 20 
година узастопно редовно спремају представе. 

У поређењу са професионалцима, наши аматери су лишени 
помоћника: они сами импровизују реквизиту, гардеробу и шминку, такође 
најједноставнија сценографска и сценска решења; време им не допушта 
да увек добро савладају текст; у замени код њих предњачи полет и 
снажна воља. 

Био сам на свим представама наших студената. Свака им хвала и 
част! 

Првенствено за репертоар. 
Драмска дружина нам је дочарала неколико класичних ликова, које 

јест да смо и пре тога видели, али којих се никада нећемо нагледати. У 
најлепшем су нам сећању Тошица, Начелник (Радослав Рајић), Милоје 
(Радислав Стојановић), Госпа Мица, Фема (Гордана Видак), Кир Јања 
(Јован Матић), Јеротија Пантић (Слободан Лера) и пуно других. 

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. 
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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…  

А сад вратимо се драмској дружини Талији. На самом почетку 
поменућу Вишеславу Ћирић. Више пута сам у објављеним хроникама или 
освртима изговорила похвалне речи о њеном раду са студентима – 
глумцима. После много година штафету је од ње успешно преузео Дејан 
Перинац. Уз већ поменуте глумце из првих генерација, Љубомира 
Поповића и Цветка Михајлова, у сећању су ми се задржали по својим 
креацијама Радослав Рајић, Велинка Белић, Светислав Лазић, Љубомир 
Степанов, Видица Унчански, Божа Вујица, Ђока Стојанов, Гордана 
Видак, Иванка Пантић, Анђелија Живковић, Вукомир Поповић, Рада 
Стојанов, Урош Мутавски, Слободан Лера, Мирослав Росић, Живко 
Унчански, Јелена Кузманов, Славинка Перин, Шаца Блашиу, Предраг 
Остојин, Миле Јелкић, Биљана Стојшин. Списак је сигурно опет 
непотпун. Нека на овоме нико не замери. Сећам се и водитеља студент-
ских програма, и рецитатора. И њих је доста било. Програме су 
најављивале Љубица Рајкић и одлично рецитовале и Радојка Голуб и 
Душица Бајински, Славинка Перин, Јелена Кузманов... 

Добро је што смо све њих имали и што их имамо. С њима смо 
остали оно што јесмо. 

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 



 75 

II местом, пошто је раније незамисливо било да мањинци буду најбољи. 
Трајали смо тако кроз нашу децу, нашу омладину и истрајали до данас.  

 
Жива Мишковић – “Иако је дворана Дома културе у Српском 

Семартону доста пространа, када су током јануара 1984. гостовали 
чланови студентских уметничких формација, она је била премала да 
прими све љубитеље културних приредби. Одмах да кажемо да су 
Семартонци више него задовољни оним што су приказали ови надарени 
младићи и девојке. Чланови позоришног студија Талија извели су комад 
“Ушо ђаво у Панчевце” у режији Вишеславе Ћирић. Посебан утисак 
својом глумом оставио је на присутне надарени Урош Мутавски. Вокална 
група, која је извела неколико песама, доказала је да је увежбана и добра 
дружина. Као солисткиње певале су, уз пратњу народног оркестра, сестре 
Биљана и Оливера Апостол, као и Оливера Крстић. Посебно су 
Семартонци поздравили наступање Милане Весић, коју је на хармоници 
пратио њен десетогодишњи син. Врло добро приказала се и играчка 
дружина са сплетом српских народних игара у кореографији Светозара 
Весића. Пријатно су деловали и младићи састава “Рокери с Дунаву”. Све 
у свему, истичемо још један успех уметника-аматера који делују при 
Студентском дому културе у Темишвару. И још нешто: Дођите нам опет!” 

 
Борислав Белин – “Свака приредба студентских дружина Младост и 

Талија представљала је и представља својеврсну ревију надарености, 
младости и лепоте. Тако је било на почетку, а исто тако и на крају 
овогодишње уметничке сезоне, која је, по традицији, обележена једном 
лепом културном приредбом. Зато је оно што смо видели и чули прошле 
среде 21. јуна 1986. на позорници Дома културе студената, у неку руку 
крунисање једногодишње активности студената-аматера и њихових 
инструктора, али и одмеравање снага које ће од јесени преузети све 
тешкоће, искушења, радости и лепоте уметничког аматеризма. 

У првом делу програма нам се, након пуних 16 година од свог 
инаугуралног наступа, представио драмски студио Талија. Иако ни 
глумци, па ни сами ликови које тумаче више нису они исти (смена 
генерација чини своје), ипак је на позорници још увек сачуван онај 
карактеристични аматерски жар, тежња драмских уметника да при 
тумачењу улога надмаше сами себе. То је очигледно дошло до изражаја и 
у приказаној комедији “Чешаљ”, Фадила Хаџића, у којој су се 
протагонисти: Богољуб Беречић, Светозар Живанов, Миле Јелкић, 
Биљана Стојшин, Марица Пелић, Славица Шешин и Оливера Крстић 
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доказали као изврсни глумци-аматери, способни да интерпретирају и 
најпретенциознија драмска дела. С обзиром да је то у овом тренутку 
једина активна драмска дружина на српском језику у нашим крајевима, 
треба јој одати признање, али у исто време и изразити наду да ће јој се на 
јесен и други студенти придружити у племенитом деловању на сцени. 
Талијина врата су свима широко отворена. Разуме се да речи похвале 
заслужује и уметнички вођа формације проф. Вишеслава Ћирић, која је 
успела да међу студентима открије и валоризује аутентичне таленте и да 
усади у њих љубав према драмској уметности. ” 

* 
На пријатне тренутке проведене у оквиру позоришне дружине 

присетиће се неколико бивших чланова: 
 

Урош Мутавски – “Сећам се врло добро дана када сам дошао у 
Талију и прве улоге – улоге портира – у краћој сценети. После тога 
уследиле су пробе. Доста одрицања, пуно улога – мањих или већих – али 
подједнако драгих, јер сам у свакој оставио део себе. Дешавало се да нам 
текст није увек најбоље ишао али смо се некако сналазили и на крају – 
опет та дивна публика – наградила би нас топлим аплаузом. Оно што ми 
се одувек највише свидело у нашим дружинама то је велико пријатељство 
и другарство, па онда атмосфера – на пробама, путовањима, представама 
– која се не може описати, коју треба доживети. Веома радо се присећам 
свих тренутака и пријатеља, са којима и данас препричавам згоде и 
незгоде које су нас снашле. А међу њима су: Ђока, Драган, Лера, 
Вукомир, Светислав, Биба, Иза… 

… и тако све до последње моје улоге у Талији – можда и најдраже – 
улоге Црквењака у комедији “Ушо ђаво у Панчевце”. 

Отишао сам срећан што Талија остаје талентована дружина о којој 
ћемо сигурно још доста чути”. 

 
Гордана Видак Јоргован – “Прво сам била Милица у “Избирачици” 

Косте Трифковића, па госпа-Мица у Нушићевој комедији “Власт” и, 
најзад, Фема у Стеријиној комедији “Покондирена тиква”. 

За многе сам у Талији и остала са надимком госпа Мица, а и мени је 
то била најдража улога. 

Било је пуно смеха, и на пробама и на представама, када сам се 
појављивала. Сви се око мене просто зацене од смеха, а ја морам да 
останем озбиљна… Да није било моје спасоносне лепезе, не знам колико 
бих била издржала у озбиљној пози… 
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Сећам се колико сам била узбуђена на представи у мом селу 
Великом Семпетру, а и срећна што су ми дошли у госте другови и 
другарице из драмске дружине. 

Волели смо сви да одлазимо у своја родна места и да тамо 
наступамо. Путовали смо кад возом, кад аутобусом, али смо увек певали, 
и када смо ишли, и када смо се враћали… 

После представе имали смо увек игранку… 
Било је свакојаких згода и незгода: тек неко стигне на представу у 

последњи моменат, те други заборави делић улоге, трећи опет има 
проблема због шминке, а после представе сваки се кочопери како се, 
ипак, одлично снашао. 

Сада су то драге успомене које желим да обновим са некадашњим 
Малчиком, Тошицом, Штанциком…” 

 
Срђан Савић – “Сасвим случајно постао сам члан Талије. Мислио 

сам да ћу се задржати мало, али било је довољно привлачно, па сам остао. 
Пријатно је дружити се са својима, лепо је глумити, певати и играти. 

Нама аматерима главни је циљ да по неколико часова недељно лепо 
проведемо, да пред публиком покажемо своје драмске, певачке и играчке 
способности. А како у томе успевамо, једино публика уме да просуди. Ми 
се надамо да је све у реду, пошто на свакој приредби у сали нема 
слободних места. Тешко ми је да издвојим најлепше тренутке нашег 
уметничког живота. Некима су путовања најлепша. Свако наше путовање 
и гостовање одлична је прилика да се понеко од нас покаже у свом 
родном крају. Емоције тада брзо расту, али истовремено расте и жеља 
свих нас да приредба најбоље успе. 

О атмосфери путовања мало се прича и зна. Наше окупљање пред 
полазак осећам као нешто посебно. Лебди некакав притисак који је 
толико пријатан. Чим аутобус крене Талија зна своје. Понављамо 
текстове. Завршиш с једним, потражиш друго место, другог партнера да 
би са њим поновио реплике у комаду. У аутобусу се сви провреднимо па 
читамо, учимо, бубамо. И свако од нас има бар нешто што му никако не 
полази за руком. 

Неко од чланова Младости почиње песму. Онда певамо сви. 
Певамо, али не сложно као при повратку. У истом том аутобусу слушамо 
и последње савете. Наш Љуба: Будите такви и такви или Немојте то и 
то. А наша Сеја: Молим те, Бато, узми ти ово или Хоћу да знам где 
је…Талија је увек нервознија. А њени чланови нису више Урош или 
Љубица, или Бора, већ су то Црквењак или Топаловић. 
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Аутобус стиже. Свако од нас постаје личност. Редом силазимо, 
рукујемо се с познаником, па и са странцем. Понекад добијемо цвет. 
Расте самопоуздање, расте воља да публику задовољимо. Увек смо били 
лепо примљени, па смо се увек и трудили да ту нашу публику не 
разочарамо. И, ако нисмо увек били најбољи, нека нам та наша публика 
опрости. Ми смо ипак, само аматери”. 

 
Љубица Рајкић – “Ја? Носила сам црнину за човечанством и 

очајнички мрзела себе, пропалу и туђу. 
Само кад време немира наиђе, памтим: однекуд ми дође сулуда 

страст за својом суштином… заиста, којом суштином? 
Која ја у мени неће да клечи? 
Како се зовем? 
Питања слепа као бол, или обесхрабрење је тешко поново 

охрабрити. 
Казивала сам не своје стихове, већ целу себе. Нисам имала 

амбиција, јер их углавном немам. Тек, нису биле ни потребне, поседовала 
сам себе. Зато сам ваљда и доспела на земаљску фазу студентског 
фестивала као рецитатор. Онда је планету и њене људе прогутала плима 
скамењених ми немира у крви. Време је остало и затворило круг у коме 
сам ја била центар. Ван тишина… и… пут до Клужа микробусом је 
занимљив, сам град и пролазници. Све то осећам споредно, физичким 
временом… Обруч времена се стеже… дворана за наступ рецитатора је 
мала, рекла бих собица. Сцена такође, као у дечијем, минијатурном 
позоришту. 

Има нас двадесет такмичара. Ја сам осма – девета. Тонем и летим 
истовремено, горим, гледам у зид пред собом, знам: сад или никад. Сад… 
излазим, говорим својим матерњим језиком, доживљавам и дајем себе… 
минут или два, између две тишине. Силазим из времена и враћам се у свој 
век, осећам својим чулима, чујем шта ми говоре. Где је нестало моје 
најлепше ја? Не знам… 

Сад ми је и тако добро. Смеше се лица из комисије… чудо, стварно, 
догодило се чудо. Села сам и претрнула од среће. Окренуо се лично 
Виктор Ребенџук и уз широк осмех затражио да преведем стихове на 
румунски… нешто сам промуцала… било је још једанаест рецитатора… у 
свакој паузи поново би се окренуо да провери како иде превод, који су 
радиле Вишеслава Ћирић и Јелена Кузманов… а мени се вртела и 
таваница и под. Понекад се и срећа тешко подноси… 
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Да. Трипут и стопут и хиљаду пута да. Личност као што је Виктор 
Ребенџук и заједно с њим сви остали чланови комисије, иначе глумци и 
професори на Академији у Букурешту, знају да студенти Срби из 
Темишвара нешто стварају, да постоји драмска дружина Талија и у њој 
Љубица… Надолазе непозната лица да честитају а са њима навиру ми 
сузе… Остали смо још три дана довољно дуга да схватим колико је за све 
нас и мене саму важно то што се догодило. Своју наклоност Виктор 
Ребенџук није скривао ни од ког. Умео је да буде близак па ипак да 
сачува своју висину. Његово последње питање, остало је без одговора, јер 
пролазио је двораном, пре доделе награда и постави га спонтано: Бре 
Љубице, зашто се ти стално смешиш? 

Зашто? 
Зато што знам одговор (за своје немире) захваљујући Талији а 

посебно Вишеслави Ћирић. Пренела бих га речима Џемса Џојса: Ја желим 
да чврсто стегнем у наручје зачараност и лепоту које још нису дошле на 
свет”. 

 
Биљана Царан – “Као члан српских студентских формација у 

Темишвару имала сам прилику да боравим у Београду крајем маја месеца 
1990. године на позив АКУД “Градимир”. 

… Наш аутобус пристиже пред једну веома лепу зграду, Дом за 
рекреацију студената на Авали. Ту су нас сачекали наши домаћини који 
су нас срдачно поздравили и лепо примили. Уследио је обилазак града: 
Кнез Михајлова, Скадарлија, Калемегдан… Лепо, очаравајуће, пријатно. 

Сутрадан: посета Храму Св. Саве у изградњи, Музеју уметности, 
конференција за штампу, посета ТВ Студију Београд (други програм) уз 
директно укључење у емисију са четвороминутним изводом из приредбе 
“Трајање”, приредба у Дому студената, разговори са домаћинима, 
заједничко весеље, коло поред споменика Незнаног јунака… 

Трећи дан: посета Осијеку, разгледање града и повратак… 
И на крају турнеје шта рећи? Све оно што је до јуче био сан 

претворило се у пријатну јаву. Ова посета ће дуго остати дубоко урезана у 
нашем памћењу, поготово онима за које је ово било прво такво 
путовање…” 

 
Светлана Живанов Банду – “Шта рећи о 25. годишњици Младости? 

И сама бројка говори о томе да је ова фолклорна дружина оставила 
неизбрисиви траг у културно-уметничком животу на овим просторима. 
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Тешко ми је писати о њима, јер ево већ четири године пратим све 
наступе Младости и Талије и ја се осећам (нека ми нико не замери на 
искрености) део те Младости. 

Младост је увек ту – на свим културним манифестацијама, на свим 
сценама Темишвара, Румуније па и иностранства. 

Постала је већ традиција да нас студенти сваке године обрадују 
неком новом представом. Српска реч, српска песма, српско коло. Делови 
једне слике која ће нам свима остати у сећању. 

Без Талије – Младост не би била целина. Позоришни комади, 
сценете, скечеви и монолози се заборављају али никада глумци као што 
су: Жива Пантин, Биљана Царан, Драгослав Јаношев, Жарко Весић, 
Златиборка Марков, Гордана Петров, Дан Мури, Предраг Момир, 
Станислав Драгинов, Миладинка Тодоров, Љиљана Ћосић, Мирољуб 
Панић, Љубиша Унчански, Горан Лукин, Ненад Петров и нека ми нико не 
замери што ћу издвојити глумца, великог капацитета и јединственог 
талента Горана Пантина као и одличног редитеља Ђоку Стојанова. 

 
Поводом 25. рођендана студентских формација постављена су 

питања и Ђоки Стојанову. 
Дела којих српских комедиографа и драматурга се најчешће 

постављају на нашим сценама? 
Наша публика још увек највише воли класике – Бранислава Нушића 

и Стерију Поповића. Не знам колико “пале” нови српски драматурзи, 
можда би требало и са њима нешто покушати. Углавном, код нас комеди-
ја најбоље пролази. Иако влада општи утисак да је комедија најлакши 
жанр за играње, уопште није тако. Није лако засмејати публику, 
покренути је, опустити је. О Чкаљи су рекли да свако може то што он 
ради. Међутим, испоставило се да је велико умеће у питању када у љу-
дима треба изазвати смех. Лично највише волим комедију, а сећам се 
добрих сценета, које смо прекопирали са београдске телевизије, док нам 
је упућивач била госпођа Вишеслава Ћирић, сценете које смо, у дослуху 
са нашим бићем, могли најбоље да одглумимо. 

Некада су “Младост” и “Талија” били скоро нераздвојни појмови… 
После Револуције почело је неко раздвајање друштава, наишао је 

неки талас општег раздвајања и деоба. За наше подручје, за наш живаљ, 
то је раздвајање било погубно. “Младост” и “Талија” су били целина, и 
где год да су гостовали или програме приређивали, увек су наступали 
заједно и наизменично. Било је мало музике, мало фолклора и мало 
позоришта, а такав образац мешовитог наступа уопште није био на одмет. 
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Сада самостални концерти, само игре и само песме – по мени – делују 
непотпуно и некако усиљено. Ако сте пратили новогодишње програме 
телевизије, видели сте да се увек између песама и разних музичких насту-
па убацивала и по која кратка сценска поставка, шала или виц. Мислим да 
се тај облик разоноде врло добро уклапа у целину неке музичке вечери 
или програма уопште. Културни живот Срба у Темишвару садржи 
претежно песму и игру, затим издавачку активност, а позоришта скоро да 
и нема. Мислим да би сјајно било да “Младост” и “Талија” поново оживе 
као целина.  

Иницијативе и покушаји ревитализације поменуте идеје? 
Покушао сам и лично, својим искуством, да помогнем “Талији”, мом 
бившем колеги Горану Пантину, који жели да позоришно друштво 
опстане, и свака му част за то. Међутим, нисмо успели много тога да 
урадимо, а недостајала нам је и подршка чинилаца који то могу. Односим 
се више на моралну, душевну подршку него на материјалну. Разговарали 
смо са др Миљом Раданом са катедре Славистике, да нам пошаље неке 
студенте. Били су на две пробе, па им је досадило. У поређењу са 
фолклором, који се учи искључиво на пробама, позориште мора да се учи 
и код куће – јер мораш добро да знаш своју улогу. На пробама више се 
уче покрети, гестови, сценско кретање. Улога се не учи на пробама, а баш 
то се догађало у нашем случају: увек смо читали, а ништа нисмо 
запамтили, не може се све радити са шаптачем. На пробама се улога 
усавршава, а рађа код куће, у вежби са самим собом, у чему је потребна 
воља, и таленат је недовољан ако се једино на њему заснујеш, без рада. И 
дан-данас волим да гледам српске и румунске филмове. Нисам 
сконцентрисан да читам текст, него гледам како се глумац сналази у 
разним ситуацијама, запамтим то, па у породици препричавамо, ја опо-
нашам неки лик, деца другог неког, а умеша се често и супруга у целу 
атмосферу глуме. (Разговарала Јованка Шољмошан). 
 
Љубиша УНЧАНСКИ, глумац аматер57 

 
«ПОЗОРИШТЕ У КУЋИ» 
Када сте се прикључили позоришном друштву «Талија»? 
Било је то сада већ давне 1993. године, када сам био ученик једа-

наестог разреда Српске гимназије «Доситеј Обрадовић». Сећам се да је 
тада Горан Пантин, којег сви знамо као Гогу, дошао код нас у школу и 

                                                 
57 НР 1059/4.06.2010, стр. 7. Горан Мракић. 
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упитао ко би хтео да се придружи друштву. Ја и мој разредни колега 
Ненад Петров смо прихватили предлог, а било је и других добровољаца. 
Наравно, било је и оних који више нису били ученици наше школе, да 
поменем само Сашу Јоргована и Жељка Станкова, који су учествовали у 
неким нашим представама.  

Како су се одвијале пробе? 
Користили смо све то као повод за рад и дружење. Ако се добро 

сећам ишли смо на пробе сваког четвртка. Гога би спремао и доносио 
текстове, а ми би вежбали и радили по прописима.  

Где сте гостовали и изводили ваше представе? 
Наравно, у Темишвару најчешће, али дешавало се да гостујемо и у 

нашим селима и другим местима. Били смо у Великом Семиклушу, у 
Чанаду, Ченеју. Нажалост, никад нисмо гостовали у Србији.  

Сећате ли се неких комада које сте извели? 
Било их је више, не сећам се свих, али ми је највише у памћењу 

остала урезана «Клиника Шварцвалд». То је немачка тв-серија која се 
приказивала у другој половини осамдесетих година, а ми смо изводили 
неку врсту обраде. Ја сам глумио немачког доктора, Фрица, и, ето, та ми 
је улога најсвежија у сећању. Било је то време када су се «Талија» и 
«Младост» разишли привремено, ако памтим добро, тако да смо годишње 
спремали једну или две представе.  

Колико сте били активни у «Талији»? 
Четири године. Остао сам са њима и после матуре, али сам се у 

последњим годинама факултета морао повући због других обавеза.  
Како сте доживели обележавање 40. година од оснивања 

друштва? 
Ђока Стојанов је имао идеју да на сцени наступе представници свих 

генерација које су биле у «Талији» током година. Он – као прва 
генерација, ја – као друга, и данашњи омладинци – као трећа.  

За Вас и вашу породицу «Талија» има посебно значење. Можете 
ли рећи неколико речи о томе? 

«Талија» има за нас посебно значење јер су се ту упознали моји 
родитељи. Такође, и мој теча и тетка су се срели у оквиру «Талије», а 
касније узели тако да је код нас “позориште у кући”. Колико знам, било је 
и других српских парова који су се упознали на овај начин. Моја сестра и 
ја били смо својевремено активни чланови.  

Да ли сте икад наступили заједно? 
Сестра и ја да, али са родитељима нисам никад био на сцени.  
Чиме се бавите у приватном животу? 
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Почео сам да радим још као гимназијалац, јер сам волео да не 
зависим од неког. Продавао сам новине, увозио сам покер апарате, да бих 
1998. преузео фирму од мог оца који је тада имао и других обавеза.  

Тренутно имам приватну фирму која производи папирне амбалаже 
сваке врсте, кутије од картона и слично. Такође, откупио сам од неке 
фирме апарате за кафу у франшизи. Франшиза се појављује када одређена 
компанија лиценцира своје трговачко име и свој начин рада одређеној 
особи или фирми која се слаже да ће пословати у складу с договореним 
уговором.  

Сарађивао сам на пословном плану и са људима из Србије, али сам 
донедавно имао негативних искустава са њима. Срби и Италијани су ми 
изгледали доста неозбиљни као пословни партнери, али сам недавно 
ступио у контакт са човеком из Србије који зна како се ради. Често 
купујем папир из Србије.  

Одржавате ли контакт са бившим колегама из Српске 
гимназије? 

Како с ким. Са многима сам још увек у контакту, виђамо се редовно, 
играмо фудбал заједно и слично. Неки од мојих бивших колега су сада у 
иностранству, али ови који смо овде одржавамо колико-толико контакт.  

Јесте ли у контакту са збивањима српске заједнице у 
Темишвару? 

На културном плану не, јер немам времена, једино преко Конзулата 
и Привредне коморе имам везе са другим Србима. 

Имате ли неке узоре међу глумцима? 
Најдражи су ми српски глумци јер ја припадам генерацији која је 

одрасла уз београдску телевизију и југо филмове. Истакао бих Зорана 
Радмиловића као омиљеног глумца. 

Која Вам је омиљена представа? 
Када сам поменуо Зорана Радмиловића аутоматски је ту и «Радован 

трећи», његова животна улога. Увек сам волео комедије и најрадије сам 
такве улоге и играо.  

Постоји ли шанса да се поново активишете као глумац-аматер? 
Не верујем, јер ми време не дозвољава. Имам пуно радних обавеза у 

фирми и не могу да се бавим и другим стварима, мада признајем да бих 
волео. И мој кум, који је ишао са мном у школу, али у румунску секцију, 
бавио се глумом у «Теспису», позоришном друштву у оквиру Дома 
студената, али сада се нема времена за то.  
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Горан Пантин, вођа Талије 
Најчешће сте се последњих година појављивали као Лала из 

Баната са монолозима на представама ССР. Међутим у Талији сте 
стални члан више од 10 година. 

Да, па Лала сам од рођења, али као интерпретатор Лале постао сам 
почетком '90. година. У Талији сам иначе од маја 1990. Режисер био је 
Дејан Перинац, то је био текст „Лудак“ Слободана  Турлакова. Играли су 
и моје школске колеге Миодраг Стојков, Рајко Корња и Станислав 
Драгинов и звали су и мене јер им је недостајао један глумац. Од онда до 
данас, ја сам уз Талију и са Талијом. А почело је овако: кад сам био у 
четвртом разреду, наша школа у Соки је учествовала на фестивалу 
„Песма Румуније“  и ја сам онда имао да рецитујем једну дечју песму. 
Нисам уопште имао трему тада, међутим данас имам трему сваки пут кад 
се појавим на сцени. У гимназији су ме стално молили да имитирам 
професоре, али нисам размишљао да ћу се икад бавити глумом, иако смо 
редовно сви ишли на представе Талије и Младости. 

Које је највеће задовољство у бављењу аматерским 
позориштем? 

То је за мене велика сатисфакција – и да имам 10 људи у публици, 
што ми се никад није догодило јер смо увек имали много публике, глума 
је велика радост. А то што смо увек имали пуну салу, посебно у српским 
селима око Темишвара где смо гостовали,  представља додатни подстицај 
да наставимо са радом. Ја се радујем што Талији приступају све млађи 
људи, најновије гимназијалци. Било је наравно и време када позориште на 
српском није било у моди, али то је време кад су се људи клонили 
српства. Поред тога, млади су више излазили у кафиће и дружили се на 
друге начине. Сад је опет „кул“ да си Србин и зато нам долазе деца. 

Како се сналазите са импровизацијама? 
Па могу рећи да 60% мојих представа биле су импровизације. Због 

треме заборавим текст и онда морам да импровизујем. Али мој савет је да 
се глумци држе текста јер је и то веома тешко.  

Када сте били најпоноснији на Талију? 
Увек сам био задовољан нашим наступима. Међутим, могу да кажем 

да представа Кум на столицама је била одрађена скоро професионално. 
То су била моја златна времена. Иначе, најближе срцу ми је монолог о 
рату Зорана Петровића („Село Сакуле“) који је веома упечатљив. Исто 
сам волео да изводим монолог „Луло моја“ о човеку који је остао сам. 

Ко је најзаслужнији за Ваш успех? 
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Морам да захвалим свим мојим претходницима од којих сам 
понешто научио. Посебно хвала проф. Ђоки Мирјанићу, бившем 
старешини, јер ми је сугерисао да дођем у Талију. Прочитао сам на 
његовом часу „Јазавац пред судом“, са добром интонацијом, и зато ми је 
рекао да би могао да се придружим Талији. 

Када је било најтеже – на почетку, када сте се придружили 
Талији, касније када је интересовање опало и више су извођени 
монолози, или последњих година као вођа Талије? 

Сад ми је најтеже.  Као глумац, научиш текст и слушаш упутства 
редитеља. Монологе сам припремао сам. Међутим сад вежбам са 
гимназијалцима и морам да им објасним шта и како да ураде, то је 
најтеже док успем да их доведем тамо где хоћу.  Трудим се да 
комуницирам с њима, да им будем пријатељ, док су они савесни и вредни 
тако да добро сарађујемо. Хвала нашој гимназији „Доситеј Обрадовић“ 
што има паметну децу, талентовану за позориште. Чињеница да су 
глумци све млађи утиче и на публику, која се подмладила. Знам да је 
старији сегмент публике више наклоњен позоришту од млађег, међутим 
полако расте интересовање и код млађих. Наша врата су увек отворена. 
 

Милана Петров, Даске које живот значе, баш тако се може описати 
период када сам била члан „Талије“. Оно што ме везује са ово друштво, 
јесу успомене на турнеје, дугочасовне пробе и право друштво. Промене 
које су се одвијале променом улога, заиста јесу видљиве. Прва представа 
у којој сам глумила била је „Избирачица“, што је свакако представљало 
велики изазов. Нећу заборавити трему коју сам имала, али кад су се 
погасила светла, укључили рефлектори и публика се стишала – трема је 
одједном нестала. Након те представе, озбиљно сам почела да размишљам 
о каријери у „глумачким водама“, али је ипак љубав према књижевности 
победила.  

Уследило је неколико представа поводом Светог Саве, а такође и 
колаж рецитација „Колико Косова у мени“. Након чега смо почели да 
спремамо нову представу: „Женски оркестар“, која ће засигурно да ми 
остане омиљена. Ту се већ види наш напредак, што је и публика лепо 
прихватила. 

Да није било помоћи Горана Гоге Пантина и Марка Аџића, 
вероватно би представе биле много слабије. Није увек све било сјајно, на 
пробама смо се препирали, дизали тон – чак се и по која суза искрала, али 
на крају смо увек стизали до заједничког решења. Вредело је проводећи 
сате вежбајући дикцију, учећи реплике, понављати и понављати изнова 
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сцене, јер смо се пре свега дружили и уживали у друштву једни других, 
радећи нешто што нам се свиђа.  

А кад се све то склопи – добије се фина представа и задовољство и 
нама и онима који нас гледају. 

 
 Радмила Јана Шакотић, Била сам дете када сам на сцени први пут 
видела „Талију“. Био је то за мене прави доживљај, мада нисам пуно тога 
знала о позоришту. „Радован  III“ је можда једна од првих представа које 
сам видела, ако изузмемо „Пепељугу“ и “Десет љутих гусара“. Наравно, 
била сам одушевљена, мада нисам разумела ни половину шала и 
ситуација из представе. Привукло ме је оно „нешто“, оно што можда 
касније да људе тера да се заљубљују, бирају пријатеље који им нису 
слични, читају поезију и гледају звезде. Привукло ме је нешто што човек 
не уме, нити ће икада умети да објасни разумом. 
 Прошле су године, пружила ми се прилика да се прикључим 
„Талији“ и пошто се први утисак ретко заборавља, искористила сам је без 
размишљања. Сувишно је рећи да нисам погрешила. Радо се присећам 
првог текста, просторије из Дома студената, неудобних столица и сјајне 
атмосфере. Ту сам научила колико су људи важни и колико мало све 
остало значи. Немојте ме погрешно разумети, занимљиво је тражење 
одговарајућих костима у Опери, трема пред наступ се тешко заборавља, а 
публика уме све лепо да награди аплаузом. Али ипак је иза сцене било 
„оно право“ и ту се крију најлепше успомене. Били смо у различитим 
годинама, различитих карактера. Неки су се знали од раније, а неки не. 
Учили смо једни од других, шалили се на свој и туђ рачун, били озбиљни 
кад и колико треба. Одрасла сам уз „Талију“, уз људе који ми и сада 
улепшају дан када их сретнем. 
 Не знам да ли су сва друштва таква или су се просто нашли прави 
људи, на правом месту  - баш у право време, али срећна сам што сам била 
део те приче која (надам се) и даље траје. Нестрпљиво очекујем сваку 
нову прилику за дружење, можда чак и нову представу, јер могу без 
икакве сумње рећи да ме је „Талија“ обогатила. Свима нама треба мало 
такве магије. 
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НА МЕЂУНАРОДНОЈ СЦЕНИ 
 
 

Утисци, сећања, радовања58 
 
Среда, 30. мај 1990. У холу Дома културе студената у Темишвару – 

велико одушевљење и ишчекивање. Културно-уметничка друштва 
Младост и Талија први пут, после дугог низа година, крећу за 
Југославију, тачније у Београд. Није студентском друштву недостајало ни 
раздраганости, ни ентузијазма, али ни треме. Пред сам полазак, Дејан 
наговештава генералну пробу комада “Лудак” Слободана Турлакова. 
Дружина је опуштена, расположена, пуна необјашњивог набоја и среће. 

У аутобусу, атмосферу одржава позадина: Гога, Миодраг, Зоран, 
Рајко, Панча, Јасмина, итд. Продефиловао је, до Београда, цели репертоар 
староградских, новокомпонованих, рок и поп песама. 

Стигли смо у Београд касно поподне и сместили се у одмаралишту 
“Радојка Лакић”. Над Београд су се већ спуштали танки таласи сумрака, 
али наш полет није јењавао. Пошли смо у обилазак града. Док пролазимо 
поред Славије неко сетно запева ону стару Бајагину: Доле ту, код Славије, 
ту где шинац завије, кући иду џезери… 

Настављамо да лутамо, осветљени хиљадама реклама, Теразијама, 
Улицом Маршала Тита, Кнез Михајловом… На углу Кнез Михајлове – 
књижара Нолит, све наслов до наслова. А цене, ко цене: Енциклопедија 
мртвих Данила Киша – 60 милиона динара. Шетамо Кнез Михајловом и 
имамо утисак да је ту језгро, душа града. 

У граду смо до касно остали, али нисмо зажалили. 
Четвртак 31. мај. Освануо је нови дан. Заједно посећујемо Храм 

Светог Саве, пунимо груди значкама, поносни на своје порекло 
посећујемо Етнолошки музеј и журимо на конференцију за штампу. Овде 
нас љубазно дочекују угледни домаћини из Културно-просветне 
заједнице Београда и, падају и први комплименти Миленку Лукину и 
Дејану Перинцу на добром познавању нашег језика. Они су укратко 
приказали наш рад, залагања, осећања, жеље. После конференције за 
штампу враћамо се у одмаралиште. И следе велике емоције и треме: 
играчи ће наступати на телевизији директно у Београдском ТВ 
програму… Све је добро протекло али се за нас дан није завршио. 
Преостаје нам представа у Градимиру. После представе, председник 
                                                 
58 НР, 23/8. јун 1990, Љ. Перинац. 
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друштва-домаћина захваљује нам на посети, дели поклоне. А онда се 
разлегло ужичко коло које су одиграли чланови КУД Младост и КУД 
“Градимир”. Игранка се наставила до касно у ноћ, али нас то није 
спречило да после овако испуњеног дана одемо и до Калемегдана, до 
Победника, где се игранка наставила. 

Предиван дан. Предивне ноћи. Све што смо доживели у Београду 
остало је дубоко урезано у нашим срцима. Верујемо не само као сећање 
већ и као жеља да се узајамне посете и дружења наставе и развију у 
дубоке и пријатељске односе! 
 
ТАЛИЈА у Кикинди59 

 
Студентски позоришни студио Талија, који активише при 

темишварском Дому студената, у периоду између 15. и 17. маја 1991. био 
је гост 32. фестивала аматерских позоришних друштава Војводине, који 
се одржава у Кикинди. 

15. маја, негде око 12.00 сати, позоришни студио Талија нашао се 
на железничкој станици у Кикинди, где нас је дочекала г. Наталија 
Ковалик, секретар Културно-просветне заједнице Кикинде. Одвела нас је 
у клуб позоришта и саопштен нам је програм тродневног боравка. Истога 
дана Талија је наступила на сцени у Руском Селу, десетак километара од 
Кикинде, према румунској граници. 

Наши домаћини су се потрудили да нам боравак буде што 
пријатнији, међутим, организација фестивала је негде затајила. Талија је 
за гостовање у Кикинди – речено је да ће тамо гостовати – припремила 
једночинку Бранислава Нушића “Мува”, која је, по нашој процени, била 
сасвим довољна да у оквиру једновечерњег програма фестивала, уз остале 
учеснике, покаже део свог потенцијала. Али, наши глумци нису могли да 
наступе на фестивалу, пошто је програм већ био одраније састављен, а 
Талија није била укључена зато што домаћини нису били на време 
обавештени о њеном гостовању. Стекли смо утисак да су домаћини 
затечени нашим доласком. Нашло се решење тако што су нас упутили у 
Руско Село. На брзину је становништво било обавештено да су дошли 
Срби из Румуније и да ће приредити културно-уметнички програм. У сали 
је било педесетак гледалаца који су претпостављали да ће видети праву 
представу. Али наша једночинка трајала је свега 13 минута. Какав је 
утисак све ово оставило на публику закључите и сами. Руско Село има 

                                                 
59 НР 72/24. мај 1991, Славинка Стојанов. 
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традицију аматерског позоришта, у сали се сваке недеље изводе 
позоришне представе, наступају како домаћини тако и гости. Наши 
студенти су се потрудили да се добро припреме, позвали су и глумца 
Темишварског народног позоришта, г. Владимира Журескуа да им 
помогне, а испало је да су се тамо обрукали, истина не својом кривицом. 

Остаје нам да се надамо да убудуће до оваквих неспоразума више 
никада неће долазити. 

Другог дана увече присуствовали смо представи аматерског 
позоришта из Кикинде, које је извело позоришни комад “Родољубци”, 
Јована Стерије Поповића. Били смо сведоци једне врло успеле представе. 
 

 
 
Српски глумци из Темишвара у Мађарској60 

 
У организацији Српског позоришта у Мађарској и Самоуправе Срба 

у Ловри, од 30. јуна до 3. јула одржани су „Дани позоришта и културе“. 
Ловра је општина која се налази на Чепелском острву на Дунаву, 
педесетак километара јужно од Будимпеште, будући уједно и једино 
место у Мађарској где Срби представљају већину становништва. 

                                                 
60 НР 1116/8.07.2011, стр. 12-13. Дејан Попов. 
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У склопу сарадње између Самоуправе Срба у Мађарској и Савеза 
Срба у Румунији, као и између Српског позоришта у Мађарској и Српског 
позоришног студија из Темишвара, на овогодишњем фестивалу су 
учествовале драмске дружине Срба у Румунији: Српски позоришни 
студио и Позоришни студио „Талија“ из Темишвара. 

 

 
 
Суботњи фестивалски дан је скоро у целини посвећен стваралаштву, 

односно позоришту Срба у Румунији. У просторијама Дома културе у 
Ловри, вече је почело у 18.30 часова отварањем фото-изложбе Ивана 
Јакшића, професионалног фотографа из Будимпеште, својеврсног фото-
хроничара културног, духовног и друштвеног живота Срба у Мађарској. 
У знаку вишегодишњег рада Српског позоришта у Мађарској, изложба је 
богато илустровала драмску активност ове важне установе Срба у 
Мађаркој. 

У наставку, од 19.30 часова приређено је песничко вече Славомира 
Гвозденовића. Уводна реч припала је Љубомиру Алексову, председнику 
Самоуправе Срба у Мађарској, који је све присутне поздравио и изразио 
задовољство због учешћа Срба из Румуније на „Данима позоришта и 
културе“. Домаћин вечери био је Ратко Краљевић, глумац Српског позо-
ришта у Мађарској, док су стихове аутора наизменично читали такође 
српски глумци из Мађарске, односно Румуније: Катарина Павловић Бачи, 
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Милан Рус, Јосип Маториц, Славинка Стојанов, Ђока Стојанов и Марко 
Аџић. На крају се публици пригодним речима обратио и Славомир 
Гвозденовић, као и песмом Црњански у Темишвару. Књижевно вече је 
симболички завршено песмом из истоимене збирке нашег аутора – Ко-
лико Косова у мени. 

 

 
 
На летњој позорници ловранског Дома културе су у 20.30 часова 

први изашли млади глумци Српског позоришног студија из Темишвара, 
Звездана Симоновић и Марко Стојанов. Након мултимедијалне 
презентације Рајка Корње о династији Обреновић, они су сјајно извели 
комад Радомира Путника Последњи тренуци краља Александра и краљице 
Драге, у режији Ђоке Стојанова. 

Позоришни студио „Талија“ је комедијом Жана Ануја Женски 
оркестар у режији Марка Аџића поновио прошлонедељни успех поводом 
премијере комада у Темишвару. Предвођени својим упућивачем Гораном 
Пантином, улоге су надахнуто тумачили: Александра Корња, Ксенија 
Дајана Глишић, Биљана Мишковић, Милана Петров, Радмила Јана 
Шакотић, Емина Ројков, Борис Пејанов, Марко Стојанов и Ален 
Бранислав Телћан.  

Публика је са интересовањем пропратила оба комада и наше младе 
глумце великодушно наградила бурним аплаузом. Присутни су изразили 
задовољство што је глумачки кадар темишварских Срба млад и веома 
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талентован, и да пружа изванредне перспективе даљем раду у области 
драматургије на матерњем језику. 

Вреди напоменути да је екипа јавне мађарске телевизије у целини 
снимила фестивалско вече, па ће учешће српских глумаца из Румуније у 
Ловри бити приказано и широј јавности. 

У недељу су Темишварци посетили мађарску престоницу, раз-
гледали знаменитости града уз стручна објашњења српског водича, од 
импресивног Трга хероја, па све до краљевске палате у Будиму, и места 
некадашње Српске саборне цркве у Будимпешти. Занимљива је била и 
посета српском храму светог великомученика Георгија у Будимпешти, 
где их је свесрдно дочекао месни парох, наш земљак, протојереј Зоран 
Остојић и укратко говорио о српској пештанској заједници и историјату 
овог знаменитог храма. 

 

 
 
Леп успех наших младих уметника-аматера и њихових упућивача у 

Ловри означава још један корак у сарадњи драмских институција Срба из 
Румуније и Мађарске, али свакако представља нови подстрек да се овај 
вид активности и на даље негује и развија под нашим поднебљем. 
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НЕКЕ НАШЕ ГОДИШЊИЦЕ 
 
Тридесетпетогодишњица ТАЛИЈЕ 
“Радован” у Темишвару61 

 
 Након фестивала позоришних дружина, одржаног у петак у Дому 

омладине, у суботу 23. априла 2005. била је у Дому Студената обележена 
тридесетпетогодишњица позоришне дружине “Талија”. 

 Љубитељи позоришта имали су прилику да уживају овог пута у 
једном од најпопуларнијих српских комада са краја прошлог века – 
Радовану III Душана Ковачевића. Мало је оних који нису видели 
представу тога дела са магистралним Зораном Радмиловићем у главној 
улози. 

 Водитељка програма, Биљана Царан, отворила је манифестацију 
следећим речима: “Талији не треба неко посебно представљање, јер је 
сваком од нас познато да је то позоришна дружина која делује на српском 
језику при темишварском Дому студената. Не може се говорити о Талији 
а да се не истакне њен посебан значај у културно-уметничком животу 
овог дела Баната. 

Талија као позоришно друштво дебитовало је 26. маја 1970. године 
Трифковићевом “Избирачицом” у Темишвару (редитељ професорка 
Вишеслава Ћирић), а прво гостовање било је у Семпетру. 

Генерације су се смењивале, и како не бисмо хтели да неког 
наљутимо, поменућемо само неколико великих имена глумаца-аматера: 
Радослав Рајић, Гордана Видак, Милисав Деспотовић, Лаза Цвејић, Јован 
Матић, Слободан Лера, Дејан Добрин, Драган Лацић, Ђока Стојанов, 
Урош Мутавски, Олгица Марковић, Дејан Перинац, Јелена Кузманов, 
Горан Пантин и још многи, многи други. 

У наставку су Космин Плеша, директор Дома студената и Славомир 
Гвозденовић, председник Савеза Срба у Румунији поздравили све 
присутне и уручили позоришној дружини “Талија” повеље за целокупну 
досадашњу активност. 

Године 1977, на иницијативу самих студената, а уз свестрану помоћ 
старијих, у првом реду књижевника, основан је књижевни кружок 
“Младице”, као допуна “Младости” и “Талији”. Један од песника који се 
тада посебно истакао био је Мирослав Росић, па је зато био позван да се 
овим поводом присутнима обрати са неколико стихова.  
                                                 
61 НР, 793/29. април 2005, Г. Мракић. 
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Пошто су скоро све приредбе драмске дружине “Талија” биле 
заједничке са АКУД “Младост”, тако је било и у суботу. Публика је 
премијерно имала прилику да види сплет “Ивањско цвеће”, у 
кореографији Милорада Лонића и сценском постављању Сенадина 
Крстића. 

И коначно, дошао је највише очекивани тренутак вечери, представа 
Радован III. Улоге су тумачили: Радован – Марко Аџић, Руменка – 
Звездана Симоновић, Георгина – Биљана Мишковић, Катица – Кристина 
Стојковић, Станислав – Верољуб Гвозденовић, Јеленче – Митар 
Милојевић, Келнер – Далибор Јоргован.  

За оне који нису видели представу, Радован је човек из завичаја, 
стицајем околности пензионисан у тридесетој години живота, веома мало 
радио али изузетно много упропастио, Руменка је његова жена, креаторка, 
сапутник и издајник, Георгина је Радованова старија кћи и дугогодишњи 
бол, Катица, млађа кћи, ту је и несуђени син и возач интерконтиненталне 
хладњаче, Станислав је Радованов свекар, Јеленче заробљеник из 
породице мрских Вилотића и песник, Келнер је Радованов непријатељ, 
зет и на крају ништа, Василије рођени брат Станиславов и покојник.  

Иако је представа трајала два сата, никоме није било досадно, јер су 
млади глумци-аматери пружили свој максимум. Сви су изузетно добро 
глумили, а сам Радован (изврсни Марко Аџић) је неколико пута изазвао 
искрене аплаузе публике. 

Ево и неколико изјава садашњих и некадашњих чланова “Талије”: 
Горан Пантин, режисер представе: “Право да кажем, ми се још од 

1996. године спремамо да урадимо Радована III. Од када се ја бавим 
Талијом, спремали смо искључиво комедије. Прва је била представа 
Индексовог радио-позоришта Клиника Шварцвалд, пародија на познату 
немачку тв серију, након чега смо одлучили да урадимо Радована III. И, 
ето, после девет година, испунила ми се жеља. Много смо труда и 
времена уложили у овај пројекат, али исплатило се. Ја сам веома 
задовољан њиховим учинком и хтео бих да захвалим свима који су 
помогли око ове представе. Нећу да издвајам појединце, јер сам уверен да 
је сваки дао све од себе. 

Што се тиче самог јубилеја, знамо да се сваке пете године 
обележава годишњица Младости, док се око Талије нисмо успевали 
договорити. Било је реч да обележимо тридесетогодишњицу пре пет 
година, али нам није успело. Одлучили смо тада да то урадимо сада, 
поводом тридесетпетогодишњице. Много ми је помогло друштво 
Младост, јер знате, има нека стара химна која каже: Младост и Талија, 
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то су друштва два, то су наши другови, то смо ти и ја. 
Мени је јако жао што нисмо успели да и бивше генерације Талије 

окупимо, да и они ураде нешто. Речено ми је да су све то људи са 
породицама, обавезама, да немају времена и тако даље. 

Што се мене тиче, одлучио сам да се не појавим у представи, 
сматрајући да ме је публика већ доста пута видела у истој хипостази. Ја 
сам доста времена радио монологе као гост на представама Младости, и 
мислим да се публика зажелелеа да види неке нове фаце, не само мене. 

Након овог успешног позоришног викенда, видело се да имамо 
доста талентованих младих људи. Заинтересованост за позориште је 
поново заживела и то је врло позитивно. Белобрешка има добру 
позоришну дружину, ученици гимназије “Доситеј Обрадовић” вредно 
раде, а и наши из “Талије” су врло талентовани. Сви су ми рекли да им се 
глума свиђа и да желе да наставе. “Талијина” врата су увек широм 
отворена за све љубитеље аматерског позоришта. 

Не знам коју ћемо представу у будуће спремати, али желим да исто 
буде нешто оригинално, вратоломно и ексцентрично. 

Вања Унчански, некадашња глумица “Талије”: “Била су некад врло 
лепа времена и могу рећи да јако тугујем за својом младошћу. Пожелела 
сам, гледајући ове омладинце, да се и ја нађем на сцени, у било којој 
улози. Своје најлепше доба провела сам у “Талији”, где сам упознала и 
свог будућег мужа. Многа пријатељства и многи бракови склопили су се 
у оквиру ове дружине. Желим садашњој генерацији пуно успеха у даљем 
раду, и преносим им овом приликом да су били одлични.” 

Цветко Михајлов, један од Талијиних глумаца-аматера прве 
генерације: “Са посебним задовољством сећам се тих студентских дана, 
крајем ‘60-их, када смо основали Младост и Талију, 1969, односно 1970. 
Били смо тада Љубиша Поповић, Душко Попов  и ја. Као сарадници 
српске емисије Радио Темишвара, одлучили смо да урадимо нешто више. 
Били смо тада пуни ентузијазма, орни да оснујемо оркестар и позоришну 
дружину. Пуно нам је помогао тадашњи главни уредник српске емисије 
Радио Темишвара, покојни Андрија Поповић. Ја сам имао улогу 
организатора. Деловао сам као члан између 1970-1972, време у које сам 
успео окупити око 30 студената. Била су то лепа времена, публика нас је 
јако волела. У две године колико сам ја активисао спремили смо и 
одглумили 14 представа, у Темишвару и нашим селима. 

Ово што сам данас видео изгледа ми као квалитативни скок унапред. 
Пуно ми се свиђа данашња генерација и радује ме чињеница да се успешно 
наставља оно што смо ми започели пре тридесет и нешто година.” 
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НОВИ ПОЧЕЦИ 
 
 
Време је за... „Талију“62 

 
Као што се може закључити из написа у нашој штампи, из оног што 

је речено преко српске емисије Радио Темишвара или пак из 
индивидуалних контаката и разговора, већина присутних на овогодишњој 
Светосавској свечаној академији у темишварској Опери слаже се да је то 
био изузетан културно-уметнички догађај, који се, можда, по први пут 
могао видети на нашим српским сценама. Но, и поред свих похвалних 
речи које креатори и сами учесници ове приредбе заслужују, овај напис 
има други циљ, другу намеру, за коју је Светосавска академија само 
повод. 

Наиме, на сцени Опере могли смо пратити, између осталог,  умет-
ничко отелотворење низа наших културно-историјских личности, 
значајних за Темишвар и наш Банат, што је уосталом била и идеја-водиља 
целе представе. И ретко ко од присутних није остао запањен како 
костимографијом, тако и (особито) уметничком изведбом наших 
глумаца–аматера. Сви су се они просто саживели у улогу коју су 
интерпретирали, па би било неправедно истицати било кога, јер је сваки 
дао свој допринос успеху целе представе. 

И отуда повод за размишљање (и, уједно, присећање) на неке 
седамдесете, осамдесете и деведесете године прошлог, па и на године 
почетка овог века, када је наша публика, осим концерата народних песама 
и игара, могла на бројним приредбама да прати и наступе глумаца–
аматера у оквиру Позоришног студија „Талија“. Ко од верних гледалаца 
(боље речено, „пратилаца“) таквих приредби се са извесном носталгијом 
не присећа позоришних комада изведених на сцени Дома културе 
студената у Темишвару или на гостовањима по разним нашим местима 
које су АКУД „Младост“ и „Талија“, иако аматерска друштва по статуту, 
поштено „одрадили“ (а било је, после 1989. и гостовања у иностранству). 
Почев од првих представа „Избирачица“ (1970) и „Зулумћар“ (1971), па 
све до последње изведених „Јанаћко“ (2002) и „Радован III“ (2005), на 
сцени су се низали како класични и модерни позоришни комади, тако и 
једночинке или шаљиве приче. И све су оне испуњавале потребе наших 
гледалаца за таквом врстом уметничког изражавања. О томе како се то 
                                                 
62 Душан Попов, НР 938/08.02.2008, стр.23. 
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некад одвијало, заинтересовани читалац може пронаћи више детаља у 
изванредној монографији Љубомира Степанова – „Од срца, срцу...“, где 
постоји и ажурно наведен списак свих глумаца-аматера који су 
активисали у том периоду. 

Нажалост, последњих година активност „Талије“ јењава, да не 
кажемо да се чак сасвим угасила. Позоришних представа давно већ није 
било. Разлога има доста, неки су објективне, а неки субјективне природе, 
неки оправдани, а неки не. Но, то сада није толико битно, јер прошлост се 
ионако не може променити. Важан је међутим повод који нам је 
Светосавска свечана академија предочила: заиста је штета да се наш 
аматерски глумачки потенцијал не искористи на прави начин и не оживи 
активност „Талије“ онако како је она деловала у првим деценијама своје 
активности. Доказало се на Светосавској свечаној академији да 
располажемо изузетно надареним појединцима (како старијим, тако и 
млађим, таман како би то разне улоге захтевале), који су доказали да могу 
на најсуптилнији начин интерпретирати оно што позоришна представа од 
њих тражи.  

Сигурно је да неко од тих глумаца (или неко други, можда неки 
професионалац из матичне земље, што да не ?!, сетимо се само примера 
кореографа који су упућивали наша фолклорна друштва) би могао имати 
толико знања, ентузијазма, смелости и ауторитета (као, својевремено, 
Вишеслава Ћирић) да окупи све те позоришне таленте, одабере неко 
прикладно дело и крене у... неки нови почетак. Када то крене, убеђен сам 
да ће и друге снаге приступити са пуно ентузијазма, као што је то био 
случај и пре скоро четрдесет година. Штета би било да се овај повољни 
тренутак, када се доказало да и ми, Срби из Темишвара, имамо снаге да 
обновимо аматерски позоришни живот, не искористи за неки нови 
почетак (свака част Белобрешчанима, они су то већ од неколико година 
урадили). За публику не треба бринути, јер много света већ давно 
прижељкује један позоришни догађај од наших аматера. 

Не бих хтео да се закључи да  овај кратки осврт представља позив на 
окуп само чланова позоришта. Он се може схватити и шире, као општи 
позив свим припадницима нашег живља којима је аматерска активност 
блиска и који имају имало талента и воље за то, да приступе нашим 
културно-уметничким дружинама, било да су оне фолклорне, хорске, 
позоришне или друге врсте. Била би то обострана корист и задовољство: 
и за појединца, а и за целокупну нашу заједницу.  
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Темишварци на трећем издању «ФЕТРЕ»63 
 

Село Јаша Томић би могло да се упореди са неким повећим 
градићем када се ради о активностима културно-уметничког карактера, и 
не само.  Између 20. и 27. септембра [2008.] у овом банатском селу 
организовало се треће издање «Фестивала традиционалних позоришних 
форми Војводине». Организатор манифестације био је Завод за културу 
Војводине, док је извршни организатор било Аматерско позориште 
«Ђорђе Дамјанов – Ђекша» из Јаше Томића.  

У петак [26.09.2008.], у 20.30 часова, на сцену позоришта ступили су 
и чланови «Српског позоришног студија» из Темишвара, који су 
представили одломак комада «Ковачи» Милоша Николића, у режији 
румунског редитеља Хорије Дана Јонескуа. Улоге су тумачили: Петар – 
Ђока Стојанов, Аца – Горан Пантин и Лујза – Славинка Стојанов. 
Асистент режије је био Дејан Перинац, а лектор и шаптач Јованка 
Шољмошан.  

Они су наступили ван канкуренције, а интервју са Хоријом Даном 
Јонескуом, као и опширнији материјал о наступу темишварских глумаца, 
појавио се у шестом броју Билтена, који су организатори издавали сваког 
дана фестивала. Представи је присуствовао и аутор - Милош Николић, 
који је имао позитивно мишљење о изведби темишварске дружине. Вреди 
истаћи податак и да је било преко 200 људи у прелепој сали Дома 
културе, и да се притом плаћала карта, што доста казује о завидном нивоу 
културе становника Јаше Томића.  

У оквиру «Дана српске културе», на дан 16. октобра, у Темишвару 
ће «Ковачи», у изведби глумаца «Српског позоришног студија» бити пре-
мијерно приказани.  
 
 
Прича о ковачима, у ствари о људским судбинама које се понављају 
и преплићу64 

 
У четвртак, 16. октобра [2008.], у оквиру културно-уметничке 

манифестације – Дани српске културе у Темишвару, лансиран је значајан 
пројекат „Српски позоришни студио у Темишвару“ и премијерно је 

                                                 
63 Горан Мракић, НР 972/03.10.2008 
64 Миодраг Тодоров, НР 975/24.10.2008, стр.9. 



 99 

изведен позоришни комад „Ковачи“ Милоша Николића у режији Хорије 
Дана Јонескуа. Представа је изведена у Дечијем позоришту „Мерлин“.  

У Србији, у пограничном месту Јаша Томић у оквиру трећег издања 
манифестације „Фестивал традиционалних позоришних форми 
Војводине“ новоосновани Српски позоришни студио окушао је своје 
снаге да би прошлог четвртка  премијерно у Темишвару извео пред 
домаћом публиком комад „Ковачи“. 

Уз домаћу публику било је те вечери у сали и представника  
Генералног конзулата Републике Србије у Темишвару са Драгомиром 
Раденковићем на челу, затим нас је присуством удостојио председник 
Матице исељеника Србије, Радивој Дабић, шеф у локалној влади Панчева 
за културу - Немања Ротар, државни секретар у Департману за 
мећуетничке односе Румуније, Марко Атила, архијерејски заменик 
протојереј-ставрофор Владимир Марковић и наравно аутор комада 
Милош Николић и режисер Хорија Дан Јонеску. 

„Ковачи“ су до сада извођени не само у Србији већ и у неколико 
земаља Европе, међу којима и на сценама широм Румуније, а ово је први 
пут да су Коваче извели на српском  Срби из Темишвара, враћајући се 
једној својој великој, лепој и племенитој позоришној традицији. Улоге су 
тумачили: Петер – Ђока Стојанов, Аца - Горан Пантин, Лујза – Славинка 
Стојанов, Иван - Дејан Перинац, лектор Јованка Шољмошан, шаптач 
Саша Малимарков. Чланови темишварског српског позоришног студија 
успели су да у току представе публику насмеју, али и да је неколико пута 
доведу до тога да се сауживи са главним ликовима овог комада.  

Ова драма, написана 1991. године, култивисаног је израза, препуна 
незлобиве ироније која каткад прелази у сарказам и која говори о једном 
крвавом проблему. Овај изузетни доживљај који је одушевио све 
присутне, са препуно емоција даје наде да се изискује Српски позоришни 
студио, јер добре воље за то има и у Министарству културе, Румуније и 
Србије, у Министарству за дијаспору, у Департману за међуетничке 
односе Владе Румуније, у Матици исељеника Србије.  

На крају лепе српске вечери и након представе присутне је по-
здравио Славомир Гвозденовић, председник Савеза Срба и уручио 
Повељу-захвалницу аутору Ковача, Милошу Николићу – „За целокупан 
труд и љубав којом нас је пригрлио у пројекту Српски позоришни студио 
у Темишвару“. Такође захвалница је уручена и режисеру представе, 
једном од најпознатијих режисера Румуније, али који је, како је нагласио 
Славомир Гвозденовић и више од тога – наш пријатељ Дан Хорија Јонес-
ку. 
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Ускоро ће заживети српски позоришни студио65 
 

У оквиру прошлогодишње манифестације „Дани српске културе у 
Темишвару“, група наших интелектуалаца и поштовалаца наше 
позоришне традиције покренула је оснивање Српског позоришног 
студија у Темишвару. Тада су, у дивној атмосфери, темишварски 
ентузијасти извели, у позоришту „Мерлин“, „Коваче“ Милоша 
Николића. 

Ево, данас, преносимо радосну вест. Комисије за културу и 
финансије Тимишког жупанијског савета су једногласно прихватиле 
оснивање 4 професионална радна места, у оквиру позоришта „Мерлин“, 
за будући Српски позоришни студио. Тимишки жупанијски савет би се, у 
наредном периоду, на предлог угледног режисера и директора 
„Мерлина“, Хорије Јонескуа, иначе поштоваоца и пријатеља нас, Срба, 
као и на основу одлуке својих стручних комисија, обратио Министарству 
културе Владе Румуније. Лепа вест пред Ускрс, а очекујемо, са надом, и 
потврду из Букурешта. Верујемо да овом важном подухвату неће изостати 
ни помоћ из матице.  
 

Представа «КОВАЧИ» у Решици66 
 

Представа “Ковачи” Милоша Николића била је изведена током 
година преко 100 пута. Премијера је била изведена почетком сезоне 
2003/2004. у копродукцији Народног позоришта и Центра за културу 
Панчево. Премијера у Панчеву била је 13. новембра, а у Београду 18. 
децембра. 

Улоге у представи тумачили су познати глумци: Бранко Видаковић, 
Миленко Павловић, Зорица Мирковић и Драган Николић, пре ког је у 
улози Ивана наступао Станко Богојевић. 

Током протеклих шест година представу је видело око 20.000 
гледалаца на сцени Националног театра, али и у Панчеву и у београдском 
Дому културе “Студентски град”. Представа је гостовала у многим 
градовима Србије и Босне и Херцеговине. Ансамбл представе наступао је 
на Међународном позоришном фестивалу националних мањина у 
Темишвару 2004. године, на Интернационалном фестивалу комедије 
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“Балкан” у албанском граду Корси 2005. године и на Међународном 
позоришном фестивалу у Кијеву 2006. године. 

Драма «Ковачи» је написана давне 1991. године, а питања које 
покреће су, укратко: «Ко је ко, шта је шта, шта је чије, чији је ко. 
Смештањем радње у ковачницу, личности не живе свој живот, већ 
сублимирају живот једног народа и јединке унутар њега у конкретној 
историјској ситуацији која се зове рат и последице рата», записао је 
драматург Зоран Раичевић.  

Темишварски Српски позоришни студио извео је у четвртак, 19. 
новембра [2009], у Уметничкој гимназији у Решици позоришну представу 
«Ковачи». Домаћини догађаја били су представници Месне организације 
ССР, са Урошем Симеоном и Веселином Ђукићем на челу.  

Српском позоришном студију је ово други пут како изводи 
представу у целини. Делић представе био је изведен на фестивалу у Јаши 
Томићу, док је у Темишвару био изведен цео комад. 

Улоге су тумачили Ђока Стојанов (Немац Петер), Горан Пантин 
(Србин Аца), Славинка Стојанов (Петерова жена, Немица Луиза) и Дејан 
Перинац (Рус Иван). Представу је први пут у Темишвару режирао 
покојни Хорија Дан Јонеску (улогу је сада преузео његов син, Калин), као 
књижевни саветник је била  изабрана Јованка Шољмошан, док је Биљана 
Мијатов била шаптач.  

Глумци су врло добро урадили свој посао пред, нажалост, 
малобројном решичком публиком, иако је улаз био слободан. Постоји 
план да се у блиској будућности Српски позоришни студио са 
«Ковачима» представи и у Великом Семиклушу.  

Аутор «Ковача», Милош Николић, написао је и друге познате 
комедије попут: «Ушо ђаво у Панчевце», «Светислав и Милева» и 
«Атентат». Његова су дела била преведена на румунски и немачки језик и 
била су изведена и у многим румунским позориштима.  
 
Даровница67 
 

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 
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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, 
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 „Та-
лија“, 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 Николаје-
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вић 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, 
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-умет-
ничке активности у Дињашу. 

На крају овогодишње прославе најискуснији чланови АКУД „Мла-
дост”, 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 дру-
штво толико цењено и хваљено у земљи, матици и широм Европе.  
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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. 

 
 
Позоришни студио Талија68 
 

Дугогодишњи рад једне ама-терске уметничке дружине може да 
значи много или мало, зависи од перспективе из које се гледа. У случају 
наших културно-умет-ничких друштава, то је довољно, поготово ако се 
узму у обзир социјални и економски услови у поређењу са постигнутим 
резул-татима. 

Српски позоришни студио Талија из Темишвара, започео је свој 
живот пролећа 1970. године, на иницијативу групе студената српске 
националности, окупља-јући младе уметнике-аматере са циљем очувања 
и неговања умет-ничког наслеђа,  културе, обичаја, богате ризнице 
културне баштине српске мањине из Румуније, да омогући проширивање 
видика и интересовања, да подстакне раз-вијање њихових талената, као и 
да им пружи неопходно културно образовање. То је језгро око којег су се 
за кратко време окупили талентовани ученици и студенти. Дакле, велики 
део културне актив-ности младих Срба из румунског дела Баната одвијао 
се у оквиру позоришног студија Талија. Појава Талије значила је 
прекретницу у позоришном животу Темишвара и околине. 

Позоришни студио Талија током времена учествовао је на 
многобројним такмичењима, фес-тивалима и манифестацијама локалног, 
националног и интер-националног карактера са којих је прикупио поред 
бројних признања публике и значајне награде. Свих ових година одиграло 
се око 260 позоришних представа у којима је учествовало преко 200 
глумаца аматера. 

Први наступ позоришног студија Талија био је 26. маја 1970. године 
у Темишвару са представом Избирачица - Косте Трифковића. После 
четрдесет година у Темишвару на јубиларној пред-стави одиграо се исти 
позоришни комад али са новом генерацијом глумаца аматера. Током 42 
године које су уследиле, Талија је кроз своје представе, упућиваче, а 
нарочито кроз своје глумце, израсла у једно од најзначајнијих аматерских 
позоришта са ових простора. 

                                                 
68 НР 1186/9.11.2012. Горан Гога Пантин. 
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У задње две године Талија је одиграла око десет представа на којима 
је приказала следећи репертоар: позоришну представу Косте Трифковића, 
Избирачица, колаж стихова Славомира Гвозденовића, Колико Косова у 
мени и позоришну представу Жана Ануја, Женски оркестар.  

Данас Талија броји око 15 чланова (великом већином новопечених 
студената и ученика Српске гимназије Доситеј Обрадовић).  

Током новембра месеца чланови позоришног студија Талија 
започињу пробе за припрему једног новог позоришног комада који ће 
приказати оригиналност и ексцентричност а истовремено припремају и 
учешће на представи поводом прославе крсне славе, АКУД “Младост” и 
ПС Талије, Сабор Светог Архангела Михаила - Аранђеловдан. 

“Талијина’’  врата су увек ши-ром отворена за све љубитеље глуме и 
аматерског позоришта а и свим припадницима нашег живља којима је 
аматерска активност блиска и који то желе, да приступе нашим културно-
уметничким дружинама, било да су оне фолклорне, хорске, позоришне 
или друге врсте. Била би то обострана корист и задовољство: и за 
појединца, а и за целокупну нашу заједницу. 

 
За све који желе да нам се придруже наши су контакти: 
Е-адреса:   
thaliatemisvar@yahoo.com 
Фејсбук-адреса:  
http://facebook.com/ 
pozorisnistudiotalija 
 

„Слутње у самоћи“ и „Црњански у Темишвару“69 
 
У оквиру наше значајне културне манифестације, Дани српске 

културе у Темишвару, наши суграђани су имали прилику да присуствују у 
четвртак, 7. новембра, са почетком у 19.00 часова, представи посвећеној 
Јовану Дучићу и Милошу Црњанском у извођењу Српског позоришног 
студија из Темишвара у сали Луткарског позоришта „Мерлин“. 

Присутне је у уводном делу програма поздравио др Славомир 
Гвозденовић, посланик ССР у Румунском парламенту, а међу публиком, 
која се одазвала у великом броју, било је и званичника, представника 

                                                 
69 НР 1239/15.11.2013, стр. 9-10. Горан Гога Пантин. 
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српских институција, Цркве и Генералног конзулата Републике Србије у 
Темишвару. 

У првом делу вечери темишварска публика је могла да види колаж 
стихова Јована Дучића под називом „Слутње у самоћи“, које су 
маестрално казивали Ђока Стојанов и Славинка Стојанов. А да вече буде 
што поетичније, балетским нумерама су стихове дочарале проф. Алина 
Михај и млађана Тања Станковић. За избор стихова као и за сценску 
поставку била је задужена Славинка Стојанов. Те вечери је за ужитак 
публика добила на поклон добру интерпретацију уз интересантан декор 
са прикладном музиком.  

 

 
 
У другом делу вечери публика је уживала у монодрами „Црњански у 

Темишвару“. Улогу Милоша Црњанског је те вечери одиграо наш 
академски глумац Марко Аџић, говоривши текстове које је изабрао и 
приредио Славомир Гвозденовић. Режију и сценографију, монодраме, 
урадио је исто Марко Аџић а за музичку илустрацију побринула се наша 
врсна музичарка, концерт мајстор Нада Петров. Сећања о Црњанском 
казивао је потписник ових редова. 

Дугим аплаузом је публика наградила актере те вечери, а 
председник ССР Огњан Крстић, у име Савеза Срба у Румунији, је свим 
учесницима уручио Захвалнице.  
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Наши глумци су се потрудили да на свој начин обележе ову значајну 
манифестацију у Темишвару и допринели да ови дани буду успешни, да 
буду наше огледало и да нас све опомену да можемо и другачије и да 
свима скрену пажњу на оно шта чинимо као заједница, јер смо једна од 
највреднијих и најорганизованијих мањина у Румунији, а то је могуће 
само трудом и заслугом свих нас. 

 

 
 
 

 
Прва представа Српског државног позоришта70 

 
У оквиру четврте недеље манифестације Дани српске културе у 

Темишвару, у организацији Савеза Срба у Румунији, Темишварци су у 
среду, 26. новембра, присуствовали представи „Две леве и две десне 
ноге“, аутора Милоша Николића, у режији Силвија Вакарескуа, коју су 
одиграли чланови Српског државног позоришта из Темишвара пред 
препуном Мултифункционалном салом Тимишког жупанијског савета.  

                                                 
70 НР 1293/5.12.2014, стр. 9-10. Миодраг Тодоров. 
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Премијерном извођењу представе „Две леве и две десне ноге“ - мале 
комедије, присуствовали су аутор и текстописац Милош Николић, а међу 
званичницима били су и генерални конзул Лазар Манојловић и конзул 
Ирена Радојичић, госпођа Аурора Каравасиле, саветник при 
Министарству културе и председник ССР Огњан Крстић.  

„Зашто људи долазе у позориште? Зато што су у позоришту увек 
заштићени и безбедни... у позоришту никад не страдамо ми, него неко 
други, не испаштамо ми, него неко други, у позоришту никад нисмо 
смешни ми, него неко други...“ – биле су речи којима је Марко Аџић увео 
присутне у свет позоришта. 

 

 
 
Аутор представе Две леве и две десне ноге, Милош Николић, уступио 

је своје кратке комедије нашим глумцима, од којих је направљен избор, а 
за превод на румунски језик задужен је био цео тим преводилаца: 
Александра Ђурђев, Радмила Јана Шакотић, Весна Рошка, Милана и 
Александра Петров. Напоменимо да је глумачка екипа коју сачињавају: 
Оливера Јовановић, студент Факултета драмских уметности у 
Темишвару, родом из Свинице, Јована Божић глумица из Вршца, 
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дипломирани глумац Марко Аџић и дугогодишњи глумац Позоришног 
студија „Талија“, Горан Гога Пантин, скренула пажњу темишварској 
публици и доказала зрелост и спремност да коначно после више година 
заживи професионална позоришна сцена на српском језику у Румунији. 
Дуги и топли аплаузи публике на крају прошлонедељне успешне 
представе најавили су нови почетак и рађање Српског државног 
позоришта. Марко Аџић се овом приликом обратио публици у име свих 
глумаца и захвалио на несебичној подршци и помоћи особљу 
темишварског Дома студената, који су им изашли у сусрет и уступили 
просторије за пробе, представницима Националног театра из Темишвара, 
Министарству културе Републике Румуније и госпођи Аурори 
Каравасиле, редитељу, професору и педагогу Петру Силвиу Вакарескуу и 
асистенту режије Клаудију Догаруу. Ово је само почетак једне велике 
сарадње, када ће се у марту месецу идуће године организовати српско-
румунски фестивал - Театрос фест, који ће се одржати у Националном 
театру. Темишварској публици обратила се госпођа Аурора Каравасиле, 
саветник при Министарству културе и партнер ССР за време 
организовања манифестација Дана српске културе и пренела поздраве 
министра културе Републике Румуније, Келемана Хунора. Председник 
Савеза Срба у Румунији, Огњан Крстић, доделио је захвалнице Савеза 
Срба поводом Дана српске културе у знак признања и захвалности за 
изузетан допринос, очување и промовисање српске културне баштине и 
сећање на овај историјски тренутак и нови почетак: аутору, редитељу и 
глумцима представе и додао: „Ово је почекак да заживи наше српско 
позорише, под окриљем темишварског Народног позоришта и да Срби из 
Румуније напокон добију своју сцену пошто овај приказани таленат то и 
заслужује“. 
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РАДОСТИ 
 
 

Четири деценије рада неке 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 српском позоришном студију Талија при Дому 
културе студената у Темишвару, доносимо сажети преглед његовог 
деловања током 45 година: 

–  Прво наступање драмске дружине Талија – Темишвар, 26. маја 
1970. 

– Прво заседање књижевног кружока Младице – Темишвар, 9. 
новембра 1977. 

– Укупан број аматера – преко 175; 
– Приказано око 250 приредби; 
– Посећено преко 50 места; 
– Број гледалаца – преко 100.000; 
– Чланови дружине учествовали су на 10 финалних фаза земаљског 

фестивала студентске уметности и стваралаштва; 
– Гостовања у иностранству – Србија, Мађарска; 
– Најдраже гостовање – Београд, 1990; 
– Најдужи стаж у дружини – Горан-Гога Пантин – 25 година (21 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 – Велики Семпетар; 
– Најдуже путовање – Дунавска Делта – 12 дана; 
– Место где су студенте најлепше примили – Варјаш; 
– Број увежбаних позоришних комада – 56; 
– Број премијера – 36; 
– Режисер са најдужим стажом – Вишеслава Ћирић; 
– Најуспешније позоришне представе – Зулумћар (С. Ћоровића), 

1971, Ушо ђаво у Панчевце (М. Николића), 1983, Радован III 2005; 
– Најпопуларније позоришне представе – Сумњиво лице (Б. 

Нушића), 1971. и Заједнички стан (Г. Добричанина), 1984; 
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– Генијална у свему – Љубица Рајкић; 
– Највећи глумци – Радослав Рајић, Слободан Лера; 
– Највећа победница – Иванка Пантић; 
– Најбољи водитељи програма – Наташа Гомилин, Биљана Царан; 
– Најуспешнији женски глумачки пар – Вања Марков – Вида Унчан-

ски; Биљана Стојшин – Марица Пелић; 
– Најуспешнији мушки глумачки пар – Миодраг Матић – Мирослав 

Богдановић; Шаца Блашиу – Светозар Живанов; 
– Идеалан члан – Николаје Најдан; 
– Предодређени режисер – Дејан Перинац; 
– Најбољи песник и казивач стихова – Светислав Лазић; 
– Женски пандан Љубомира Степанова – Јелена Кузманов; 
– Секси бомба – Славица Шешин; 
– Непревазиђен у озбиљности – Драган Лацић; 
– Најсимпатичнији глумачки пар у очима мушкараца – Урош 

Мутавски – Милка Ђурић; 
– Најсимпатичнији пар у очима женских – Ђока Стојанов – 

Славинка Перин; 
– Свестрани глумац – Србобран Биба Милошевић; 
– Незаборавна МАЛЧИКА – Велинка Белић (К. Трифковић: 

Избирачица), 1970; 
– Тотална ГОСПА МИЦА – Гордана Видак (Б. Нушић: Власт), 1971; 
– Велики ПРОСИЛАЦ – Лаза Цвејић (Ј. С. Поповић: Женидба и 

удадба), 1974; 
– Идеални МИКА – Милисав Деспотовић (Б. Нушић: Аналфабета), 

1971; 
– ЖИКА који се памти – Дејан Добрин (Б. Нушић: Сумњиво лице) 

1979; 
– Најомиљенији тандем – Горан и Жива Пантин; 
– Најоригиналнији Лала - Горан Пантин; 
– Две генерације истовремено на сцени – породица Стојанов; 
– Први професионални глумац – Марко Аџић. 

 
Репертоар позоришног студија Талија (година означава премијеру; 

где није означен режисер, знак је да режија припада дугогодишњем 
упућивачу, проф. Вишеслави Ћирић – до 1986. године). 

– 1970. Коста Трифковић, Избирачица; 
– 1971. Светозар Ћоровић, Зулумћар; 
– 1972. Бранислав Нушић, Светски рат; Аналфабета; Власт; 
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– 1973. Јован Стерија Поповић, Покондирена тиква; Лажа и 
паралажа; 

– 1974. Јован Стерија Поповић, Женидба и удадба; Коста 
Трифковић, Француско-пруски рат; Мирча Зачиу, Василе Ребреану, На 
рубу раја; Колаж стихова банатских песника у Румунији – Слава теби, 
отаџбино; 

– 1975. Бранислав Нушић, Мува; Кијавица; Колаж стихова 
банатских песника – Наш народ за сунце гласа; 

– 1976. Јован Стерија Поповић, Кир-Јања; Думитру Соломон, 
Оријент-експрес; Шаљиви колаж: Студентска естрада; Како смо 
сахрањивали Лелицу; Писмо; У прави час; Критика; 

– 1977. Колаж патриотских стихова – Млада срца, смеле мисли; 
Љубавна лирика – Од срца, срцу; 

– 1978. Шаљиви триптих – Смешне муке од луде науке (Б. Нушић, 
Аутобиографија; К. Фриђеш, Вратите ми школарину; Д. Соломон, 
Пролазна соба); 

– 1979. Бранислав Нушић, Сумњиво лице. Једночинке разних аутора: 
У продавници; Шта ћемо са брковима; Ко зида кућу; Глуви зет; 

– 1980. Једночинке разних аутора: У ресторану, Обијање банке, 
Шећерна болест; Коста Трифковић: Љубавно писмо; 

– 1981. Јован Стерија Поповић, Симпатија и антипатија; 
– 1982. Скечеви разних аутора: Раф-глумац; Добродушна жена; 

Синдикална љубав; У бироу за нађене ствари; Инјекција; Бранислав 
Нушић, Аналфабета; Слободан Турлаков, Муж без педигреа; Бранислав 
Нушић, Госпођа министарка, Др, (одломци, режија Дејан Перинац); 

– 1983. Колаж стихова Десанке Максимовић – Младост се ничега не 
боји (режија Љубица Рајкић); Милош Николић, Ушо ђаво у Панчевце 
(Обична градска збрка); 

– 1984. Колаж стихова Славомира Гвозденовића, Птица и камен 
(Режија Љубица Рајкић); 

– 1985. Драгутин Добричанин, Заједнички стан; 
– 1986. Фадил Хаџић, Чешаљ; Колаж стихова, Гаудеамус (саставила 

Вишеслава Ћирић, режију преузео Дејан Перинац); 
– 1987. Бранислав Нушић, Аналфабета; Колаж комичних сценета; 
– 1988. Думитру Соломон, Несаница; Лауренцију Чернец; Жени се 

тридесетогодишњак; 
– 1989. Колаж стихова Тудора Аргезија, Песма човеку; 
– 1990. Слободан Турлаков, Лудак, режија Дејан Перинац; 
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– 1991. Бранислав Нушић, Мува; М. П. Чкаља, Метак чека; Кафана, 
режија Ђока Стојанов ; 

– 1992. М. П. Чкаља, Јанаћко; Зоран Петровић, Па, изволите у 
Сакуле, режија Ђока Стојанов; 

– 1994. Ј.С. Поповић, Покондирена тиква, режија Горан Пантин; 
– 1996. Индексово радио позориште, Клиника Шварцвалд, режија 

Горан Пантин; 
– 1998. Бранислав Нушић, Мува, Дугме, режија Горан Пантин; 
– 1999. Ј.Ј. Змај, Шаран, режија Ђока Стојанов; Зоран Петровић, Па, 

изволите у Сакуле – Кум по столицама, режија Горан Пантин; 
– 2001. М.П. Чкаља, Грађевинска дозвола, режија Горан Пантин; 
– 2002. М.П. Чкаља, Јанаћко, режија Горан Пантин; 
– 2005. Душан Ковачевић, Радован III, режија Горан Пантин; 
– 2008. Колаж стихова Славомира Гвозденовића, Колико Косова 

мени (Режија програма Милорад Лонић). 
- 2008. Ковачи, Милан Николић, режија Дан Хорија Јонеску; 
- 2010. Чему служе прсти, Мали глумац,  сценете, режија Гордана 

Јоргова; Дете из епрувете, скеч, режија Ђока Стојанов; Банатска 
казивања, прича, режија Марко Аџић; Избирачица, Коста Трифковић, 
режија Горан Пантин, Марко Аџић; 

- 2011. Женски оркестар, Жан Ануј, режија Марко Аџић, Свети 
Сава, српска слава, колаж, режија Горан Пантин; Последњи тренуци 
краља Александра и Краљице Драге. Радомир Путник, режија Ђока 
Стојанов; 

- 2013.  Слутње у самоћи, Јован Дучић, колаж, режија Ђока 
Стојанов; Црњански у Темишвару, Милош Црњански, избор стихова, 
режија у сценографији Марко Аџић;  

- 2014. Две леве и две десне ноге. Милош Николић, режија Силвију 
Вакареску, асистент Клаудију  Догару. 
 

Позоришни студио је учествовао на свим земаљским фестивалима 
студентске уметности и стваралаштва, почев од 1973. до 1989. године и 
постигло следеће резултате: 

1. 1974. Крајова – Иванка Пантић, назив лауреата 
2. 1979. Питешт – учешће у финалу, без награде 
3. 1983. Клуж-Напока – Љубица Рајкић, II награда (прва није 

додељена) за колаж сопствених стихова “Људи, волите истину” 
4. 1989. Плојешт – учешће у финалу, без награде, “Песма човеку”, 

стихови Тудора Аргезија у режији Дејана Перинца. 
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Наступи у иностранству: Београд, Кикинда, Крушевац, Јагодина, 
Јаша Томић, Руско Село (Србија), Ловра (Мађарска), Беч (Аустрија). 

 
Глумци: 
Аџић Марко,  Аџић Предраг; 
Бајински Душица, Белић Велинка, Беречић Богољуб, Беречић 

Живко, Богдановић Мирослав, Божић Јована, Блашиу Маријус, Брашован 
Марко, Бугарски Симонида, Бугарски Татијана; 

Велимировић Бора, Видак Гордана, Весић Жарко, Вујица Божидар, 
Вујинов Олгица, Вујица Тијана, Вукован Душан, Вуксановић Зоран; 

Глишић Ксенија, Гвозденовић Верољуб, Голуб Радојка, Гомилин 
Наташа; 

Деспотовић Милисав, Добрин Дејан, Драгинов Станислав, 
Драшковић Боривоје; 

Ђурић Милка, Ђурђев Александра; 
Еремић Драгица; 
Живанов Светозар, Живковић Анђелија, Журж Милена; 
Зомборац Душан; 
Иванов Јованка, Илић Драган, Илић Милорад; 
Јаношев Драгослав, Јаношев Персида, Јелкић Светислав, Јовановић 

Божица, Јовановић Оливера, Јоргован Борко, Јоргован Саша Гена, 
Јоргован Далибор, Јоргован Игор, Јоргован Јована, Јоргован Стева; 

Келић Славица, Керпенишан Тихомир, Кирић Мирјана, Кнежевић 
Саша, Коменов Јоца, Корња Рајко, Корнеа Александра, Коцен Јосип, 
Крду Лазар, Крстић Александар, Кузманов Јелена; 

Лазић Светислав, Лацић Драган, Лера Слободан, Лујанов Софија, 
Лукин Горан; 

Магдин Татијана, Малимарков Саша, Малимарков Срђан, Марић 
Милица, Марић Олга, Марков Вања, Марков Златиборка, Марковић 
Олгица, Марин Синиша, Мартинов Биљана, Мартинов Ђурђевка, Матић 
Јован, Мијатов Биљана, Мијатов Рада, Миливојевић Кајица, 
Милосављевић Мирче, Милошевић Јелена, Милошевић Србобран, 
Михајлов Цветко, Михајлов Делија, Михајловић Љубиша, Мишковић 
Биљана, Мирков (Пантин) Славица, Мишић Душан, Мишковић Биљана, 
Момир Предраг, Муста Јосиф, Мутавски Урош, Мури Дан, Милојевић 
Митар; 

Најдан Златибор, Најдан Николаје, Ненадов Славољуб, Николин 
Дијана, Николин Сава, Николић Стеван; 
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Остојин Предраг; 
Панић Александар, Панић Владимир, Панић Мирољуб, Панић 

Горан, Пантин Горан, Пантин Жива, Пантић Иванка, Пејанов Борис, 
Пејић Зора, Пејовић Дамјан, Пелић Марица, Перин Славинка, Перин 
Јасминка, Перинац Дејан, Перинац Љубинка, Перишић Ружица, Петков 
Драган, Петров Александра, Петров Велинка, Петрическу Валентина, 
Петров Гордана, Петров Милан, Петров Милана, Петров Ненад, Петров 
Слободан, Петковић Тања, Петровић Емилијан, Петровић Петар, 
Петровић Славица, Попадић Слободан, Поповић Вукомир, Поповић 
Љубомир, Путић Меланија; 

Радован Маријана, Радованковић Марко, Радојковић Милена, 
Радосављевић Марко, Рајић Радослав, Рајкић Љубица, Ранков Срђан, 
Ројков Емина, Росић Мирослав; 

Сабљић Кринка, Савић Срђан, Савин Бора, Серданов Зоран, 
Силашки Иван, Симић Велизар, Симоновић Звездана, Симоновић 
Радивој, Скеушан Мира, Спирковски Мики, Станимировић Анђелко, 
Станков Жељко, Станков Меланија, Станков Миодраг, Станковић Тања, 
Станковић Спасимир, Станојев Делија, Станојевић Рада, Степанов Весна, 
Степанов Љубомир, Степанов Тања, Стојан Велимир, Стојанов Марко, 
Стојанов Ђока, Стојанов Славинка, Стојановић Радислав, Стојковић 
Драгутин, Стојшин Биљана, Стојковић Кристина, Стојанов Јованка; 

Телћан Бранислав Ален, Тодић Мила, Тодоров Миладинка, Тодоров 
Миодраг, Томин Јованка; 

Ћирић Душан, Ћосић Душка, Ћурчић Јелена; 
Унчански Вида, Унчански Живко, Унчански Милан, Унчански 

Надица, Унчански Љубиша; 
Филиповић Славица; 
Царан Биљана, Цвејић Лаза; 
Череган Вера, Чучвара Зоранка; 
Шакотић Јана, Шешин Славица. 
 
 
Упућивачи: Вишеслава Ћирић, Емилија Живанов, Владимир 

Журжеску, Дејан Перинац, Горан Пантин, Ђока Стојанов, Љубица Рајкић, 
Јованка Шољмошан, Славомир Гвозденовић, Гордана Јоргован, Хорија 
Дан Јонеску, Виорел Маринеаса, Рајко Корња, Милош Николић, Марко 
Аџић, Алина Михај, Петру Силвију Вакареску, Клаудију Догару. 
 



 116 

 

 
 

Разгледница из Крајове 
 
 
 

Спушта се завеса. До виђења на следећој представи! 
 
„Боље је гледати живот у позоришном комаду, него гледати позоришни 
комад у животу.“ (Бранислав Нушић) 

Ова књига прати донекле штуре податке о активности Талије, 
изјаве бивших и садашњих чланова, новинске чланке у којима се огледају 
представе Талије, међутим не може дочарати аплауз који се чује након 
сваке премијере глумаца аматера. Радост која се појављује при сусрету са 
говорном српском речју и нашим младима пуних ентузијазма – не може 
се преточити у речи. Зато, нека књига поводом 45. годишњице буде позив 
на поновно дружење са богињом Талијом на свакој представи наше 
Талије, а уједно и позив новим генерацијама да наставе стопама 
претходника. 

Аутори 
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ФОТО - АЛБУМ
ТАЛИЈА - 45
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Дом
културе
студената

Колектив Српског народног позоришта 1864. године
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Избирачица
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Талија и Младост после једне приредбе

Глумци са проф. Вишеславом Ћирић
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Публика
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Власт

Зулумћар
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Власт

Власт
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Женидба и удадба
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Светски рат

Заједничка слика после приредбе
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Аналфабета

Кир Јања



127

Покондирена тиква



128

Француско-пруски рат
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Успомена из Крајове



130

Поводом десетогодишњице
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Смешне муке од зле науке



132

Кир Јања

Сумњиво лице



133

Муж без педигреа

Чешаљ
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У ресторану

Студентска естрада
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Студентска естрада



136

Студентска естрада
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Симпатија и антипатија
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Са турнеја

После представе
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Са турнеја



140
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156



157



158

Талијевци



159

САДРЖАЈ

Уз ово издање ................................................................................................. 5

Наши претходници ......................................................................................... 7

Време доноси признања ............................................................................. 18

Времеплов испуњења .................................................................................. 27

На сцени и око ње ....................................................................................... 69

На међународној сцени ............................................................................... 87

Неке наше годишњице ................................................................................. 93

Нови почеци .................................................................................................. 96

Радости ......................................................................................................... 110

Фото-албум Талија - 45 ............................................................................. 117


	1
	2

