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ПОТСЕТ УВАЊЕ НА КРА ЛОТ НА С ТА     РАТА НАРОДНА ПЕСНА -  НИКОЛА БАДЕВПОТСЕТ УВАЊЕ НА КРА ЛОТ НА С ТА  

Пишува: Милева ЛАЗОВА

МАКЕДОНСКИ 
ПЕСНА ГО "ПРЕ  

Никола Бадев беше и 
остана исклучителна 
појава кај нас, 
интерпретатор кој 
високо ја крена и ја 
прослави македонската 
народна песна и со 
својата интерпретација 
остави неизбришливи 
траги во нашето 
песнопојно творештво.

Еден од првите наши 
амбасадори, кои преку 
песната ги обедини 
Македонците 
растурени ширум 
светот, беше и Никола 
Бадев.

Под мотото "Песната е мојот жи-
вот" во Универзалната сала се одр-
жа концерт по повод 55 години 

со песната на Никола Бадев и 30 години 
од неговата смрт. На концертот наста-
пија повеќе имиња од македонската 
фол клорна естрада кои потсетија на 
песните испеани од грлото на Бадев, а 
за честа упатена кон неговото дело и 
личност им беа доделени статуетки со 
Бадевиот лик, изработени од внуката 
Елена Рафајловска Чашуле. 

Иницијатор за еден ваков настан 
беше ќерката на Бадев, Роска Бадева, 
која во спомен на својот татко, покрај 
одржаниот концерт, напиша и моно гра-
фија, како и три дела "Збирка на на-
родни песни на Никола Бадев".

"Татко ми собрал 800 песни, ги селек-
тирав и од нив одбрав 400, кои се нај-
доа во трите збирки. Претстои уште една, 
а би сакала да ја проширам и моно-
графијата затоа што имам многу нови 
податоци за него. Инаку, тој е роден 
среде убавата Тиквешија, лулката на ви-
новата лоза, во селото Глишиќ, кава да-
речко место каде што луѓето ги красат 
ведрина, питомост и надареност за пес-
на и за свирка. Роден е во семејство во 
кое многу се пеело, затоа уште како дете 
пројавувал интерес кон музиката и пес-
ната. Иако самоук, сепак тој умеел да сви-
ри на виолина, тамбура и хармо ника, а 
бил и многу добар играорец, но и нешто 
што е спротивно од музиката - одличен 
фудбалер", вели неговата ќер ка Роска.

ПОЧЕТОЦИТЕ ВО РАДИО ПОЧЕТОЦИТЕ ВО РАДИО 
СКОПЈЕ, НИКОЛА БАДЕВ СКОПЈЕ, НИКОЛА БАДЕВ 
СО МАЛ ОРКЕСТАРСО МАЛ ОРКЕСТАР

ЕДЕН ОД НАСТАПИТЕ СО СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИЕДЕН ОД НАСТАПИТЕ СО СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ

НОТЕН ЗАПИС НА НОТЕН ЗАПИС НА 
"ПАРАХОДОТ""ПАРАХОДОТ"
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ОТ СЛАВЕЈ СО 
ЛЕТА" СВЕТОТ

Говорејќи за својот татко, госпоѓа 
Бадева потсети и на неговите почетоци 
и секако градењето на неговата кратка, 
но плодна музичка кариера. Господинот 
Никола Бадев првиот настап го имал на 
Радио Скопје во 1948 година. Всушност, 
тој настап беше почеток на една блес-
кава кариера на естраден уметник и 
една од легендите на интерпретаторите 
и афирматорите на македонската пес-
на. Од тогаш тоа ретко грло ги испеа 
познатите најлирски песни. Нè водеше 
по сокаци, на чардаци, пееше за коп-
нежот на вљубените, оживуваше ли ко-
ви и војводи. Многу пати ја обиколуваше 
својата земја и светот. Беше вистински 
народен пејач, национално име, ја има-
ше таа сила да возбуди и да расплаче со 
своите песни - вистински мали химни 
од мерак, љубов, легија и носталгија. Сè 
тоа го постигна со своите неполни 58 
години живот. 

"Беше многу добар човек. Имаше 
кадифена душа, сите го сакаа. На секого 
сакаше да му помогне. Со него почнале 
и Анка Гиева, Есма, Виолета Томовска... 
Со Васка Илиева имаше отпеано нај-
многу дуети, но отпеа песни и со Са-
риевски, Караѓуле, Макеларска и со 
други", додава госпоѓа Бадева.

Иако гласот насекаде му е пре поз-
натлив, сепак неговото име најмногу е 
поврзано со песната "Параходот". Исто-
ријата на оваа песна, како што објаснува 
госпоѓа Бадева, почнала на едно па-
тување на господинот Бадев заедно со 
Трајана Манчева, патронот на кул тур-
но-уметничкото друштво "Никола Ба-
дев" од Кавадарци. На тоа патување таа 
му ја испеала песната, потоа малку 
нешто промениле во неа и оттогаш 
"Параходот" стана негова лична карта.

"Најмногу сакаше да ја потпевнува 
'Параходот', која стана химна на Ка-
вадарци, но ги пееше и 'Збогум мила', 
'Блазе тебе Митро', ги потпевнуваше 
оние песни со рубато темпо. Меѓутоа, 
тој имаше и многу весели песни - 'Стани 
моме да заиграш', пееше и комитски, 
хумористични, песни од сите жанрови. 
Татко ми имаше компонирано и свои 
песни, но во тоа време не можеше да 
има новокомпонирана песна, така што 
мораше да каже дека таа песна е на-
родна. Затоа многу негови песни се 
претопија во народни. Но, болеста го 
пресече во 58-та година, меѓутоа и во 
тие тешки моменти тој пееше. Секаде 
каде што одеше тој пееше", истакна гос-
поѓа Бадева.

Никола Бадев замина од овој свет 
одамна. Сепак, со својата интер пре та-
ција остави неизбришливи траги во на-
шето песнопојно творештво, ги испеа 
најлирските песни, ги разбуди најдла-
боките чувства на слушателите и како 
птица-славеј го прелета светот на кој му 
раскажа дека на Балканот постои еден 
народ, мал по бројност, но голем по 
своето културно, уметничко и исто рис-
ко богатство.

Минатата година во мај, 
во родниот град на Бадев, 
Кавадарци, беше откриена 
спомен-биста со неговиот 
лик. Тоа е донација од не-
говиот брат Ди митар Ба-
дев и од Опш тина Кавадар-
ци. Госпоѓа Ба  дева планира 
да издаде уште една мо но-
графија за татко й. Поради 
тоа, по треб ни й се инфор ма-
ции од гос тувањата на Нико-
ла Бадев во дијаспората.

ВО 1964 ГОДИНА ВО ТОРОНТО ВО 1964 ГОДИНА ВО ТОРОНТО 
ЗАЕДНО СО ВАСКА ИЛИЕВА И ЗАЕДНО СО ВАСКА ИЛИЕВА И 
АЛЕКСАНДАР САРИЕВСКИАЛЕКСАНДАР САРИЕВСКИ

ПЕСНА ЗАПИШАНА ОД ПЕСНА ЗАПИШАНА ОД 
РАКАТА НА БАДЕВРАКАТА НА БАДЕВ


