Интервју
Со концертот во
Универзалната сала,
насловен како "Од љубов не
се бега - Концерт за збогум",
познатиот пејач, глумец,
кантавтор со еден збор
музички полиглот,
господинот Зафир
Хаџиманов ја одбележа
својата кариера, долга 40
години. Постарата публика,
која го памети како млад
човек, енергичен и полн со
емоции, се потсети на
далечната 1965 година кога
тој молскавично се појави
на сцената каде што опстои
сè до денес. Но, и помладите
генерации уживаа во
песните "Најубава", "Да сум
богат човек", "Како Вардар",
"Био је мај", "Од љубов не се
бега"...
Разговорот го водеше:
Милева ЛАЗОВА

Господине Хаџиманов, долги години
живеете во Белград, каде всушност и ја
градевте музичката кариера. Скопјани веќе
ги "почестивте" со, како што велите, распеана животна сторија, односно концерт
во Универзалната сала. Зошто токму сега
се одлучивте да й се вратите на македонската публика, љубителка на Вашите
добро познати песни?
ХАЏИМАНОВ: Во Белград дојдов 1962
година, на студии, но останав до денес, од
едноставна причина што народски речено "ми тргна работата"! Кога дипломирав
можев да се вратам во Скопје, но тоа беше
беспредметно - уште во текот на студиите
добив две главни улоги во филмовите
"Нож" и "Македонска крвава свадба", понуди за ангажман во два белградски театра - "Атеље 212" и "Позориште на Теразије", снимив четири плочи, освоив први награди на неколку тогашни фестивали
на забавни мелодии (Опатија, Загреб, Сплит,
Белград, Скопје...), имав гостувања во неколку земји (Франција, Куба, СССР, Полска...). Со еден збор, Белград беше и остана едно убаво светско живеалиште во кое
можев да комуницирам со нашата планета
како со близок сосед. НО!!! Велам "но" јас
никогаш не ја прекинав блиската љубовна
нитка со мојата татковина. И приватно и
професионално бев силно врзан и присутен во сè она што значи македонска
уметност и култура. Снимив неколку албуми со исклучително македонски песни -

ЗАФИР ХАЏИМАНОВ, УМЕТНИК ОД С

"Македонија пее", "Народен пејач", "Од
љувов не се бега", "Ало будење"... Играв во
театарот и на филм - "Бумеранг", "Време
без војна", "Македонска сага". Објавив книга со стихови - "Народен пејач", книга со
кратки раскази "Кисело-весело" и комплетен автор сум на првиот македонски мјузикл "Ало будење". Значи, во мое и наше
Скопје дојдов не како гостин туку како
домаќин, а по толку години "гладијаторство" во арената на шоу бизнисот имам
навистина долга и убава музичка (и)сторија за пеење и раскажување, а сигурен
сум дека имам блиски луѓе кои сакаа таа
(и)сторија да ја поделат со мене и со моите гости на концертот "Од љубов не се
бега". На прашањето зошто токму сега ваков проштален концерт можам само да
кажам "сега му е мајката!".
Концертот го насловивте како "Од

НИКОГАШ НЕ
ЉУБОВНАТ
ТАТКОВ

љубов не се бега - Концерт за збогум".
Зошто "концерт за збогум"!?
ХАЏИМАНОВ: Чинам дека секој човек мора да си го знае "куветот". Сега сум
во најубавата зрелост - имам сила, имам
искуство, имам занес, имам љубов... Сега
треба да се рече збогум, сега кога е најслатко!
На Вашиот концерт се слушнаа незаборавните мелодии од "Најубава", "Да
сум богат човек", "Како Вардар", "Био је
мај", "Од љубов не се бега"...?
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ХАЏИМАНОВ: Сите тие и уште многу
други од понов датум за кои македонската
публика дури и не слушнала, зашто еве
минува седумнаесетта година откако комуникациите меѓу ексрепубликите на ексЈугославија се во многу лоша состојба. За
тоа време јас освоив некои убави врвови,
за кои овде малку се знае. Од објавува-

ВЕТСКИ КАЛИБАР

Иако почнавте да живеете во друга
нова средина, сепак изградивте успешна
музичка кариера. Вашите настапи беа и
многу се посетувани, за кои медиумите
никогаш не ги штеделе комплиментите.
Беше ли лесно или тешко да се "изоди" тој
пат и што по сè, по толку години...?
ХАЏИМАНОВ: Секој занает има свои
тешкотии и леснотии, но овој мојот е многу
специфичен. Во една убава прилика имав
можност да се напијам кафе со, за мене,
првиот Македонец меѓу нас, господинот
Киро Глигоров. Меѓу другото, тој ме праша како сум ги преживеал воените години
во Србија. Јас му одговорив дека ми беше
многу тешко, како и на сите други околу
мене, но фала му на Бога, ми доделија две
главни улоги во два театра и јас најдов
азил на "штиците кои живот значат". Ја ескивирав опасната индикретна ветрометина на естрадата. Тогаш тој мудро заклучи значи те спаси дарбата! Тоа е она што сакам да кажам - човек без дарба нема што
да бара во водите на уметноста. Можеш

ЈА ПРЕКИНАВ
А НИТКА СО
ИНАТА

да се отепаш од работа, сè е залудно. Не
бегам од работа, но сè ми е лесно кога ќе
се оствари резултатот обогатен со дарба.

њето на двете книги "Брат" и "Кисело весело" до освојувањето на две награди за
животно дело, два пати наградата "Апсолутен победник" на Фестивалот "Златна
есен" во Ниш, наградата за најдобар актер
на годината за улогата на Тевје во "Виолинистот на покривот" во Нови Сад и наградата за најдобра претстава на годината
за истиот мјузикл во Бостон - САД.

Со години сте во брак со Сенка. Дали
музиката ве соедини?
ХАЏИМАНОВ: Да. Да не беше таа - музиката, ние ќе бевме којзнае каде и којзнае со кого, вака еве нè тука рака под
рака со синот и со музиката.
И за Вашиот син Васил кој, исто така, е
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музичар, се слушаат многу позитивни критики. Дали Вие и сопругата влијаевте на
него по секоја цена и тој да се занимава со
музика или, пак, има нешто во генот?
ХАЏИМАНОВ: И едното и другото.
Како што јас израснав во Маџир маало
покрај песните и тамбурата на татко ми,
така во нашата куќа и Васил помладиот се
задојуваше со музика, но генетските предиспозиции се доминантни. Тој во себе
посилно го носи македонскиот ритам и
мелос дури и од мене, значи дедо Васил
дефинитивно музички се инкарнира во
внукот, а од друга страна, пак, тука се две
"ламји" од музикалност, сестрите Сенка и
Бисера и нивното несомнено влијание.
Бевте дел од македонското здружение
"Шар Планина". Дали сè уште сте активни...?
ХАЏИМАНОВ: Да, бев дел или поточно претседател на Друштвото на југословенско-македонското пријателство "Шар
Планина" и велат дека многу сум направил за нашите Македонци во Србија. Сега
сум почесен претседател и сè уште помагам колку што можам. Да има правда и
памет меѓу оние кои политички ни ја кројат судбината, Зафир Хаџиманов одамна би
бил директор на Македонскиот културен
центар во Белград, па и пошироко!!!

