


INTERVJU

• Iako ste djetinjstvo i mladost proveli u Zagrebu kako to da ste se doselili u Osijek?

Ja sam Iz Zagreba 1949. godine otišao teška srca, ali drugoga rješenja nije bilo. U Osijek sam došao kao diplomirani graditelj, raspodjelom tadašnjeg Ministarstva 
građevinarstva. Osijek mi je širom otvorio vrata i pružio sve mogućnosti da počnem novi život. I onda je došao najznačajniji trenutak koji me zauvijek vezao za Osijek. Ubrzo sam 
ostvario ono što mi je najviše nedostajalo. Sretno sam se oženio i ponovo nakon tragedije mojih roditelja osjetio toplinu vlastitog doma, obiteljsku sigurnost i zadovoljstvo.

• I vaša supruga je nastavnica glazbene kulture, sin i unuk se bave glazbom.

Kao mlade ljude nas je glazba zbližavala. U maloj tihoj Unskoj ulici u Industrijskoj četvrti. Svaka nova skladba prolazila je “obiteljski žiri”. Kada je sin Mario imao 4 godine prvi puta sam 
mu otpjevao I odsvirao pjesmu Zeko I potočić. Toliko se rasplakao da sam skoro odustao od te pjesme.

• Na Radio Osijeku ste proveli cijeli radni vijek, kako to?

Odslužio sam vojsku I zauvijek napustio građevinarstvo. I prihvatio posao na Radio Osijeku. Prvo sam bio inspicijent, ali mi je pružena mogućnost da osnujem zabavni orkestar Radio 
Osijeka. U vrijeme kada se tražila samo strana glazba, ponudili smo slušateljima domaću glazbu. Postao sam glazbeni urednik. U punu mirovinu sam otišao 1991. godine, ali je tada 
nažalost došao rat u kojem je Osijek bio jedan od najvećih stradalnika.

• Godinama ste uspješno surađivali i s Dječjim kazalištem.

Napisao sam desetak glazbeno-scenskih djela za djecu od kojih je najpoznatije Zeko Zriko i Janje.

• Surađivali ste i s Hrvatskim narodnim kazalištem.

Tako je , mjuziklom Slavonska rapsodija i Osječki karusel.



• Pronašli smo poveznicu s naseljem Vijenac Ivana Meštrovića gdje mi svi živimo i idemo u školu.

Ha, ha tako je ,1949. u Osijeku je počela izgradnja Vijenca Ivana Meštrovića te sam vodio izgradnju prvih zgrada u tom stambenom naselju.

• Istražujući vaš život pronašli smo dosta monografija te zvučnih i notnih zapisa. Spomenimo: Moj Osijek, Pjevat će Slavonija, Golubovi, Pričao mi djeda moj, Zeko i potočić, 
Kauboj I Indijanac, Davor i harmonika...

• Statutom grada Osijeka pjesma Moj Osijek poslala je službena himna grada Osijeka, a pjesma Pjevat će Slavonija godinama je neslužbena himna Slavonije.

• Dobili ste brojna priznanja: Pečat grada Osijeka, odlikovani ste Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, Nagradu za životno djelo te proglašeni Osječaninom stoljeća. 

Istina, sve su to lijepe i važne nagrade, ali najveća su mi nagrada djeca koja pjevaju i uživaju u mojim djelima.

• Intervju osmislili učenici INA Mladi knjižničari koristeći se dostupnim zapisima o životu i radu Branka Mihaljevića (Zagreb, 19.01.1931 – Osijek, 19. 09. 2005.)


