
Рапсодия „Вардар“ или Българска рапсодия „Вардар“ е симфонична композиция на българския 

композитор Панчо Владигеров. Рапсодията е едно от най-популярните и изпълнявани български 

симфонични произведения. Създадена е първоначално за цигулка и пиано. Тя е изградена върху 

българска народна песен, изпята на Владигеров от художника Константин Щъркелов в берлинския 

ресторант „Пшор бой“ през октомври 1922 г. Рапсодията е издадена през 1923 г. от „Universal 

Edition“ под името“ Българска рапсодия Вардар“. При написването ѝ Владигеров добавя 

посвещение – „Посветена на борещата се българска младеж в Македония“. На концертния 

подиум за първи път прозвучава през януари 1923 г. През 1925 г. в Ню Йорк звучи в „Карнеги хол“ 

в изпълнение на цигуларя Макс Розен. 

Първоначално произведението е озаглавено „Българска рапсодия за цигулка и пиано оп. 16“, 1922 

г. Като жанр рапсодията представлява фантазия, изградена върху народнопесенен тематичен 

материал, най-често свързана със свободно импровизационно развитие. В рапсодия “Вардар” с 

голяма художествена сила се представят чертите на българската народна музика, чувствата на 

любов и преклонение към родината. Започва с кратко въведение, от което постепенно се 

зараждат интонациите на главната тема. Долавят се тържествени призиви, присъщи на химните. 

Панчо Хараланов Владигеров (13 март 1899 – 

8 септември 1978) e композитор, музикант, 

диригент, педагог и общественик от 

българско-еврейски произход, роден в 

Швейцария, но прекарал по-голямата част от 

живота си в България. Той е изтъкнат 

музикален педагог – сред неговите 

възпитаници са много български 

композитори и пианисти като Алексис 

Вайсенберг и Милчо Левиев. По време на берлинския си период (1912 – 1932) Владигеров 

печели като композитор два пъти Менделсоновата награда. Освен това в продължение на 

11 години пише музика за спектаклите на великия немски режисьор Макс Райнхард, 

които са поставяни в „Дойчес Театър“ в Берлин и „Театър ан дер Йозефщад“ във Виена. За 

българската култура творби като „Концерт за пиано и оркестър Nr. 1“ (1918) и „Концерт за 

цигулка и оркестър Nr. 1“ (1921) имат допълнителна стойност – те са първите в своя жанр, 

написани от български композитор. 

 

Найден Тодоров – диригент (* 1974) e учил при проф. 

Александър Владигеров в България, при проф. Карл 

Йостеррайхер във Виена и при проф. Менди Родан в 

Академията „Рубин“ в Йерусалим. Бил е гост-диригент в 

Германия (в едни от най-големите концертни зали 

включително Берлинска филхармония, Herkules Saal 

Мюнхен, Laeiszhalle Хамбург, Liederhalle Щутгарт, Alte Oper 

Франкфурт, Meistersingerhalle Нюрнберг и много други) и в 

много градове в Европа, както и в Азия, Африка и Америка. 

През март 2013 г. Найден Тодоров е обявен за музикант на 

годината на България. В момента е директор на 

Софийската филхармония. 

 

 


