
ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ-ЧЕРКИН 

"СЕВДАНА" ЗА ЦИГУЛКА И ПИАНО - /ТРАНСКРИПЦИЯ ЗА ОРКЕСТЪР/ 
 

Георги Златев-Черкин  - „Севдана“ 

В деня на Националния празник, деня на 

Освобождението, ще си припомним една велика 

творба на българската музикална класика. Това е 

пиесата на Георги Златев-Черкин, "Севдана". 

Произведението е писано през първата половина на 

миналия век. Авторът е изключителен музикант, 

композитор, цигулар, преподавател. Той е роден през 

1905 г. в Русе. Завършил е Русенското музикално 

училище, следвал две години в музикалната академия 

в София и завършва Академията за музикално и 

драматично изкуство във Виена (1929) като ученик на 

вокалния педагог Т. Лирхамер. Същевременно учи 

частно композиция при Й. Маркс. След завършването си е лектор по пеене в ДМА 

(1929-36). Асистент е на Т. Лирхамер във Виена (1936-38). През 1938 се завръща в 

България. От 1940 е преподавател в ДМА, професор (от 1944), ректор (1948-54), декан 

на вокалния факултет (1960-74). Работи като вокален педагог в консерваториите в 

Пекин, Тиен Цин и Шанхай в Китай (1955-58).  
 

Пиесата "Севдана" е писана за цигулка и пиано, но поради голямата енергия излъчвана 

от нея, по-късно се изпълнява и от квартети има преработка и за оркестър. Предполага 

се, че този музикален шедьовър е вдъхновен от пиесата на Цанко Церковски, "Под 

старото небе". Севдана е хубавицата на селото, дъщеря на пъдаря Станко. Тя се 

залюбва с бедния балканджия Горан, но е искана от сина на богатия Чорбаджи Кънчо. 

Севдана остава вярна на Горан, бащата я прокълнява и девойката полудява. Селото я 

отбягва и презира. В последствие, Севдана умира. Последвалата суша, паднала над 

селото, помага хората да се осъзнаят и приемат природното бедствие като наказание 

за трагичната съдба на Севдана и Горан, дръзнали да бранят свободата си. 

 

Саша Мякиля (диригент) 

Финландският диригент Саша Мякиля си е 

спечелил репутацията на един от най-

обещаващите изгряващи таланти от своята 

генерация в областта на оперното и 

симфоничното дирижиране. Роден е на 19 

юни 1973г. в Керава, Финландия. Учи 

виолончело в класа на прочутия финландски 

виолончелист Сепо Ламанен, както и 

музикознание, педагогика и философия в 

Университета в Хелзинки. През 2001-а започва занимания по оперно-симфонично 

дирижиране в Петербургската консерватория при Леонид Корчмар. След 2004-а 

 

 



продължава обучението си като оркестров и хоров диригент в Музикалната академия 

„Сибелиус“ – Хелзинки (при професор Лайф Сегерстам) и в Американската академия за 

диригенти в Аспен (при Дейвид Цинман). През 2004- а и 2005-а дирижира откриването 

на Първия и Втория международен музикален фестивал „Нордик Мюзикс“ . От 2007 до 

2010 г. Саша Макиля е асистент- диригент на Курт Мазур в Националния оркестър на 

Франция, а от 2010 до 2012 – на Оркестъра на Кливлънд, ръководен от Франц Велзер-

Мьост. Гост-диригент е и на редица оркестри в Европа, Азия, Америка и Южна Африка. 

Репертоарът му е обширен и включва творби от барока до наши дни. 

 

Светлин Русев (солист) 

След като печели Първа награда в 

първото издание на широко 

известния днес Международен 

конкурс Сендай през май 2001 

година, харизматичният виртуоз на 

цигулката Светлин Русев се радва на 

блестяща международна кариера, 

свързана с много от най-големите 

концертни зали по света, сред които Болшой театър и зала Чайковски в Москва, 

Сънтори Хол в Токио, Центъра за изкуства в Сеул, зала Плейел, UNESCO, Театър Шан-зe 

Елизе, Театър Шатле, Сите дьо ла Мюзик и Театър дьо ла Вил в Париж, зала България, 

зала Бела Барток в Будапеща, Алте Опер във Франкфурт, Концертхаус в Берлин, 

Културен център Кирчнер в Буенос Айрес, Пале дe боз ар в Брюксел и Двореца на ООН 

в Женева. Интензивната му концертна дейност го отвежда навсякъде по света – Европа, 

САЩ, Латинска Америка и Азия. Редовен гост-солист е на оркестри от най-висока класа, 

сред които Националният оркестър на Франция, Оркестърът на националното радио на 

Франция, Оркестърът на Романска Швейцария, Националният оркестър на Белгия, 

Сеулската филхармония, Токийската филхармония, Симфоничният оркестър на 

Индианополис, Филхармоничният оркестър Джордже Енеску (Букурещ), Оркестъра на 

Румънското национално радио, Cremerata BalOca и др. Солира под палката на именити 

диригенти като: Мюнг-Вун Чунг, Леон Флайшер, Йехуди Менухин, Юзо Тояма, Марек 

Яновски, Емануел Кривин, Франсоа-Ксавие Рот, ЖанЖак Канторов, Денис Ръсел-

Дейвис, Лионел Бренгие, Емил Табаков, Найден Тодоров и др. От 2000-та година 

ръководи и дирижира различни ансамбли и оркестри в България, Франция, Полша, 

Корея, Япония и Швеция. Притежава изключително широк репертоар, вариращ от 

барока до съвременната музика и популярните жанрове. Светлин Русев е професор в 

престижната Haute École de Musique в Женева, след като в продължение на 10 години 

преди това преподава като професор и в Националната висша консерватория в Париж. 

 


