
Обичам България

България е музикална страна. Страна на прочути и об-
разовани световни певци и музиканти – всеки е чувал 
нашите „Тримата тенори“. Но още по-очарователна е ней-

ната съкровищница от самородни таланти. Например Лесо-
техническият университет никога не е оставал без студенти, 
които се занимават с различни изкуства. Запознайте се с 
три прекрасни момчета, които нямат музикално образование, 
но в чиито вени тече музика, която очарова мало и голямо 
– „Гайдарско трио“, съставено от Джамал Паликаров, Бойко 
Иванов и Николай Лявов, студенти в специалност „Горско 
стопанство“. Родопчани. 
Джамал е от с. Змеица, Смолянско. Закърмен е с песните 
на баба и дядо, които, никак не е чудно за този песенен 
край, са били певци. По събори и други културни прояви 
Джамал е с тях. Родопските събори са нещо извънземно, 
нещо космическо и ако в теб е покълнал музикален талант, 
той няма как да не израсте и да не се покаже пред света. 
От 2016 г. Джамал редовно се занимава със свирене на 
гайда. Тя, макар че умее да омагьосва, е инструмент и сама 

Тримата гайдари
не просвирва. За момчето от Змеица 
Христо Павлов е човекът, който  му е 
„наредил пръстите“ на инструмента и 
от там със слушане, гледане и малко 
кражба на занаят свиренето и пеенето 
са станали част от живота му. Той си 
има и своя теория за изпълнението: 
„Изпееш ли песента, вече е лесно 
да я изсвириш“.
Бойко е роден в кърджалийското село 
Чакаларово. Закърмен и той с родоп-
ската песен. Заслушва се в кавала 
на своя съселянин още от малък, 
трепти малкото сърчице. И в детска-
та градина г-ж Соня Петрова усеща 
влечението на детето и му показва 
различни музикални инструменти, пу-
ска музика. Запалената искрица се 
разгаря и Бойко не спира да пее и 

свири до ден днешен като самоук музикант. 
Изучил още и акордеона, и клавирните инстру-
менти. Убеден е: „Гората и поминъкът в нашата 
планина са изворите на родопската песен“.
От Смолянския край – с. Лясково, е и Нико-
лай. Започва да се занимава с музика  доста 
по-късно, воден от обичта към традицията и 
стремежа да бъдат запазени и показани мелоди-
ите на родопската гайда. Също като останалите 
от триото и той няма музикално образование: 
„Каквото си откраднеш, това е, няма ноти“. Но 
е убеден, че животът е по-красив с музиката.
Любовта към горския свят и решението да запи-
шат Лесотехническия университет и на тримата 
са предадени от техните родители, които са 
работили в гората, а момчетата са им пома-
гали. Скоро „тримата гайдари“ ще завършат и 
ще станат „тримата лесовъди“. Ще се завърнат 
по родните си места, където благодарение на 
знанията си от Университета ще бъдат полезни 

Бойко Иванов: „Гората 
и поминъкът в нашата 
планина са изворите на 
родопската песен“

Джамал Паликаров:
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Николай Лявов:
„С музиката  
животът е по-весел“

на горите и песенните си планини. И, разбира се, ще свирят 
и ще пеят. И на нас това пожелават – който както може, 
да си припява, за да е по-весел животът.
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