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Добро утро на всички! 

Както чувате вече сме в космическата си одисея. Забелязвате, че има нещо ново тази година.Нито сме в 
червено, нито сме в синьо, както са традиционните килими на големите фестивали и събития, а сме в зелено. 
Цвета на природата, цвета на началото, цвета на красотата! 

Аз ще си позволя да приветствам персонално нашите гости. Някои от тях идват за първи път, други са идвали 
много пъти, но въпреки всичко все пак искам специално да подчертая, че тази година сред нас са зам. 
министърът на културата Емил Димитров, кметът на София, Йорданка Фандъкова. Сред нас е и министърът на 
образованието отпреди няколко правителства, толкова бързо се сменят правителствата, че не мога да ги 
изброя, академик Стефан Воденичаров; нашият собствен академик, академик Людмил Стайков; 
председателят на „Синдиката на висшето образование и наука в България“ доц. Лили Вълчева; членовете на 
настоятелството и, както казаха водещите, директори на театри, зам. директори на театри, които от 
последните две години са наши партньори в една изключително важна за нас кампания /тук малко, така не 
чух големи овации за кампанията/, обаче аз бих искал още веднъж да кажа:  „Учи в България, завладей 
света!“   

Миналата година, за онези, които не бяха тук, искам да подчертая, че предупредих, че на всяко дипломиране 
ще казвам по три притчи. Крайно време е да се поучим от мъдростта на другите, да не измисляме собствени 
неща, когато нещата вече са казани. 

Като си прочетох записките вчера, разбрах че съм подготвил притчи за около десет-дванадесет ректорски 
мандата. Годините най-вероятно ще ми стигнат ако е рекъл Господ, но не съм сигурен, че вашите правнуци ще 
гласуват за мен. Затова тази година малко ще увелича количеството на притчите, за да мога все пак да кажа 
колкото мога в няколкото години, които ми остават. 

Първа притча 

Преди дипломирането един учител събрал своите ученици, показал им един бял лист и казал: „Какво 
виждате?“ Първият се вгледал много внимателно и казал: „Виждам една точка.“  Вторият се вгледал по-

внимателно и казал: „Черна точка.“ Третият съвсем внимателно разгледал листа и казал: „Малка, черна 
точка.“ Техният учител горчиво се разплакал. „Защо плачеш, учителю?“- казали учениците. „Защото всички 
вие видяхте малка черна точка, а никой не видя големия бял лист!“ 

Сигурен съм, че вашите учители, скъпи абсолвенти, са ви научили да виждате големия бял лист! 

Втора притча 

Хайде да приближим малко времето. Един учител вървял по площад „Славейков“ , и за да сме политически 
коректни, със своя ученичка. Стигнали до светофара, спрели да си поговорят. В това време един трамвай 
бясно изскърцал до тях и учителят казал: „Чуваш ли как хубаво пеят щурците на Витоша?“ Ученичката казала: 
„Учителю, аз знам, че сте романтичен, особено когато сме заедно, ама не съм сигурна, че имаш толкова 
добър слух, че да чуеш щурците на Витоша.“ 

Учителят бръкнал в джоба си, извадил една купчина монети, пуснал ги на тротоара и всички на площад 
„Славейков“ се обърнали, чак до НАТФИЗ. Тук всички коли спрели, за да видят откъде падат парите. Учителят 
казал на своята мила, прекрасна, но не чак толкова романтична ученичка: „Мила, трябва да научиш едно 
нещо! Човек чува това, което иска да чуе.“ 



Аз съм убеден, че някои от вас ,може би, все още чуват звъна на парите, но им препоръчвам да се научат да 
чуват песента на щурците. 

Трета притча 

Много, много отдавна един учител решил, че му е време да си намери наследник. Избирал, избирал един, 
втори, трети, пети и останали тримата най-най-най! И тъй, като те били много еднакви, учени, можещи, 
знаещи, всичко правели прекрасно, той се чудел как да си избере наследник и казал: „ Който ми донесе утре 
най-добре сготвения пилаф /ясно откъде идва притчата/ него ще избера.“ На другия ден тримата ученици се 
появили с по една чиния пилаф. Той хапнал от първия и казал: „Хм, много е солен!“ ,хапнал от втория и казал: 
„Хм , много е безсолен!“, хапнал от третия и казал: „Ето това е пилафа, който исках да изям!“. Първият ученик 
горко се завайкал и казал: „ Учителю, учителю, прости ми, прости ми, не съм аз виновен! Жена ми, цяла нощ и 
обяснявам какво да прави! Съжалявам, че така се получи! Тя наистина готви добър пилаф, повярвай ми!“. 

Вторият ученик казал: „Учителю, прости ми, прости ми! Аз съм виновен! Цяла нощ нищо не казах на жена ми, 
оставих я сама да готви всичко, трябваше да отида да и кажа, сигурно нямаше да е такава ситуацията.“ 

Третият ученик казал: „Учителю, прости ми аз те излъгах! Моя пилаф е малко от пилафа на единия и малко от 
пилафа на другия и аз най-малко от тях заслужавам да бъда твой наследник.“ Учителят го изправил, 
прегърнал го, целунал го и му казал: „ Благодаря ти наследнико, научил съм те на най-важното нещо! Да 
бъдеш честен, да знаеш кога , къде и какво да направиш, но най-вече да знаеш кой си, какво можеш и да си го 
признаваш без да те е страх!“  

Сигурен съм, че вашите учители и на това ви учат! И поради тази причина да ви кажа и четвъртата притча. 

Четвърта притча 

Тя е за учителите. На един кораб, някъде в океана, тези трима учители, за които говорех, седели до кормчията 
и се възхищавали на гледките. Единият казал: „Ти някога учил ли си актьорско майсторство?“ Кормчията 
казал: „Ами, не, не съм.“ „Жалко, жалко, моето момче! Една трета от живота ти е минала напразно!“ Другият 
поседял, поседял и казал: „Ти да си учил случайно режисура?“ „ Не, не съм .“ „ Жалко, моето момче, 
половината от живота ти е минала напразно!“ Третият казал: „Виж какво, ако си учил драматургия…..“ Той 
казал: „Ами, не , не съм.“ „Жалко, моето момче! Две трети от живота ти са минали напразно!“ Кормчията 
замълчал. След малко се загледал и казал: „Абе, вие тримата случайно да сте учили плуване?“ Забравих да ви 
кажа, че името на кораба било „Титаник“. 

Та, надявам се, че вашите учители са ви научили да плувате в бурните вълни на живота, защото ви предстои 
наистина да се сблъскате с един нелек живот! 

Всички сме изпратени на тази земя, за да преживеем много болести, много несгоди, много страдания и те ни 
правят силни, както сме сигурни, че вашите учители са ви учили. 

Пожелавам на всички абсолвенти, на техните учители, на всички наши студенти, колеги, гости, утрешния 
красив празник да излезем заедно на шествието, да празнуваме заедно, защото това е най-веселия празник! 
Празник на българската писменост и култура! От там нататък е славянска и всякаква друга. 

Затова ви казвам: Учете в България, не забравяйте, че сте българи, винаги се връщайте в България, дори 
когато сте завладели света!  

На добър час! 


