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Преди няколко години, когато отново станах ректор си казах, че когато 
човек достигне една възраст започва да става отново дете и започва да се 
учи отново. Ще спра да говоря със свои мъдри мисли и ще се опирам на 
мъдрите мисли на други хора. Тази година съм приготвил няколко притчи. 

Надявам се, че те ще изразят ясно послание. 

 Първата притча. 

 Имало едно време в дън гори тилилейски едно село със името Академном. 

Това било във времето преди да има цивилизация, даже е било във 
времето, когато не е имало електричество. Кмета на селото нямал пари, 

което е едно обикновено твърдение в България по всяко време, нито за 
газени лампи, нито дори за свещи. Прибира се една вечер към вкъщи в 
тъмницата и изведнъж гледа срещу себе си голям фенер и зад фенера 
едвам-едвам престъпва най, най, най-стария старец Бай Иван. Бай Иван 
леко, накуцайки казал: 

- Добра среща, кмете! 

- Какво правиш тука, Бай Иване с този фенер? Хем куцаш, хем си сляп, хем 
няма никакви хора! 

 - Абе, кмете, аз това село го знам като пръстите си, ама нося този фенер, 

защото има млади деца, които не познават селото. Ще излезе някой от тях, 

ще се спъне, ще падне, а пък не дай си Боже, пътят да изгуби! – казал Бай 
Иван. 

 С тази кратка притча искам да пожелая на всички наши студенти да знаят, 
че техните преподаватели ще носят за тях фенера до сетния си час.  

Втората притча. 

  Действието се развива в малко по-далечно време, когато Бай Иван не бил 
толкова стар, а бил здрав млад човек и му викали Ванката. Вървял Ванката 
един ден по пътя, размахвал една тояга, гледа под една ябълка някой спи. 

Ама спи здраво и хърка с отворена уста. В един момент, когато той се 



приближил до него, едно змийче влезнало в устата на спящия. Бай Иван, 

както бил с тоягата взел да го налага. 

- Ставай, ставай, ставай! -викал Бай Иван. 

 Човекът, ошашавен, станал. 

- Започвай да ядеш, започвай да ядеш! – викал все така припряно Бай Иван. 

 И човекът започнал да яде ябълките, които били изпадали от дървото. 

Тъпчел си устата с тези ябълки и все още не можел да разбере какво се 
случва. Бай Иван го подгонил с тоягата към близката река и бой, бой с 
тоягата. 

 -Пий, пий от реката! – крещял Бай Иван. 

Човекът пиел на големи глътки от реката и докато пиел започнал да 
повръща. Заедно с повърнатото от устата му изпаднало и змийчето. Бай 
Иван го праснал с тоягата и го показал на човека.  

-Ванка Какво става? Ти щеше да ме убиеш! Трябваше, просто да ми кажеш 
да повърна и аз щях да се насиля. – казал човека 

- Ако ти бях казал да повърнеш, казал Ванката, ти най-вероятно щеше да се 
пребиеш от страх. А по-лошото е, че змийчето щеше да ти изяде сърцето.  

Преподавателите понякога сме жестоки и  студентите не разбират защо. 

Ние си знаем. В повечето случаи студентите го разбират, когато видят 
змийчето. Не бива да ни се сърдят, защото го правим за тяхно добро! 

 Последната притча е за Бай Иван, Ванката, който бил малко дете и му 
викали малкия Иванчо. Иванчо, един ден си вървял по пътя гледа едни 
хора тичат насам-натам, влачат едни камъни, слагат ги в колички. 

- Какво правите тука?- попитал Ванката един бабанка.  

-Какво правим?! Камъни носим, не виждаш ли?! – отговорил бабанката и 
си заминал. На Иванчо този отговор много не му харесал пък и 
поведението на банката не му харесало. Поозъртал се малко и видял един 
свит човечец. Едвам носи една количка. Отишъл при него и казал: 

- Чичко, извинявайте, какво правите вие тук?  



-Ох, моето момче, какво да ти кажа, работим. Нали знаеш, жената все иска, 

децата все искат да ручат…. Абе, това ако е живот….! -  хванал количката 
и тръгнал с камъните.  

Малкия Иванчо пак не разбрал много за какво става дума. Хем си мислел, 

че вече трябва да си тръгне, хем му било интересно и отишъл при един 
друг човек, който му изглеждал хрисим, но бил целия мръсен, прашен. 

Иванчо го попитал: 

- Извинявайте, какво правите вие тук? 

 Човекът оставил количката, усмихнала му се и казал: 

- Ела, моето момче! Ето, там виждаш ли? 

- Нищо не виждам. - казал Иванчо. 

- Този хълм, там на върха, виждаш ли? Черква строим там, моето момче, 

храм! Храм строим там! Хайде, сполай ти!  

Хубаво е, когато намерим онзи учител, който ни помага да разберем, че 
трябва да строим храм. Не просто да си живеем живота и да мъкнем 
безцелно камъни. Иска ми се да пожелая на всички абсолвенти, на всички 
студенти, на всички преподаватели и гости да вярват в това че всеки миг 
строим храм! И всеки ден трябва да вървим с очи вперени в храма! 

 В този изключително тържествен и важен ден за всички ни, може би някои 
ще си спомнят, че човекът на когото посвещаваме тази церемония беше 
точно такъв човек! Човек, който целия си живот водеше към храма! Това е 
професор Гриша Островски! Той стоеше точно на това място преди 31 
години, когато аз си взимах дипломата и който изнесе академично слово за 
благодарността към учителите. Професор Гриша Островски беше 
изключителна личност и това ще стане ясно от филма който всички ще 
видим след малко. Човек ерудит, интелигент и в същото време човек, 

който умееше да види драматическата ирония на живота и в изкуството. 

Днес сред нас е неговата съпруга Цветана Островска! Моля, да я 
поздравим! Последния път, когато видях професор Островски беше точно 
на тази сцена. Сцената, на която празнувахме неговият 85 годишен 
юбилей, макар че това стана на неговата 87 годишнина. Ще разберете 
после защо, и той постави пиесата на ученичката, която беше спечелила 
средношколското състезание. Момичето на 18 години получи 



изключителната възможност да се срещне с един от най-големите доайени 
на българското театрално изкуство. 

 Тази благородност, тази възвишеност на отношенията, която носеше 
професор Островски е нещо, което пожелавам на всички ни да бъде с нас 
до край.  

Честит празник! 


