
Реч за дипломирането 

 

Притчата за дървото на знанието... 

Веднъж един човек разказал, че в Индия съществува дърво знанието и който 

вкуси от плодовете му нито остарява, нито пък умира. Чул падишахът за това, 

помислил, че е истина и възжелал дървото и плодовете му. Изпратил едного от 

приближените си в Индия да го намери и да му донесе от тях. Горкият човек години 

наред питал и разпитвал за това дърво в страната на кравата. Обикалял от град на град, 

от село на село, за да го намери, не оставил непретърсени нито един остров, нито една 

планина, нито една равнина. Тези, които попитал, му се подигравали и присмивали: 

„Полудял ли е тоя?” Много несгоди понесъл в чуждата страна и най-сетне, изнурен, 

решил да се върне и отчаян поел по обратния път. По онова време в Индия живеел един 

благодетелен шейх. В отчаянието си пратеникът решил все пак, преди да напусне 

страната, да отиде и при него и оттам вече да потегли към родината си. „Не намерих 

това, което търсех, нямам вече надежда, поне да получа благословията му за из път.” 

Със сълзи на очи се явил той пред шейха: „Горко ми, смили се над мен! В отчаянието 

си те моля за снизхождение…” „Дори и да нямаш надежда, кажи какво желаеш? Какво 

те води насам?” – попитал шейхът. Пратеникът отговорил: „Падишахът ме изпрати да 

търся едно дърво. Това дърво го нямало никъде другаде по земята. Плодовете му били 

като животворна вода. От години го търся, но не можах да го намеря и станах за смях 

на всички, хората ме взеха на подбив!” Шейхът се усмихнал и рекъл: „Наивни човече! 

Това дърво е знанието. Много високо е то и навсякъде е разпростряло клоните си. Не 

дърво – то е животворна вода, разляла се навред като море. Но ти си изпаднал в плен на 

думата и си сбъркал пътя. Не можеш да го намериш, защото си изтървал смисъла. 

Понякога наричат знанието дърво, понякога слънце, понякога море, понякога облак. 

Най-същественото е, че то дава на онзи, който е вкусил от плодовете му, вечен живот. 

Всеки като теб, който се хваща за думата, изпада в отчаяние и окаяност. Защо се 

хващаш за едната дума и почерняш съдбата си? Откажи се от името, погледни в 

същността и тя ще ти покаже пътя. Раздорът между хората произтича от думите, а този, 

който стигне до смисъла, постига блаженството.” 

Тази на пръв прочит притча за дървото на знанието звучи доста лековерно и 

простовато. Всъщност тя крие в себе си основния замисъл и семантика на един 

човешки феномен - „знанието”. То е онази движеща сила, която кара всяка една 

личност да израства индивидуално в обществото, придържайки се към природните 

закони и тези на заобикалящата го действителност. Знанието е това, което се знае, 

известно е и е установено в резултат на някаква познавателна дейност. В по-широк 

обсег то представлява науката изобщо. В Оксфордския английски речник знанието се 

дефинира като съвкупност от факти, информация и умения, придобивани чрез 

преживяване или образование, теоретичното или практическото разбиране на субекта, 

или това, което се знае в дадена област като цяло; както и като осведоменост или 

запознатост, придобити чрез преживяване на определен факт или конкретна ситуация. 

В българския пък то се определя също като съвкупност от факти от една област, което 

едно лице е усвоило, както и като науката като цяло, познание и човешко знание. В 

исторически план обаче Платон го констатира като „обоснована истинска вяра”. 

Теорията е основополагаща за множество философски дебати, свързани с 



идентифицирането на тази проблематика. Всички тези съждения обаче разкриват 

феномена като движеща сила, която руши по един категоричен и адекватен начин 

стените на невежеството, издигнати по всички краища на света.  

Цели 12 години и ние търсим дървото на знанието, както героят от притчата. За 

нас то е нашият университет. Многобройните му клони представляват неговите 

факултети и принадлежащите им към тях катедри. Някъде, нависоко, в короната на 

дървото, се разполага и катедра „Публична администрация” към факултет „Управление 

и адмнистрация”. В нея цари сплотеност и разбиране между по-малките му клонки и 

пъстроцветните им листа. Цели 4 години клонките укрепват израстването на листата, за 

да могат те да се превърнат в можещи и знаещи листа. След време обаче натежават и се 

превръщат в носители на знания и умения, които трябва да бъдат ориентирани в 

определена посока, а именно в тази на публичната администрация. Времето си лети и 

внезапно настъпва есента – сезон, през които листата на дървото пожълтяват и се 

откъсват от неговите клони, и всяко едно от тях поема по свой собствен път, 

предначертан от студения повей на ноемврийския вятър. Многобройните 

предизвикателства на живота допълнително утежняват и без това напрегната ситуация 

в страната. Пътища много – общински, държавни, ведомствени... Остава само всяко 

едно от откъснатите листа да се зареди с много кураж, търпение и нерви, докато намери 

верния. И когато това стане,  ще започнат да се полагат основите на професионалното 

им израстване, респективно кариерното им развитие.  

Ето го! Отново се усеща ноемврийският попътен вятър. Докато е време, мисля 

да се спускам в дебрите на живота. Онези дебри, които водят до правилния път – пътят 

на знанието...  

Това метафорчно описание на университета ни го поставя символично на 

пиедестал на знанието. Онова знание, което е акредитирано най-високо сред всички 

останали университети в страната, онова знание, което никога не угасва, онова знание, 

което ще просъщесвува във времето и пространството, защото то извира от онази 

стръмна и огромна, непоклатима планина от професионалисти – професори, доценти и 

асистенти. 

От името на всички дипломанти искам да отправя специални благодарности към 

ръководителя на катедра „Публична администрация” доц. д-р Александър Вълков и 

целия преподавателски колектив. Пожелавам им още повече професионални успехи и 

винаги с умивка на лице да посрещат трудностите на своите студенти. Те отдавна са 

намерили правилния път в живота, остава и ние да го направим. С общи усилия 

извървяхме първите смислени крачки в тази посока. Надявам се никога да не спираме 

да вървим смело и само напред, докато не постигнем и ние собствените си цели. Тогава 

ще открием и смисъла, за който говори шейхът от притчата, защото без него, няма да 

можем да постигнем блаженството... 

На добър час, дипломанти!!! Лек и попътен ноемврийски вятър... 

 

 


