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рубрика

Традицията като двигател на прогреса
Tradition As the Engine of Progress 

Броени дни след приключването на „ПринтКом“ се озова-

вам в една немска фирма от световна величина. Против-

но на очакванията ми, обстановката, която ме посреща, 

съвсем не е „световна“. Нищо не блести, обзавеждането 

и всичко около мен е удобно и функционално, но е на най-

малко 20-ина години. В държанието на хората пък се забе-

лязва стремеж да бъдат полезни и да свършат работата, 

за която са поставени на местата си. А резултатът от 

работата им наистина е впечатляващ.

Докато шофирам по аутобана, неволно прехвърлям ця-

лата картинка и се вглеждам в детайлите, за да открия 

нови и нови потвърждения на фактите, които вече са ми 

известни. Питам се защо тези хора са такива и защо резул-

татът от работата им е такъв. Напредвайки километър 

след километър по гладката, бърза и удобна магистрала, 

намирам своя отговор за нещата. Всеки, който е контак-

тувал с подобни хора, се е убедил, че те са безкомпромисни, 

безхитростни, някак изначално устремени към общата цел, 

консервативни дотолкова, че понякога нашего брата хи-

трец, тарикат и неподражаем умник би ги нарекъл „тъпи“.

Факт обаче е, че всеки от тях, независимо дали е све-

товно неизвестният провинциален инженер хер Кнук или 

световноизвестният фон Караян, упорито и безропотно 

работи онова, което най-добре разбира, и вгражда сянка-

та си не в неща, които го надживяват едва с няколко годи-

ни, както често става при нас, защото приемствеността 

ни е чужда, а в един градеж, който остава. Не можеш да 

сложиш тухла на 160 метра от земята (най-високата ка-

тедрала в света е в германският град Улм — 161,53 м), ако 

под нея не стоят хилядите тухлички, извисили куполите до 

тази кота. Явно затова „онези“ понякога не желаят да при-

емат някои модерни и очевидно изгодни варианти — прос-

то не се вписват в тяхното предначертание, колкото и да 

изглеждат привлекателни.

Иначе казано, тези хора се движат напред най-вече за-

ради това, което привидно ги дърпа назад. Парадоксално е, 

че именно „назадничавостта“ им ги прави „напредничави“. 

За пореден път се убеждавам, че за да виждаш на далече, 

трябва да си стъпил на раменете на някой друг...

Пренасяйки това към злободневното можем да кажем, 

че за съжаление ние рядко виждаме по-далеч от носа си. 

Доказва го и случилото се наскоро в пловдивското панаир-

но градче. „ПринтКом“ — нашето изложение е в криза. Това 

обаче не трогва огромен брой от колегите, някои от кои-

то не го удостоиха дори и с вниманието си като посети-

тели. А иначе погледнато това е една от тухличките на 

общия ни градеж. Днес съборим онази тухличка, утре под-

копаем или накривим друга, а все се чудим защо не успяваме 

да стигнем кота 160 метра.

Мисля, че изводът се налага от само себе си. Крайно 

време е да започнем да мислим и работим по-мащабно и 

с грижа за общия градеж. Не става дума да гоним Бурдж 

Халифа (най-високата сграда в света — 828 m) или пък ка-

тедралата в Улм. Ние си имаме свой градеж и, вместо да 

разклащаме вече залепените части, всеки ден трябва да 

слагаме по една тухла в него, при това да я залепяме здра-

во, защото утре върху нея трябва да стъпи друга.

Атанас Джажев

Only days after the end of PrintCom, I happen to be  in a world-
class German company. Contrary to my expectations, the at-
mosphere in the company is not „world-class“ at all. Nothing 
shines, the furniture and everything around me is comfortable 
and functional, but at least 20-years-old. The attitude of people 
is marked by a desire to be helpful and do the job they are 
employed for. And the result of their work is really impressive. 

While driving on the autobahn, I cannot help but replay the 
whole picture and look at the details to find more and more new 
proofs of the facts I already know. I ask myself why those people 
are what they are and why the result of their work is what it is.

While travelling kilometer after kilometer on the smooth, 
fast and comfortable highway, I find my answer to those issues. 
Everyone who has ever communicated with such people is 
convinced that they are uncompromising, unfeigned, somehow 
inherently striving towards the achievement of a common goal, 
so conservative that sometimes our fellow — a shifter, a dodger 
and an unique smart alec — would call them „dull“.

It is a fact, however, that each and every one of them, wheth-
er it is the hugely unknown country engineer Herr Knuk or the 
world-famous von Karajan, works hard and without complaining 
what they know best and immure their shadow not in things 
which outlive them only by a few years, as often happens with 
us because the principle of continuity is alien to us, but in a 
structure which shall remain. You cannot put a brick 160 meters 
off the ground (the highest cathedral in the world is in the Ger-
man town of Ulm — 161,53 m), unless there are thousands of 
other bricks helping the domes soar to that height. That is why, 
apparently, „they“ sometimes do not wish to accept some mod-
ern and obviously beneficial ways — they just do not fit in with 
their plan, attractive as they may seem.

In other words, those people move forward mostly because 
of what seems to pulls them back. It is a paradox that it is pre-
cisely their „backwardness“ which makes them „progressive“. 
Once again, I convince myself that in order to see far away, you 
need to step on the shoulders of somebody else...

When we refer this to the mundane problems of our daily 
lives, we can say that, unfortunately, we rarely see further than 
our own nose. This is proven by what happened recently at the 
Plovdiv fair grounds. „PrintCom“ — our fair, is in crisis. This, how-
ever, does not evoke any emotions from a huge number of our 
colleagues, some of whom did not even paid it enough atten-
tion to come as visitors. And if we look at it from another point of 
view, this is one of the bricks of our common structure. We bring 
down this brick today, we tilt or undermine the ground  under 
another one tomorrow, and we keep wondering why we fail to 
reach the 160 meter height.

I believe the conclusion is self-evident. It is about time we be-
gan thinking and working at a wider scale and with special care 
for our common structure. This is not about trying to achieve the 
height of Burj Khalifa (the tallest building in the world — 828 m) 
or the cathedral in Ulm. We have our own structures and instead 
of trying to loosen the parts that are already fixed together, we 
have to put in it one brick every day, and to fix it firmly because 
another one has to be placed on top of it tomorrow.

Atanas Djajev
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