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Притча за истинските стойности

A parable about real values

С колегата редовно обменяме информация относно из-
растването и ценностите на децата ни и нерядко се 
възмущаваме от разликата в разбиранията на двете 
поколения. Като родители, естествено, се притеснява-
ме за бъдещето им, както и за собствения ни успех във 
възпитателния процес. Навярно не сме първите, които 
се безпокоят, че контролът в този процес често не е по 
силите ни...

Чудим се как в този забързан материалистичен свят 
да вградим нашите собствени ценности и разбирания в 
главите и душите на наследниците ни. Когато всички са 
пощурели по богатеене и трупат лъскави играчки, как 
да обясниш, че има и по-важни неща, че „най-хубавото се 
вижда само със сърцето“?

То не си е работа да се захващаш с подобна мисия, 
но отговорността ни и ценностната ни система ни ка-
рат отново и отново да правим опити да доказваме, че 
висшите духовни ценности, занимания, достижения, ком-
форт са неоценими богатства, чиято липса не могат да 
запълнят лъскавите автомобили, суперкомпютрите, та 
дори и кухото гадже с бронзов тен.

След края на поредния разговор оставам в дълбок 
размисъл и неволно пак пренасям мислите си към общу-
ването между полиграфистите. В последните години е 
твърде явно неудовлетворението на много от нас от 
браншовата организация и общуването помежду ни. Фор-
мално в това няма нищо лошо. Нормално е да се изисква, 
да се търси нещо по-добро за всички нас. Лошото е, че и 
неудовлетворените в Съюза, и онези, които изобщо не 
желаят да членуват, поставят въпроса „Какво ще спече-
ля от членството си?“.

Явно много години ще трябва да минат, докато про-
зрем, че организациите, изданията, изложенията ни са 
онази духовна среда, върху която расте и се утвърждава 
специфичният феномен на професионалното ни общуване. 
Не дадем ли на тази среда възможност за развитие и усъ-
вършенстване, няма как да „спечелим“ от членството си.

В Светото писание е казано: „Събирайте си съкро-
вища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат 
и където крадци не подкопават, нито крадат; защото 
където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.“ 
Не ви ли се струва, че онова, което молецът не яде, е 
намиращото се в сърцата на много единомислещи хора? 
Защо упорито отказваме да бъдем такива?

Атанас Джажев

My colleague and I regularly exchange information about how 
our children grow and the values that they share and we are 
often shocked at the difference in the worldviews of the two 
generations. Naturally, as parents we are worried about their 
future, as well as about our own success in upbringing them. 
We are probably not the first people to bother that the control of 
this process often is not up to our strength …

We wonder how, in this fast-paced materialistc world of ours, 
we can integrate our own values and views in our offspring’s 
heads and souls. When everyone is  crazy about accumulating 
wealth and piling up shiny toys, how are we to explain that there 
are more important things and that „the best is seen clearly only 
with the heart“ ? 

It is not recommendable to embark on such a mission but 
our responsibility and our value system make us try again and 
again to prove that higher spiritual values, occupations, achieve-
ments, comfort are priceless riches that cannot be replaced by 
shiny cars, supercomputers and even the dumb tanned girl-
friend. 

After the end of our latest conversation I am left pondering 
and involuntarily transfer my thoughts again to the communica-
tion between the people from the print and publishing  industry. 
In the resent years many of show too clearly their frustration with 
the industry organization and by the communication between 
us.  Formally, this is not a bad thing. It is natural for one to re-
quire, seeking something better for all of us. The bad thing is 
that both the frustrated people in the Union and those who don’t 
want to be members of the Union at all pose the question „How 
will I benefit from my membership?“

Apparently many years will have to pass until we realize that 
organizations, publications, presentations make up that spiritual 
environment in which the specific phenomenon of our profes-
sional communication grows and asserts itself. If we don’t give 
this environment the opportunity to develop and improve, there 
is no way we can possibly „benefit“ from our membership.

The Holy Scripture says that you should „lay up for your-
selves treasures in heaven, where neither moth nor rust con-
sume, and where thieves don`t break through and steal; for 
where your treasure is, your heart will be there also“. Don’t you 
think that what the moth doesn’t consume is what you can find 
in the hearts of many people of the same mind? Why do we 
stubbornly keep on refusing to become such people?

Atanas Djajev
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