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„Родените преди хиляда години — щастливи или нещастни?“ 

Есе 
 

  Този въпрос погледнат от различни страни има 
различни възможни отговори. Отговаряйки за едното има 
недостатъци в другото и обратно. 

   Според мен не могат да се нарекат едни от най-
щастливите, но не им е било и много зле. Тези хора са били 
щастливи по-техен си начин все са намирали нещо макар и 
дребно, което да ги прави щастливи. Но от друга страна са 
имали много други проблеми, с които още не са знаели как да 
се справят. За разлика от хората днес, които имат това, което 
хората преди са нямали, но не го оценяват до такава степен 
това което им се дава. 

    Хората живели преди хиляда години са се трудили 
упорито,  за да имат какво да ядат. Те не са познавали много 
добре  болестите, за да знаят как да се излекуват от по-
сериозните и заради това много от тях са загивали, което е 
едно от лошите страни за живеенето в това време. За разлика 
от хората в днешно време, които имат доста повече от нещата 
и въпреки това не се радват на малкото, което имат, а други 
хора по света дори не знаят за него.  

    Срещала съм много хора, които казват че преди са били 
по-добри времена. Вярно може би до някаква степен е така, 
защото животът не е бил толкова натоварен, напрегнат и 
забързан, не е имало толкова злоба по света не е имало такива 
закони не е имало талкова лоши хора и животът не е бил 
прекарван пред компютъра  или телефона, но от друга страна 
тези хора, които са ми го казвали им е трудно да си представят 
живот без това, което имат в момента без всичките екстри, 
които им се предоставят, и без които смятаме, че 
съществуването е невъзможно. Така че и ние самите не знаем 
в какъв свят искаме да живеем . Предполагам, че това  е нещо 
средно, в което да няма толкова от лошите качества на 
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нашите дни, но пък да има и всичките хубави страни, които 
тогава ги е нямало, за да бъде светът идеален, но не може така 
във всеки период на живота има недостатъци кои по-малки, 
кои по-големи. И както Карол Корд е казал: 

    „Животът е възмутителен, когато мислиш за него, и 
прекрасен, когато го живееш. „Така че макар и хората да не са 
имали това, което имаме ние днес те са намирали начини да 
бъдат щастливи без да имат това, което ние имаме, и без да 
знаят колко по-лесен би бил той в бъдеще. Дори преди повече 
от хиляда години хората с обикновени и  прости  неща са били 
щастливи, забавлявали са се по техен си начин, който 
погледнат в днешно време би изглежда понякога глупаво и 
безинтересно, но тогава хората не са можели да правят това 
което ние можем сега те не са могли да знаят колко ще 
напредне светът  и как с това и голяма част от хората много 
ще се променят. 

   За това си има и хубави и лоши страни на живеенето 
преди предполагам, че животът днес погледнат от 
медицинска гледна точка е много по-добър, защото с новите 
техники е по-лесно да се лекуват хората и така се намаляват 
смъртните случай. Погледнато и от различни други гледни 
точки животът днес в сравнение с животът  е много по-
улеснен от към това, че има много машини и роботи и с това 
човешката раса се развива, но за сметка на това хората имат 
повече задължения, и работа, и сметки, и деца, и грижи,и така 
животът днес е по-натоварен от животът тогава.    

   Така че хората в миналото са били по-нещастни от нас, 
защото не са имали това, което ние имаме, но за тях не е било 
нещастие, за тях това е бил животът и те са се справяли с него 
както могат въпреки трудностите те са успявали да 
превъзмогнат всичко и лека-полека са се развивали, и за да се 
стигне до това, което е днес. Така че без хората живели тогава 
животът днес не би бил такъв, какъвто го виждаме и такъв, в 
какъвто имаме всички хубави неща и удоволствия, без които 
не можем да живеем. 
 
 
 


