
СТАРИ срещу МЛАДИ 
 
През всички исторически епохи, възрастните хора са се 

възмущавали от бунтарското поведение на младите хора....   
 
Но това поведение (този юношески хормонален бунт) едва ли е 

нещо толкова страшно. 
 
Струва ми се, че всички младежи изоставят бунтарското си 

поведение, когато станат възрастни хора. Тогава те узряват и стават 
някак си по-балансирани. 

 
А и ми се струва, че всички възрастни хора забравят, че когато 

самите те са били млади са имали сходно бунтарско поведение спрямо 
поколението на своите родители. 

 
"Mлaдитe ca oпъpничaви, бeз пocлyшaниe и yвaжeниe ĸъм 

пo-cтapитe. Oтxвъpлят иcтинaтa, нe пoчитaт oбичaитe. Hиĸoй нe ги 
paзбиpa, a и тe нe иcĸaт дa бъдaт paзбpaни." (Нaдпиc в гpoбницa нa 
фapaoн, пpeди пoвeчe oт 5000 гoдини) 

 
"Taзи млaдeж e paзвpaтeнa дo дънoтo нa дyшaтa cи. Mлaдитe xopa 

ca лyĸaви и нexaйни. Hиĸoгa нямa дa зaпpиличaт нa млaдeжитe в 
минaлoтo. Ceгaшнoтo млaдo пoĸoлeниe нямa дa мoжe дa cъxpaни 
нaшaтa ĸyлтypa." (Дpeвeн Baвилoн, пpeди 5000 гoдини) 

 
"Cвeтът дocтигнa ĸpитичecĸи cтaдий. Дeцaтa вeчe нe cлyшaт 

cвoитe poдитeли. Oчeвиднo ĸpaя нa cвeтa нaближaвa." (Дpeвeн Eгипeт, 
пpeди 4000 гoдини) 

 
"Не виждам надежда за бъдещето на народа ни, ако то зависи от 

днешната разюздана младеж, тъй като всички младежи са неописуемо 
безразсъдни. Когато аз бях млад, ни учеха на дискретност и уважение 
към възрастните, но днешните младежи са невъзпитани и 
невъздържани." (Xeзиoд, Дpeвнa Гъpция, 8 век пр.Хр.) 

 
"Младежта обича днес лукса. Тя има лоши обноски, презира 



авторитетите; няма уважение към старите хора и обича да бърбори 
вместо да учи или да работи. Младите са вече господари, а не 
прислужващи в своите домове. Младите вече не стават на крака, когато 
в стаята влезе по-възрастен човек; и постоянно спорят с родителите си. 
Те постоянно бърборят в обществото, на масата изяждат най-хубавото, 
кръстосват крак върху крак и тиранизират своите учители." (Сократ, 5 
век пр.Хр.) 

 
“The children now love luxury; they have bad manners, contempt for 

authority; they show disrespect for elders and love chatter in place of 
exercise. Children are now tyrants, not the servants of their households. 
They no longer rise when elders enter the room. They contradict their 
parents, chatter before company, gobble up dainties at the table, cross their 
legs, and tyrannize their teachers.” (Socrates) 

 
"Какво се случва с младите? Те не уважават възрастните, не се 

подчиняват на родителите, не спазват закона. Бунтуват се по улиците, 
подбуждани от диви идеи. Моралът им запада. Какво ще излезе от 
тях?" (Платон, 4 век пр.Хр.) 

 
"Нашият свят преживява тежки времена. Днешните млади хора 

мислят само за себе си. Не изпитват уважение към родителите си и към 
възрастните въобще. Те са нетърпеливи и невъздържани. Говорят, 
сякаш знаят всичко, и това, което за нас е мъдрост, за тях е глупост. 
Колкото до девойките, те са нахални, нескромни и невъзпитани в 
говора, държанието и облеклото си." (Пиер Отшелника, 11 век сл.Хр.) 


