
                               МАГИЯТА НА РОДНОТО СЛОВО  -   ЕСЕ 
 

 „В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО“... тези думи от Библията казват по 

оригинален начин, че няма по-голяма ценност от словото. То е символ на 

човешката духовност. Съществувало е преди да се сътвори светът. За него 

поетите са сътворили най-хубавите си стихове, музикантите са изпели най-

нежните си песни. То носи магия, защото придружава човека от люлката до 

гроба. Словото е велико, светло и вечно. 

 Велико е, защото е път на човека към света. Благодарение на него сме 

оцелели като народ. То е запазило жива българщината в дългите и мрачни 

векове на робството. Словото е потребно, защото човек не може да живее без 

него. То носи свободата. Словото е вечно, защото е вечен стремежът на 

човека за знания. То дарява на творците простор и крила. 

 Окрилен от любовта към словото, Вазов посвещава на него едни от най-

хубавите си стихове. Той изразява обичта си към българската реч, 

преклонението си пред нейните звукове. За него те са „сладки“ и мили. 

Особено впечатляваща е одата „ Българският език“. Когато я чета изпитвам 

вълнение. Опитвам се да доловя чувствата на поета, да се докосна до неговата 

любов към България. Думите ме омагьосват. И аз изпитвам гордост от родния 

език, наречен от поета „свещен“ и „прекрасен“. Вдъхновява ме мощта, 

хубостта и разкошът на българската реч. Тя е толкова „гъвкава, звънлива“, че 

докосва както чувствата, така и ума ми. И аз като поета се прекланям пред 

българския език, защото това е езикът на нашите майки и бащи, на деди и 

прадеди. Той открива победния път на науката и изкуството. 

 Благодарение на магията на родното слово, ние можем да изразим себе 

си. Словото-това сме самите ние. То озвучава нашите чувства и мисли, 

придава им образност. Благодарение на него се осъществява връзката между 

хората, общуването, без което животът би се обезсмислил. Словото 

осъществява връзката между поколенията. Помага ни да опазим миналото, да 

разберем настоящето и да предвидим бъдещето. Благодарение на словото 

научаваме за великия подвиг на братята КИРИЛ и МЕТОДИЙ, създателите 

на Славянската писменост. 

 Словото има безкрайни възможности. Да говориш или да пишеш 

изразително е изкуство, което се постига с дълги усилия. Ние имаме 

българските думи, с които изразяваме мислите и чувствата си, с които творим 

изкуството. През вековете родния език е бил „охулен“, „опетнен със думи 

кални“, но Вазов успява да превърне словото в оръжие и да го защити. Той 

го избърсва от калта, показва блясъка и разкоша му и го завещава на 

бъдещите поколения, за да отнесе магията му във времето. 

 Словото не е само минало. То е памет и зов за бъдещето, магия, която 

ни кара да бъдем горди, че сме българи. 
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