
,,Магията на словото“ 

Есе 

         24 май е Ден на славянската писменост и култура. На този ден в България се 

отбелязва националния празник на просветата, културата и създаването на глаголицата 

от Кирил и Методий, известни още и като Солунските братя. Днес цяла България 

празнува. Всички трябва да се гордеем с нашата история  и да възхваляваме делото на 

Светите братя. Този ден е пряко свързан с богатството на езика и словото.                                                                                                                                                     

               Словото е едно от най-големите богатства, което ние хората притежаваме. Чрез 

него осъществяваме вербално връзката си със света. Благодарение точно на словото, 

ние можем да изразяваме чувствата, емоциите и мислите си.  Още от много малки то 

присъства и е част от нашия живот. С течение на времето ние го усвояваме и се 

усъвършенстваме. Първоначално малко трудно, но след това започваме да се 

изразяваме и спокойно да защитаваме мнението си. Езикът и словото са много ценни за 

нас, въпреки че често ги приемаме за даденост.              

              Всеки един от нас е уникален сам по себе си и точно заради това всеки, все 

някога, е измислил някаква нова и лично своя дума, която може да е нещо незначително, 

но магията на словото се крие именно в това- разнообразието.  

 ,,Силата на словото, 

магия е - 

черна или бяла, 

(в зависимост от нас.)  

Света си свой 

чрез нея програмираме, 

попаднем ли неволно                                                           ,,Силата на словото“  

под пряката й власт.“(...)                                                            Таня Мерзева  

 

      Словото е това чудо, което отличава хората от всички други живи същества, оказва 
влияние върху ценностната ни система и върху това да можем да се изразяваме. Всеки 
човек си има различен начин на изразяване. Някои хора са по-лаконични, други пък 
обичат повече да разсъждават и да боравят със словото си.  

      



     Най-удивителното въплъщение на словото се постига в книгата, а между кориците й  
речта ражда живот, а тази реч обогатява не само нашия език, а и начинът, по който 
виждаме света. Книгата, чрез своите думи може да ни пренесе в друг свят, да мечтаем и 
да развиваме въображението си.  

      Другото му най-силно въплъщение е в човешката реч. Чрез нея ние можем да 
разсъждаваме, да изказваме мнението си и чрез различни факти или аргументи да 
въздействаме на отсрещния човек. Словото наистина е магия, която много лесно може 
да завладява и да контролира хората.  То може да се използва по различен начин- някога 
за добри мисли, описание на красиви неща и приятни преживявания, а друг път за нещо 
лошо- лъжа, страх...,но ние трябва да се постараем да използваме словото си за 
красивите неща в живота.  

       Силата и магията на словото са безпределни и то лесно може да стане мощно оръжие 
в ръцете на тези, които могат да го използват добре. Точно поради тази причина ние 
трябва да се стараем да обогатяваме всеки ден словото си, защото колкото е по-богато 
то, толкова ние ще бъдем по-разбирани от другите. Затова целта на всеки един от нас 
трябва да бъде да се учи, да развива словото и начина си на изразяване. Представете си, 
ако всеки ден научаваме по една нова дума, независимо каква е тя, колко по-лесно ще 
ни бъде да се изразяваме и задължително ще забележим как хората ще ни разбират все 
повече, а и ние ще бъдем удовлетворени от себе си. Словото играе главна роля в нашия 
живот, защото без него ние съществуваме безцелно.  

         В днешно време около нас е пълно с всякаква информация (вярна или невярна), на 
която ние доста често вярваме. За съжаление, в съвременния свят ставаме свидетели, че 
е пълно с хора, които в живота си преследват само материалното и това, което виждат, 
а невидимото като словото, сякаш е изгубило цената си.  

        Чрез нашите думи и начин на изразяване, ние, хората, взаимодействаме помежду 
си. С думите можем да бъдем както причина за усмивки, описване на красиви неща и 
създаване на приятни преживявания, така и за обратното, а именно да унищожим 
щастието в живота на някого. Затова трябва винаги да бъдем настроени позитивно, да 
се радваме на малките неща, които имаме и да използваме магията на словото, за да 
направим света едно още по-красиво място!  

          И днес,  в навечерието на 24 май, великият ден на българската духовност, е важно 
да си припомним, че от нас - жителите на ХХI век, от бъдещите поколения на България, 
зависи да пазим и пренасяме делото на светите братя Кирил и Методий.  

          Честит празник!  

 

 

Шерин Хасанова  

                                                                                                                         10 клас 

           


