
Есе на тема  

,,Народ, отказал се от езика си, е изгубен“  

  

     Езикът е неизменна част от живота на хората. Освен че 

е средство за общуване е и нещото, без което един народ 
не би съществувал. Отразява неговото сърце, разум и дух. 
За всекиго той е свещен. Важен е както за отделната 
личност, така и за човешката общност като до голяма 
степен определя националното самочувствие на всеки 
един народ.  
     Силата на българския език е несравнима. Преди стотици 
години двамата братя Кирил и Методий, с помощта на 
техните ученици, поставят началото на нещо ново, 
красиво, ценно, а именно славянската азбука. Чрез нея 
започва обогатяването на човечеството. Тя е в основата на 
нашия роден език, а той е нашето единствено и сигурно 
убежище.  
     Чрез българския език нашите борци за свобода са 
просветили „заспалия“ народ. Накарали са го да се 
опомни. В своята ,,История славянобългарска“ Паисий 
Хилендарски пламенно заявява: ,,Ти, българино, не се 
мами, знай своя род и език и се учи на своя език!“ Той 
доказва както на българите по това време, така и на нас, че 
българският род и език са велики. Народът оцелява само 
защото запазва своя език. В стихотворението на Иван 
Вазов- ,,Българският език“, той категорично и с 
достойнство изрича: ,,език свещен на моите деди“. С тези 
думи изразява отношението си към родния език като свята 
ценност.  

     Всеки народ, отказал се от езика си, е изгубен. Днес 
обективните реалности на времето, в което живеем, 



налагат необходимостта от владеенето на чужди езици. 
Разбира се, това отваря много възможности за развитие на 
младите хора. Няма нищо лошо в това да се знае повече от 
един език. Важното е да не забравяме родното слово. Да 
не забравяме корените си, това от къде сме тръгнали. 
Призванието и спасението на всеки един българин се 
състои именно в познанието на своя род и език. Дори да 
ни се наложи да учим или работим в друга страна, трябва 
да носим българския език в сърцата си и да не се отказваме 
от него, защото той е нашето убежище, без което сме 
изгубени. Той е бъдещето на нацията, нейното най-ценно 
достояние, което одухотворява отделната личност и е в 
основата на всичко.  
     Паисий Хилендарски и другите народни будители като 
Иван Вазов, Васил Левски, Христо Ботев, са жертвали себе 
си, своя живот и мечти, за да осигурят същността на 
настоящето. Това е главната причина, поради която трябва 
да пазим своята национална идентичност, своя език. Наш 
дълг е да го предадем на следващите поколения в 
неговия най-чист ,,блясък“, за да продължат и те да 
общуват с него, независимо къде се намират. Трябва да се 
гордеем с него. Знанието е сила, но езикът е оръжието. 
Осъзнаваме ли го или не, той е богатство, което всеки един 
народ притежава.  
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