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Словото - едно от най-въздействащите и могъщи неща създавани от човека. 

Живеем в свят, в който медиите взимат превес. Постоянните статии и манипулиращи 
постове в интернет пространството, които подтикват хората към закупуване на 
продукт, подлагане на диета и други, показват огромната сила, която словото има върху 
човешката психика. Словото е уникално, то е начин човек да се изрази и чрез изказване 
на своята гледна точка да остави нещо на този свят. 

Но защо словото е магическо? Магията е сила, която прави живота ни или по-
красив, или по-суров. Тя е света на въобръжението, а той е безкраен. Чрез магията, 
човек се пренася в  един по-хубав и нереален, но изпълнен с хармония свят. Такъв е и 
светът на словото. Магията на словото се крие дълбоко във възприемането му. Четейки 
книга, било то роман или разказ за приключения, човек се въплъщава в написаното и го 
преживява. Той се абстрахира от околния свят, пренасяйки се в света на вълшебното 
слово. Там той успява да постигне и най-смелите си мечти и копнежи, но не само това 
прави словото магическо. 

Словото е най-ценното нещо, което човечеството притежава. Чрез него, държави 
като нашата, успяват да запазят своята идентичност. Езикът на един народ е нещото, 
което го отличава, той е нещото, чрез което се съхранява културата на една нация. Аз 
съм горда, че говоря един от най-древните и сложни езици на Балканите, а именно 
българският. Чрез десетките произведения като „История славянобългарская”, цикълът 
„Епопея на забравените” и други, ние хората на двадесет и първи век успяваме да 
разберем, научим и съпреживеем чувствата, жертвите и мъченията, през които минават 
нашите борци за свобода. „История славянобългарская”, написана от Паисий 
Хилендарски, е едно от най-разтърсващите произведения в българската литература. 
Четейки тази малка книжка, читателят бива отведен в едни тъмни и далечни векове. 
Въздействащата картина, пресъздадена в произведението, разтърсва читателя и го кара 
да опознае своето славно и могъщо минало и да го оцени. Чрез Паисиевото 
произведение, България успява да съхрани с векове спомена за величието на страната, 
за нейните царе и славни битки. То успява, чрез подтикващото към родолюбие „о 
неразумни юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин”, да въздейства върху 
читателя и да породи уважение и почит в душата му. „Историята” осмива гърчеещите 
се, показвайки значимостта на българския език. Чрез него е съхранена духовността на 
България, което спомага за създаването на български църкви, в които се проповядва 
само на български език. 

В толкова натоварения и сив модерен свят на двадесет и първи век, човекът е 
изтормозен, търсещ нещо, чрез което да избяга от реалността смазваща духа и 
надеждата на индивида. Човекът търси магията, която да го абстрахира от ежедневните 
мъки и я намира точно в словото. То е магическо защото съхранява идентичността на 



народите, кара хората да бъдат по-добри и да мечтаят за нови хоризонти. С уникалните 
си разкази, поеми, романи, стихотворения, оди, елегии и други, то успява да прехвърли 
човека в друга реалност, в която съществува мир и хармония, в която човек може да 
изживее и най-големите си копнежи и блянове. 

Словото е едно от най-въздействащите и могъщи неща създавани от човека и аз 
се прекланям пред неговата сила. В света, в който който живеем, словото е най-близко 
до магия и затова нека да му отдадем дължимото като го ценим и съхраняваме по 
заслужения от него начин. Четете книги и ги пишете,защото писаното остава не само на 
хартия, но и в душата на всеки читател. 


