
16 Роден глас

Славянският апостол Методий
не е забравен в Регенсбург

Позаинтересува ли се човек, ще открие редица па-
метници и възпоменателни плочи, издигнати в 
чест на светите братя Кирил и Методий. Не са 

много българите обаче, които знаят за съществуването 
на скромна по размер, но вълнуваща по съдържание па-
метна плоча в чест на свети Методий в германския град 
Регенсбург. Плочата се намира в старинната част на гра-
да, на стената на катедралата Alte Kapelle на площад Alten 
Kornmarktplatz. Тя е поставена тук през 1985 година, като 
възпоменание на 1100- годишнината от смъртта на славян-
ския апостол. Текстът е на немски език и гласи: 

„В памет на великия славянски апостол Методий,
пребивавал в Регенсбург през 870 г.
От благодарния български народ”.

Погледнем ли отново към историята, ще разберем, че 
това пребиваване на Методий в града не е било от най-
светлите моменти в неговия живот. През спомената вече 
870 година тук, в Регенсбург, срещу него е свикан съд под 
формата на Епископски събор. Основното обвинение на 
съда е, че архиепископ Методий проповядва в чужда об-
ласт. Истинската причина обаче е тази, че той проповядва 
на славянски език. Присъдата на събора изпраща Методий 
на заточение в манастира „Елванген”, където той прекарва 
две години и половина. Ето и затова е поставена плочата 
тук, за да ни напомня за тази тъжна страница от историята. 
Днес в Регенсбург ще намерите редица неща, които пряко 
или не, ни напомнят за делото на Методий. Самият град, с 
население от около 150 000 жители, се счита за един от най-

красивите градове в Германия заради великолепните си ар-
хитектурни паметници. В града има и Институт по източни 
църкви (Ostkirchliches Institut), който през април 1985 годи-
на организира и провежда заедно с университета в града, 
голям международен симпозиум, посветен на Методий. В 
Регенсбург живеят и доста наши сънародници, които всяка 
година, по случай 24 май, се събират пред възпоменателната 
плоча, да отдадат заслужена почит към делото на Светите 
братя. Благодарение на усилията на българската право-
славна църква и чрез съдействието на местните власти, от 
няколко години българската общност тук разполага и с 
православна църква, в която извършва своите богослуже-
ния. Църквата може да се открие лесно. Намира се в цен-
тралната част на града, в парка срещу железопътната гара. 
Само няколко пресечки след това и сте на площада, където 
е поставена възпоменателната плоча.  ◆

Текст и снимки: Райчо Велев
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