
12 Роден глас

По стъпките 
на светите братя Кирил и Методий
Изучаването на старобългар-
ски език е една от основните 
дисциплини на всички сту-
денти, следващи славянски 
филологии. 

В процеса на изяснява-
не на значението на 
Моравската мисия на 
Славянските първо-
учители, тази година 

организирах за своите студенти 
от Катедрата по славистика в Ма-
сариковия университет в Бър-
но екскурзия под надслов „По 
стъпките на солунските братя 
Св. св. Кирил и Методий и тех-
ните ученици“, която се проведе 
на 26.4.2019. Целта на тази екс-
курзия беше да използваме бли-
зостта на нашия университет до 
местата, където се предполага, че 
наистина са били Кирил и Мето-
дий и техните ученици и където 
е продължил преводът на сла-
вянски език на богослужбните 
книги. Отидохме в Микулчице – 
място, което е свързано не само 
с чешката и словашката история, 
но и с културното наследство на 
всички славянски народи, мяс-
то с особено значение и за всеки 
българин. Посетихме т.нар. Сла-
вянско селище, където през VIII 
и IX век се е намирала великомо-
равска крепост с голяма терито-
рия, постройки и жители около 
нея (на островите по течението 
на тогавашната река Морава) на 
обща площ около 50 хектара. Екс-
курзията се осъществи в сътруд-
ничество с д-р Франтишек Синек, 
директор на музея в Микулчице, 
който с готовност отговаряше 
на любознателните въпроси на 
студентите за работата на архе-
олозите, за историята на Велика 
Моравия и най-вече за това дали 
наистина на това място са били 
Славянските първоучители. ◆
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Текст и снимки: Елена Крейчова

Пред паметната плоча с цитат от „За буквите“ на Черноризец Храбър: „Обаче ако запиташ славянски-
те азбукарчета, като речеш: „Кой ви е създал азбуката или превел книгите?“, всички знаят и в отговор 
ще рекат: „Св. Константин Философ, наречен Кирил, той ни създаде азбуката и преведе книгите и брат 
му Методий.“

Пред първия текст, написан на старобългарски, на глаголица: „В начало беше Словото, и Словото беше 
у Бога, и Бог беше Словото“. Евангелие от Йоан 1:1

Пред паметника на славянските първоучители – светите братя Кирил и Методий.


