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Најзначајнији догађај међу Словенима, после њиховог расељавања и
насељавања на територији Византије јесте њихово покрштавање и мисија
Ћирила и Методија међу њима. Први догађај је одредио простор на којем ће
убудуће да живе, а други је улазак у заједницу хришћана и описмењавање.
Иако су Словени физички окупирали Византију, она је њих освојила културно,
што се осећа до данас.
Срби су, према сведочењу Константина Порфирогенита, покрштени одмах по
доласку на Балканско полуострво у време владавине цара Ираклија (610–641).
Ово покрштавање није успело јер су Срби све до друге половине IX века и даље
били у својој старој религији, донетој из постојбине. То потврђује и сам назив за
Неретљане, који су много познатији под именом Пагањана. По Порфирогениту
једино они нису примили хришћанство када су остали Срби покрштени у време
Ираклија. Међутим, то прво крштење се међу Србима није примило.
Појединачних прелазака на хришћанство је било свакако од самог доласка на
Балкан, али то су били ретки примери.
Иако наизглед неповезани догађаји примање хришћанства код Срба и мисија
Ћирила и Методија имају итекако чврстих веза.
Срби су по други пут примили хришћанство за време цара Василија I
Македонца (867–886), седамдесетих година IX века. То потврђују прва
забележена хришћанска имена међу Србима: Петар (Гојников син) и Стефан
(Прибислављев син). Петар и Стефан су припадали владарској породици међу
Србима.
Значајан утицај на Србе да приме хришћанство имао је процес који се одвијао
међу Бугарима. Они су нешто раније у односу на Србе. Хришћанство су
примили 864. године за време владавих Михаила III (842–867). Покрштавање
Бугара се одвијало упоредо са мисијом Ћирила и Методија.
Повод за ову мисију било је посланство и писмо које је великоморавски кнез
Растислав упутио византијском цару.
Између 830. и 846. године моравски кнез Мојмир ујединио је моравска племена
и потиснуо мање, локалне кнезове. Између осталих Мојмир је око 830. године
протерао Прибину, кнеза Нитре.
Прибина је пребегао у Панонију код немачког маркгрофа Ратбода и тада је
примио хришћанство. Око 840. године добио је у посед Доњу Панонију.
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Јачање Мојмира није одговарало околним германским кнежевима, као и краљу
Лудовику I, који га је 846. године свргао и на његово место довео Растислава
(846–870).
Растислав је искористио нереде који су постојали у немачкој држави и наставио
да јача државу коју је засновао Мојмир. У исто време у Нитри је владао његов
нећак Сватоплук.
Од 853. године Велика Моравска је била самостална држава. Баварски
свештеници су протерани, а заменили су их италијански и византински, али је
хришћанство било доста запостављено. Разлог томе је, свакако, и то што су га
баварски свештеници проповедали на латинском језику који није био разумљив
Словенима.
Растислав је желео да се ослободи немачких свештеника и на тај начин потпуно
осамостали државу. То се није допало источнофраначком (немачком) краљу
Лудовику Немачком (845–876), који је савезнике нашао у Бугарима који су били
источни суседи велике Моравске. Притешњен између Немаца и Бугара
Растислав се обратио Византији, тражећи помоћ и нудећи савезништво.
Посланство које је стило у Цариград изложило је цару проблеме са којима се
они сусрећу. Они су изјавили како су код њих долазили мисионари из разних
земаља, али да њихове проповеди нису биле разумљиве широком кругу људи,
па они моле да им цар пошаље некога ко ће им проповедати хришћанство на
њима разумљивом језику.
Цар се одлучио за Константина, званог Филозоф, и Методија, двојицу браће из
Солуна. Један од одлучујућих разлога је био то што су браћа била из Солуна, „а
сви Солуњани добро говоре словенски―. Ова изјава цара Михаила III говори о
етничкој и политичкој ситуацији у којој се тада налазио град Солун. Наиме,
град су држали Византинци, али је његово окружење било насељено Словенима
у последњих 250 година. Мешајући се Словени и Грци су међусобно попримали
обичаје, језик и понашање.
Други, не мање битан, разлог је тај што су Константин и Методије већ имали
сличних мисија (Арапска и Хазарска).
Константин (Ћирило) и Методије су рођени у Солуну: први 826/27. године, а
други око 812. до 815. године. Отац им се звао Леон и служио је у византијској
војсци као друнгар, што је била титула заменика стратега. Значај Солуна, другог
града Царства, говори да су на овим местима морали бити искусни и поверљиви
људи. Мајка Ћирила и Методија се звала Марија и, као и отац Леон, била је
угледног рода.
Отац им је рано погинуо, па је старање о двојици од седморо деце – Ћирилу и
Методију преузео лично цар.
О младости Методија нема пуно података, чак се не зна ни његово световно
име. Претпоставља се да би могло бити Михаило. Своју професионалну
каријеру је започео као државни великодостојник. У његовом житију стоји да је
на управу од цара добио област у којој је било доста Словена. Ово је неке
истраживаче повукло и сматрају да му је додељена област у долини Струме.
Историјски подаци, пак, показују да је управљао темом Опсикија у Витинији у
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Малој Азији. Овде је, познато је, било Словена, који су премештени по наредби
царева Констанса II (665) и Јустинијана II (688–689). Сетимо се да је први помен
Срба из 680. године управо у Витинији. Методије се са ове функције повукао
око 840. године и отишао у манастир на планини Олимп у Витинији.
Сматра се да је Методије већ овде формирао један књижевни круг у којем је,
поред Грка, било и припадника других народа, па и Словена. Такође се сматра,
да су већ тада овде превођене свете књиге на друге језике и да се преводило и на
словенски, користећи једно непотпуно словенско писмо настало за време
владавине цара Теофила (829–842).
Константин (Ћирило) је био најмлађи од седморо деце и од малена је показивао
склоност ка учењу и књизи. Изучивши основно образовање у Солуну, био је
позван у Цариград од стране великодостојника Теоктиста да настави
школовање. Константин је у Цариград дошао 843. године након победе
иконофила. Студирао је на дворској школи у царској палати Магнавра.
Међу наставницима који су предавали Константину посебно се истичу Лав
Математичар и Фотије, каснији васељенски патријарх. Каже се да је Константин
показивао склоност и ка језицима и да је, поред грчког, знао и сиријски,
јеврејски, арапски, латински, као и словенски.
Константин је завршио студије око 847. године, након чега је посвећен за
свештеника и постављен за архивара, одн. управника патријаршијског уреда и
библиотеке. Убрзо је постављен и за професора на високој школи, где је и добио
надимак Филозоф.
Прва мисија у коју Константин послан била је међу Арапима (Сараценима).
Тачно време мисије није познато, али је она, свакако, била у времену од 851. до
856. године. Константин је са византијским посланством дошао у Самару
(северно од Багдада), главни град калифата којим је управљао калиф
Мутавакил. Он је тамо настојао да калифа и друге великодостојнике убеди у
исправност хришћанског учења, како би они, ако већ неће да пређу на
хришћанство, престали да прогоне хришћане у својој држави. Не зна се какав је
био исход ове мисије.
По повратку из Арапске мисије Константин је једно време провео у Цариграду,
а затим отишао на Олимп у Витинији (Малој Азији) код брата Методија, где је
научио словенски. Поставља се питање: да ли се већ тада припремала мисија за
Словене, одн. да ли је Византија имала план како да Словене привуче уз своју
државу?
Године 861. браћа су позвана у Цариград и упућена у мисију проповедања
хришћанства међу Хазаре. Томе је претходио изненадни напад Руса на
Цариград 860. године.
Хазари су живели северно од Каспијског језера. Они су током VII века на
простору од Дњепра до Кавказа формирали своју државу, која је често била
савезник са Византијом. Међу Хазаре се временом доселио доста Јевреја.
Средином IX века хазарска држава је била угрожена од државе Варјага
формиране у Кијеву.
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Пре него су стигли код Хазара браћа Константин и Методије су се једно време
задржали на Криму, где су проповедали хришћанство Русима и тражили мошти
светог Климента Римског (88–97), који је по сазнањима овде пострадао.
Сматра се и да су браћа упоређивала словенски језик са оним који су знали и на
који су већ били превели одређене богослужбене књиге. Патријарх Фотије 867.
године помиње покрштене Русе и епископа међу њима.
Главна расправа међу Хазарима се водила са Јеврејима, који су покушавали да
Хазаре преведу на јудаизам, али и са Арапима, који су, такође, настојали да их
преведу на ислам.
На повратку из Хазарије браћа су мошти светог Климента, које су приликом
доласка пронашли у граду Херсонесу на Криму, пренели у Цариград.
Недуго потом у Цариград је дошло моравско посланство које је од цара тражило
да им пошаље мисионаре да проповедају хришћанство. Као што је већ речено,
цар је, након саветовања са патријархом Фотијем и кесаром Вардом, одредио
браћу за ту мисију, поверивши вођство Константину.

Чим је сазнао за ово Константин се сусрео са Методијем и његовим
сарадницима и предузео кораке за пут у Моравску. Услов који је он поставио
пред цара је да цар и патријарх, као и целокупан клир, признају словенски језик
за богослужбени, да њихова мисија не би била узалудна као „писање на води―.
Услов је прихваћен, што је Константину омогућило даљи рад.
Први корак је био стварање једног писма које одговара словенском језику.
Константин је створио то писмо и назвао га Глагољица, чије име потиче од речи
глагол која одговара грчким ρημα и λογος.
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Други корак је био ревизија већ постојећих превода на словенски језик,
урађених, као што је речено, на раније непотпуно писмо Словена.
Поред стварања писма и превода најтежи задатак који се појавио пред браћом
био је стварање речи словенског језика, односно творба сложених израза и
мисаоних именица које производе значење за оне појмове које тадашњи
словенски речник није поседовао. На тај начин солунска браћа су створила не
само писмо, већ и први књижевни језик Словена.
Константин и Методије су, заједно са сарадницима, с пролећа 863. године
отпутовали за Велику Моравску, где их је кнез Растислав, заједно са народом,
примио са одушевљењем. Средиште њиховог деловања било је место Велеград.
Споменици из времена њиховог рада налазе се у местима Микулчице, Старе
Миесто, Оломуц, Поханско и другим.
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Међутим, нису сви били одушевљени њиховим радом. Са великим неповерењем
на њих су гледали латински свештеници који су на словенски богослужбени
језик гледали као на светогрђе. Њиховим радом није била задовољна ни
германска властела, која је желела да потчини Словене и уништи њихову
државу. Хришћанска црква и учење међу Словенима су им одузимали то право.
Наиме, Немци су више пута организовали праве крсташке ратове под изговором
да Словене приведу правој вери.
Велики противници су им били и франачки мисионари који су се оштро
противили проповеди ван арамејског, грчког и латинског језика.
Константин и Методије су у Великој Моравској остали три године и четири
месеца. За то време описменили су велики број Словена и превели их на
хришћанство, које се раширило у целој земљи. Појавила се и потреба за
организовањем цркве и именовањем епископа.
Почетком 867. Константин и Методије су отпутовали у суседну Панонију,
такође насељену Словенима, где их је са не мањим одушевљењем примио кнез
Коцељ. Овде су остали шест месеци и са истим успехом су ширили
хришћанство и писменост.
Након боравка у Панонији браћа су кренула у Цариград да цару изнесу
резултате свога рада. Изгледа да су намеравали да путују морем, преко
Венеције.
Дошавши у Венецију били су изложени бројним непријатностима од тамошњих
свештеника који су их оптуживали за херезу. Константин је ушао у расправу са
латинским епископима што се завршило заточеништвом.
О догађајима који су се збили у Венецији, а свакако и у Моравској и Панонији,
чуо је и папа Никола, који је позвао браћу да дођу у Рим и оправдају свој рад.
Када су браћа у децембру 867. године стигла у Рим, папа Никола је већ био
умро, а на његово место је био изабран Хадријан II.
Браћа су у Риму примљена од стране папе и свештенства са почастима и
одушевљењем. Предала су папи мошти светог Климента Римског, који је то
посебно ценио и залагао се за обнову покиданих веза са Цариградом.
Папа Хадријан II је прихватио рад Константина и Методија као исправан и
признао словенске богослужбене књиге, посветивши их у олтару.
Браћа су у Риму, у једном грчком манастиру остала две године. Константин се
од умора разболео и 869. умро. Пре тога се замонашио и добио име Ћирило.
Папа је поводом његове сахране наложио свим Грцима и Римљанима „да се
сакупе са свећама над њим и да га опоју и сахране, као да то чине за самог
папу―.
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Након Ћирилове смрти, Методије се вратио у Панонију. Његов повратак и
именовање за епископа је тражио кнез Коцељ. Папа Хадријан II му је изашао у
сусрет и 869. послао Методија са посланицама кнежевима Коцељу и Растиславу,
али га није именовао за епископа. Незадовољан таквом папином одлуком Коцељ
је Методија поново послао у Рим. Са њим је било и двадесетак старешина
Словена који су од папе ултимативно затражили да им именује епископа или ће
се са истим захтевом обратити Цариграду. Под тим притиском, папа је именовао
Методија за епископа Паноније.
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Успех који су браћа постигла међу Словенима наљутио је немачког цара
Лудовика, који је свргао Растислава са власти и ослепео га.
Притисак немачких свештеника и државе осећао се и у Панонији. Под тим
притиском Методије је заробљен и пребачен у Немачку у заточеништво. Сам
Коцељ није смео да му пружи подршку плашећи се да не доживи судбину
Растислава.
Методије је новембра 870. године осуђен од немачких епископа у Регенсбургу
под оптужбом да је проширио надлежност на област архиепископа Салцбурга.
Осуђен је на доживотну робију.
Методије је затворен у манастир Елванген, одакле је безуспешно покушавао да
обавести папу о судбини која га је задесила. У међувремену Методијеви
ученици су се разбежали из Паноније и Моравске, а папа Хадријан II је умро не
сазнавши за његово заточеништво.
Када је, после дуже времена, Методије успео да обавести новог папу Јована III о
свом положају, овај је одмах затражио од цара Лудовика да га ослободи. Папа је
успео да ослободи и друге заточене епископе и Методијеве ученике.
Након две и по године тамничења, Немци су ослободили Методија, али уз услов
Коцељу да га не прими у Панонију. Методије се вратио у Моравску, где се
ситуација променила. Моравци су се побунили против немачке власти и за кнеза
изабрали Растислављевог нећака Сватопулка, који је пружио сваку помоћ
Методију.
Методије је, као архиепископ успео да организује моравску цркву која је заједно
са државом значајно напредовала.
Успех који су држава и црква међу Словенима постигли само је још више
ражестио латинске свештенике који су наставили да оптужују Методија и
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Сватопулка. Међу њима су се посебно истакли немачки свештеник Викинг и
италијански Јован. На крају је и папа Јoван III позвао Методија у Рим да се
оправда од оптужби. Он је по питању словенског богослужења имао другачији
став од Хадрјана II.
Методије је у Рим дошао 879. године, али је код папе стигао и Викинг, који се
надао да ће заузети место свргнутог Методија. Насупрот Викинговом
очекивању, Методије је успео да се оправда. Папа га је вратио у Моравску са
дозволом за даље деловање и вршење Божје службе на словенском.
Истовремено папа је поставио Викинга за епископа Нитре, града који је био под
Методијевим надлештвом.
Викинг је из Нитре наставио да ради против Методија и да му се супротставља.
Као резултат тог рада Методије је 881. године поново позван у Рим.
Методије је 881. године, уместо у Рим отишао у Цариград, где је цару и
патријарху поднео извештај о свом раду. Сматра се да је у Цариграду разговарао
о будућем раду у Бугарској, као и о даљем превођењу богослужбених књига на
словенски језик.

По повратку у Моравску архиепископ Методије је наставио да се сукобљава са
Викингом, на кога је, коначно, 884. године бацио анатему.
Методије је умро 6. априла 885. године, остављајући као наследника на месту
архиепископа Горазда, пореклом из Моравске.
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По смрти Методијевој деловање Викинга је узело још већег маха. У Риму је
умро папа Јован III, а наследио га је Стефан V, који није прихватао словенске
богослужбене књиге и језик. Поред тога, затражио је од Горазда да прихвати
filioque.
Ово је изазвало даљи сукоб, који је резултирао преласком Свјатопулка на
страну анатемисаног Викинга и протеривањем словенских, а враћањем
немачких свештеника.
Ученици Ћирила и Методија су били похватани, од којих су једни продати, а
други заточени. Продате је откупио византијски цар, а оне који су успели да
побегну прихватио је бугарски цар Борис Михаило.
Горазди је са неколицином успео да се врати у Моравску, али је ова земља 899.
пострадала од Угара, што ју је коначно одвело под латински утицај.
Један део ученика Ћирила и Методија пребегао је преко Дунава у Бугарску, која
је пре нешто више од двадесетак година примила хришћанство.
Поред Горазда и Саве, најзначајнији ученици Ћирила и Методија били су:
Климент, Наум, Константин (Преславски) и Ангелар. Они су пребегли у
Бугарску.

Најзначајнији међу њима је Климент, који се придружио Методију још у раној
младости и пре почетка Словенске Мисије. Он је, уз Горазда, успешно мењао
заточеног Методија.
Климентов верни пратилац је био Наум, кога житије назива његовим братом.
Они су се по доласку из Моравске сместили у Охриду и Преславу.
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Од 886. до 893. године из Климентове школе у Охриду изашло је око 3.500
ученика.
Климент је 893. године постављен за величког епископа и био је први словенски
епископ у Бугарској. Не зна се тачно где се налазило седиште ове епископије.
Сматра се да је била у области Дебра и да је обухватала велики део данашње
Македоније. Разлог за његово постављање на том простору свакако је у
чињеници да се ту словенско становништво сусретало са деловањем
римокатоличке цркве.
Клименту се приписује стварање новог словенског писма, које је он назвао по
свом учитељу Ћирилу. Умро је 27. јула 916. године и покопан је у својој цркви
Св. Пантелејмона.
Док је Климент био учитељ у Охриду, Наум је постављен за учитеља у
Преславу. По избору Климента за епископа, Наум је дошао у Охрид и ту
наставио учитељски рад. Подигао је, око 900. године, манастир на обали
Охридског језера, у којем је и умро 910. године.
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Иза Словенских апостола, како црква назива Ћирила и Методија, и њихових
ученика остало је значајно дело. Свакако најзначајнија творевина је ћириличко
писмо, којим пише велики број људи у Европи и свету.
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