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Konstantin a Metoděj

	S bratry Konstantinem (*827/28) a Metodějem (*asi 815) se počítalo pro kariéru úředníků. Jejich otec byl vysokým důstojníkem v Soluni, kde se také oběma bratrům dostalo základního vzdělání. Konstantin pak pravděpodobně nastoupil na císařskou univerzitu v Konstantinopoli (ta vychovávala císařské úřadníky). O Metodějově mládí existuje podstatně méně informací, s jistotou se ví, že byl archontem pro oblast v okolí Soluně obývanou Slovany (léta 843 – 856). Tady se seznámil se slovanským jazykem. Na funkci rezignoval a stal se mnichem na hoře Olymp. Úřednické kariéry se vzdal i Konstantin, ten se ovšem stal profesorem filozofie, nástupcem Fótia, jehož byl oblíbeným žákem. Získal tak tehdy užívaný titul filozof (někdy se v literatuře setkáváme s označením Konstantin Filozof). I této funkce se ovšem vzdal a následoval bratra do kláštera na Olympu. Nebyl ale vysvěcen na kněze, pravděpodobně byl jen jáhnem. Tento odchod lze vysvětlit politickým převratem v Konstantinopoli v roce 856, po němž hrozilo pronásledování skupiny kolem patriarchy Fótia. 
Právě díky provázanosti bratrů s patriarchou se aktivně účastnili vnější politiky Byzantské Říše. Ta byla významným centrem náboženským a pomocí christianizačních misií se snažila získávat vliv nad přinejmenším okolními územími. Roku 851 bylo vypraveno poselství k Arabům, s cílem disputace. Za účelem disputace se zástupci Byzanci, včetně Konstantina a Metoděje, odebrali také k Chazarům (na královském dvoře byla vyznávána židovská víra, poddaní byli ovšem stále pohané). Bratři zde vedli velmi úspěšné disputace. Toto poselství mělo navíc pojistit přátelství s Chazary (roku 860 na Konstantinopol totiž zaútočili kyjevští Normané a bylo důležité mít spojence pro případ dalšího nebezpečí, navíc měla Byzanc své državy na Kypru a ty bylo také nutné bránit).
Další nebezpečí pro Byzanc mohla znamenat expanze Franků na Východ i na Balkán 
( přes území Chorvatů až do Bulharska, o které jevila Byzanc velký zájem a snažila se ho christianizovat). Možnost rozšířit svoji působnost znamenalo pro Byzanc sjednocení Velké Moravy Mojmírem. Navíc tu byl společný protivník – Franské Říše. Christianizace byla ze strany říše Ludvíka Němce pomalá. Roku 835 byl v Nitře salzburským arcibiskupem vysvěcen kostel a o deset let později přijalo v Řezně čtrnáct knížat křest. Nicméně, přejití Velké Moravy pod vliv Ludvíka Němce nehrozilo. Kníže Rastislav zastavil postup Franků k Tatrám. Roku 862 vyslal Rastislav poselstvo do Byzance s nabídkou vojenského 
a kulturného paktu proti Franské Říši a jejímu spojenci – Bulharsku. Byzantský císař Michal III. a patriarcha Fótios spojenectví uvítali. Velkomoravské Říši se spojenectví vyplatilo už v roce 862, kdy byzantinci zakročili proti bulharskému vojsku táhnoucímu na pomoc Ludvíku Němci, který zaútočil na Velkou Moravu. 
Kulturní částí smlouvy byla christianizační misie na Moravu. Pro její vedení byli vybrání Konstantin a Metoděj, jejich družinu tvořili byzantští klerici slovanského původu. Na Moravu dorazili na podzim roku 863 po plavbě Jaderským mořem a následné cestě po jantarové stezce. Bratři se na cestu připravili velmi pečlivě, do jim známého slovanského jazyka přeložil Konstantin Perikopy (výňatky z Písma svatého) a během jejich působení byly přeloženy patrně všechny liturgické texty používané v Byzanci. Vymysleli slovanskou abecedu – hlaholici pro staroslovanský jazyk na základě makedonského dialektu (v 10.století byla hlaholice v Bulharsku nahrazena cyrilicí (přejali ji v Polsku), dodnes užívanou pravoslavnými Slovany). Hlavním úkolem misie bylo vyučování slovanskému jazyku, pořízení překladů liturgických textů a výchova domácího duchovenstva. I přes překlady řecké liturgie se rozhodli zavést římský mešní obřad. Během působení bratrů na Moravě zaznamenala Byzanc christianizační úspěchy také v Bulharsku (které se ovšem časem přiklonilo zpět k Ludvíku Němci) a u Kyjevské Rusi (taktéž dočasný úspěch).
Na Moravě pobyli Konstantin a Metoděj tři roky. Na zpáteční cestě se stavili v Pannonii, kde vládnul kníže Kocel. I zde se věnovali vzdělávání obyvatelstva (před bratry zde působili už franští misionáři). Po Pannonii pobývali v Benátkách, odkud chtěli zřejmě odplout zpět do Konstantinopole. Metoděj měl záměr vrátit se zpět do kláštera, Konstantin chtěl zřejmě vyučovat Slovany žijící v Konstantinopoli. V Benátkách došlo k významným sporům s představiteli západní církve, kteří je napadli za překlad liturgie do slovanského jazyka. Spor dopadl dobře a bratři dokonce na pozvání papeže Mikuláše I. zamířili do Říma. Mezitím se změnily poměry i v Byzantské říši. Michal III. byl roku 867 zabit a také patriarcha Fótios byl poražen ( problémy měli už v roce 863, kdy došlo k rozkolu mezi západní a východní církví kvůli tomu, že papež Mikuláš I.chtěl zasahovat do volby byzantského patriarchy). Mikuláš I. však 11.11.867 zemřel, a tak bratry přivítal jeho nástupce Hadrián II. Přitažlivost bratrů spočívala i vtom, že údajně nesli ostatky sv. Klimenta, který se stal patronem jejich misijní cesty.
V Římě v klášteře si Konstantin zvolil jméno Kyrillos (Cyril) a 14.2.869 zemřel. Byl pochován v kostele sv. Klimenta. K papeži přišlo poselství od pannonského knížete Kocela s žádostí vyslání Metoděje do Pannonie. Hadrián II. vyhověl, Metoděj se stal arcibiskupem v Sirmiu (Chorvatsko) a papežským legátem. Měl souhlas papeže pro používání staroslověnštiny jako liturgického jazyka. Po působení v Pannonii se Metoděj odebral zpět na Moravu. Tam byl ale ihned zajat pasovským biskupem (ve spolupráci s ostatními biskupy) 
a dva a půl roku vězněn ve Švábsku. Pannonii za něj v té době spravovali jeho žáci. Na jaře roku 873 se o věznění dověděl papež Jan VIII., který ihned zasáhl. Bavorské biskupy suspendoval z jejich funkcí dokud Metoděje nepustili. Moravané vyslali po návratu Metoděje žádost do Říma, aby jim papež poslal Metoděje z arcibiskupa. (Dvorník, F.: Byzantské misie u Slovanů. Vyšehrad, Praha 1970, str. 168.). Byl na Moravě nadšeně přijat, s výjimkou knížete Svatopluka, který podporoval spíše franské duchovenstvo, proti kterému Metoděj ostře vystupoval, odmítal systém vlastnických kostelů( zakladatel církevní stavby měl právo na její příjem). Franští kněží (v čele s Wichingem), obvinili Metoděje z hlásání heretické nauky. Papež Metoděje předvolal do Říma, kde se Metoděj dokázal plně ospravedlnit a papež ho potvrdil v hodnosti moravského arcibiskupa, což dokazuje bula Industriae tuae. Nyní mu všichni kněží na Moravě podléhali. Do Říma s Metodějem cestoval i hlavní protivník nejen v tomto sporu – Wiching, který se ještě pokusil o odstranění Metoděje tím, že po návratu nabídnul Svatoplukovi falzum, které hovořilo v Metodějův  neprospěch. Plán mu ovšem nevyšel.
Na Svatoplukovu žádost byl ještě v Římě Wiching vysvěcen na nitranského biskupa a spolu s ním ještě jeden biskup, aby napříště jmenování církevních hodnostářů mohlo probíhat přímo na Moravě (arcibiskup Metoděj + dva biskupové). Svatopluk měl velký mocenský vliv. Proto došlo na Moravě ke křestu knížete Bořivoje z rukou Metoděje a k vyslání několika jeho žáků do Čech, aby pokřtili i Bořivojovu manželku Ludmilu a šířili víru. Působnost se přesunula i do Polska až k Visle.
Ještě jednou navštívil Metoděj Konstantinopol (Moravu opustil ze začátku zimy roku 881). Bylo to z iniciativy byzantského císaře Basileia I. a Fótia (tomu se vrátila papežská přízeň) za podpory papeže Jana VIII. Návštěva slavila úspěch, na Moravu se Metoděj vrátil na jaře roku 882 a jeho prestiž na dvoře Svatoplukově vzrostla. Navíc dočasně upadl Wichingův vliv na Svatopluka pro nepřátelství Moravy s Franskou Říší). 
Metodějův život se chýlil ke konci a když to vytušil, určil si za nástupce svého nejlepšího žáka, Gorazda. Zemřel 6.4.885, byl pohřben v katedrálním chrámu na Moravě a byl uctěn pohřebními rituály tří liturgií – latinské, řecké a slovanské. Je také možné, že ještě před svou smrtí ze své pravomoci exkomunikoval své protivníky (především Wichinga). Ten se ovšem ihned po Metodějově smrti vypravil do Říma, před papežem obvinil (opět) Metoděje z heretiky a prohlásil se jediným správcem moravské arcidiecéze (nástupnictví Gorazda tak nebylo naplněno, naopak stalo se jedním z obvinění Metoděje). Zakázal slovanskou liturgii a žáky Metoděje vyhnal. Útočiště našli v Bulharsku. Moravskou církev postiženou smrtí Metoděje se ještě v roce 900 pokusil reorganizovat papež Jan IX. Zlepšení to ale nepřineslo. Slovanská liturgie i písmo však svého vrcholu dosáhli v Čechách v první polovině 10.století.
Prvními původními spisy ve staroslověnštině je tzv. Pannonská legenda, tj. Život Konstantinův a Život Metodějův. Zatímco rukopis Života Metodějova není znám a nelze přesně říci, kdo a kdy ho napsal (patrně někdo z jeho žáků po jeho smrti), Život Konstantinův je znám dobře (vznikl po smrti Konstantina na popud Metoděje), Metodějovi žáci ho přenesli ihned po vyhnání z Moravy do Bulharska. Dodnes je dochováno nejméně osm ruských rukopisů. 
Sestavení slovanské abecedy a uvedení slovanského jazyka do liturgie znamenalo podle Františka Dvorníka přerušení růstu franské kultury a hrozilo zničením celoživotního kulturního díla Karla Velikého, který si předsevzal, že vnutí užívání latiny a římského ritu celému západu, včetně nelatinských národů germánského původu. (Dvorník, F.: Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem. Prostor, Praha 1999. str. 38.)
I tento názor potvrzuje významnost působení soluňských bratrů Konstantina 
a Metoděje pro celou Evropu.
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