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 На данашњи дан 869. године умро је Ћирило Солунски, творац првог словенског писма
глагољице, један од двојице словенских просветитеља (Ћирило и Методије). Световно
име било му је Константин. Са старијим братом Методијем састављач је словенске
азбуке глагољице. Константин је био учитељ филозофије и библиотекар у цариградској
цркви Свете Софије, а Методије високи државни чиновник.
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  На молбу моравског кнеза Растислава, византијски цар Михаило III послао је двојицуучених Грка у Растиславову Моравску, да проповедају хришћанство међу тамошњимСловенима. Намера је била да се Моравска ослободи утицаја Салцбуршке надбискупије(архиепископије) и уопште баварског (немачког) утицаја. Они су претходно на словенскијезик (највероватније Словена из околине Солуна), превели богослужбене књиге. Тако јенастао први словенски књижевни језик. Током боравка у Риму, где су морали да одукако би се оправдали пред папом, због оптужби од стране баварског свештенства,Ћирило умире, а папа је Методија поставио за архиепископа моравског и панонског.После Методијеве смрти његови ученици су прогнани из Моравске и већина је отишла најуг - међу Бугаре и Србе.   1400 - Под мистериозним околностима у заточеништву у замку Понтефракт умро јеенглески краљ Ричард II, којег је 1399. збацио рођак Хенри Болингброк прогласивши секраљем Хенријем IV. На престо је дошао у 10. години, наследивши деду Едварда III, итоком владавине од 1377. био је принуђен да од незадовољног високог племствагрчевито брани прерогативе краљевске власти.  1663 - Канада је постала француска колонија.  1779 - Енглески морепловац и истраживач Џејмс Кук убијен је на Хавајима, у изненадномокршају са острвљанима. На првом путовању од 1768. до 1771. решио је тајну положајаАустралије, опловио Нови Зеланд и утврдио да је Нова Гвинеја острво. Од 1772. до 1775.је истраживао острва у Тихом океану, а од 1776. до 1779. је први опловио обале Аљаске,истражио Берингов мореуз и открио Хавајска острва.  1797 - Британска флота под командом адмирала Џона Џервиса и Хорејша Нелсонапотукла је шпанску армаду код рта Сент Винсент на крајњем југу Португала.  1893 - САД су анектирале Хаваје.  1912 - Рођен је Тибор Секељ, географ, истраживач и путописац, литерата. Учествоваоје у истраживачким експедицијама широм света, написавши притом мноштво путописа,али и један уџбеник за есперанто. Дела: путописи "Олуја над Аконкагвом", "Освојењеврхова", "Кроз земљу Индијанаца", "Путовање изван времена", "Непал отвара врата","Где цивилизација престаје", "Каравана пријатељства", роман "Нађена срећа", књига задецу "Куменана" (преведена на 16 језика).  1917 - Устаници су у склопу Топличког устанка против бугарског окупатора ослободилиКуршумлију и Власотинце. Тај дан узима се као почетак Топличког устанка. Зборустаничких чета, претходно је 8/9 фебруара у селу Обилић у Пустој Реци, одлучио даподигне устанак. Одлука за устанак донета је након што су бугарске окупационе властизапочеле насилну мобилизацију српских младића. До краја фебруара 1917. створена јевелика слободна територија са средиштем у Топлици. Устаничка војска имала је око12.000 припадника, али је Топлички устанак осуђен на пропаст, пошто је изосталаочекивана помоћ са Солунског фронта. Бугари су приликом гушења устанка, уз ужасназверства, убили око 20.000 људи, махом цивила, укључујући мноштво жена и деце.  1929 - Догодио се "Масакр на дан Светог Валентина" - када је члан Ал Капонеовекриминалне банде убио седам гангстера из банде Багза Морана у једној чикашкојгаражи.  1943 - Совјетска армија је, у Другом светском рату, ослободила Ростов на Дону однемачких окупационих трупа.  1946 - На америчком универзитету Пенсилванија почео је да ради електронски мозак,односно рачунар, који је означен скраћеницом ENIAC (Електронски нумеричкиинтегратор и рачунар).  1956 - У Москви је почео 20. конгрес Комунистичке партије Совјетског Савеза, на којемје шеф партије Никита Хрушчов осудио култ личности Стаљина, као и репресивностњеговог режима. Конгрес је донео одлуке којима је започео јавни раскид са"стаљинистичким деформацијама" унутар комунистичког покрета.  1958 - Објављено је уједињење краљевина Ирак и Јордан у Арапску Федерацију, саирачким краљем Фејсалом ИИ из Хашемитске династије, рођаком јорданског монархаХусеина, као шефом државе. Монархија у Ираку оборена је у јулу 1958. краљ је убијен иФедерација се распала.  1972 - Совјетски свемирски брод без људске посаде "Луна 20" кренуо је ка Месецу,одакле је 11 дана касније донео узорке Месечевог тла.  1979 - Амерички амбасадор у Авганистану Адолф Дабс "Спајк" убијен је током покушајада буде ослобођен од отмичара.  1989 - Ирански верски вођа ајатолах Рухолах Хомеини изрекао је "фатву" са смртномпресудом енглеском писцу индијског порекла Салману Рушдију, аутору "Сатанскихстихова", оцењујући да је тим делом хулио на ислам.  1993 - Десничарски лидер кипарских Грка Глафкос Клеридис извојевао је победу наизборима над дотадашњим председником Јоргосом Василијуом.  1995 - Перу је саопштио да је заузео последње упориште еквадорске војске на својојтериторији и прогласио је једнострани прекид ватре у 19-дневном пограничном рату саЕквадором.  2000 - Министри иностраних послова Европске уније суспендовали су на шест месецисанкције Савезној Републици Југославији на ваздушни саобраћај, заведене годину и подана раније, чиме је ЈАТ-у и авиокомпанијама земаља ЕУ омогућено да обновекомерцијалне летове. Министри су нагласили да тиме желе да "пошаљу снажну ипозитивну поруку, не само народу СРЈ, већ и опозицији, која се за такву мерунепрекидно залагала".  2004 - У московском забавном аквапарку пао је стаклени кров и усмртио 25 људи.  2005. - Бивши премијер Либана Рафик ал Харири погинуо је у експлозији аутомобилабомбе у трговачком центру Бејрута, а одговорност за атентат преузела је непознатаисламистичка "Група за победу и свети рат на Леванту".  2007 - У сукобима јеменске армије и шиитских побуњеника, у јужном делу Јеменапогинула су најмање 93 регуларна војника и побуњеника. Шиитске герилце,стациониране у провинцији Сада, удаљеној око 230 километара од јеменске престоницена граници са Саудим Арабијом, предводио је Абдул Малик Ал Хути, син познатогшиитског свештеника Бадрудина Ал Хутија, и брат оснивача те герилске формацијеХусеина.  2007 - Скупштина Србије усвојила је Резолуцију о Косову и Метохији којом се одбацујусви ставови из предлога специјалног изасланика генералног секретара УН МартијаАхтисарија, којима се крши сувереност и територијални интегритет Републике Србије,залажући се за компромисно, споразумно решење будућег статуса Косова и Метохије.  2008 - Влада Србије донела је Одлуку о поништавању противправних аката привременихоргана самоуправе на Косову и Метохији усмерених ка проглашењу једностраненезависности.  2008 - Руски председник Владимир Путин наговестио је да ће Русија предузетиконтрамере у случају једностраног проглашења независности Косова и Метохије, те дасе "Русија залаже за поштовање темељних принципа међународног права, заснованихна суверенитету и територијалној целовитости држава".  - Српска православна црква данас слави светог мученика Трифуна, заштитникавиноградара, али и механџија па и гушчара (и сам је био гушчар). Свети Трифун сесматра заштитником воћа, посебно лозе, отуда и грожђа, али и других плодова. Рођен јеу Кампсади у Фригији (данас у Турској), живео је у 3. веку. Мученички је страдао завладе римског цара Деција.  (Танјуг)  
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