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 	Edice pramenů, má 5 svazků.
Vydáním písemných pramenů k dějinám Velké Moravy byl pověřen kolektiv složený z pracovníků filosofické fakulty University J. E. Purkyně v Brně a Československé akademie věd. 
Prameny k Velké Moravě obsaženy v této edici pocházejí z různého prostředí (Franská říše, Řím, Itálie, Byzanc, Morava, Bulharsko, Rus, Čechy atd.), 
Prameny jsou z doby 7. – 15. stol. Hlavní důraz 9. a počátek 10. stol. – rozvoj a rozkvět velké Moravy.
 Jsou psány latinsky, řecky, staroslověnsky, arabsky, anglosasky, hebrejsky.
 Prameny i k okolním oblastem, které byly ve spojení s Velkou Moravou nebo se během 9 stol. dostaly pod bezprostřední panství nebo i nepřímý vliv Moravanů, prameny důležité k pochopení dějinných souvislostí a postižení sepětí dějin Velké Moravy s dějinami okolních oblastí střední Evropy. Pozdější, které zachycující ohlas a tradice Velké Moravy.  Jsou zde prameny pro dějiny Východní marky v dnešním Rakousku, oblasti na jih od dnešní Moravy až k Dunaji, dnešního severního Maďarska, ale také k dějinám Čech 9. stol., srbského Polabí v dnešním Německu, k dějinám pozdějšího Slezska, Vislanska-Krakovksa v dnešním Polsku, zčásti i území, které leží dále na východ, objeví se zde prameny k dějinám Panonie a Potisí 9. stol. v dnešním Maďarsku, Jugoslávii a Rumunsku.

 
SVAZEK I.

Obsahuje letopisy a kroniky.
Vyšel v roce 1966, k vydání jej připravili: Dagmar Bartoňková, Zdeněk Masařík, Radoslav Večerka, Lubomír Havlík. 
Prameny většinou s Franského území. 
Psáno - originál a český překlad. (rukopisy se liší – ukázka obou verzí) 
U některých letopisů krátký výtah, pouze zmínka o Slovanech. Jiné jsou důležitými a obsáhlými prameny – základní prameny k politickým osudům Moravanů a jejich říše. 


Najdeme zde: 

Chronicarum quae dicuntur Fredegarii Scholastici libri – 4 kroniky tzv. Fredegara

Jediný písemný pramen, který nám přináší zprávy o bojích Slovanů s Avary ve střední Evropě a o existenci Sámovy říše. Další prameny o Sámově říši (Gesta Dagoberti, Conversio Bagoariorum et Carantanorum) přinášejí již údaje přejaté. Dovídáme se o vztazích mezi franským králem a Sámovou říší, politických dějinách střední Evropy a slovansko-avarské symbiose v první polovině 7. stol 
Názory na autora a jejich vývoj a jak tato kronika vznikla.

 

Annales regni Francorum - Letopisy království Franků

      	Polit. dějiny Franské říše kon. 8. a zač. 9. stol., zprávy o bojích Franské říše s Avary v Potisí a v Panonii, kdy také docházelo k prvnímu styku Franků se Slovany v Karpatské kotlině, zvláště se Slovany sídlícími nad středním tokem Dunaje, kteří se posléze v jediné zprávě letopisů objevují pod vlastním jménem Moravané. Vznik letopisů kladen mezi lety  741 – 829.
Annales Bertiniani – Letopisy bertinské
                                             
Zahrnují léta 830 – 882, tímto chronologicky navazují na rukopisy regni Francorum. Prozrazují mnohé zajímavosti, které se z fuldských nedovídáme, jsou objektivnější. Neskrývají některé Ludvíkovi neúspěchy jak se o to pokoušejí letopisy fuldské. Z těchto důvodů jsou bertinské letopisy velmi cenným pramenem pro dějiny Velké Moravy.

Letopisy fuldské

Období 805 – 902. Jsou nejobsáhlejším písemným pramenem pro dějiny  Velké Moravy 846 – 902.
Annales Alamannici - Letopisy alamanské
Annales Xantenses – Letopisy xantenské

NE TAK DŮLEŽITÉ  
Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon – Kronika Reginona z Prümu

Autor byl opat kláštera v Prümu, později v Trevíru (zemřel 913). Autor celé řady spisů, většinou náboženských. Ve své kronice události od nar. Kristova až do r. 906. Na Reginonovo dílo navázal pak Reginonův pokračovatel trevírský mnich a maagdeburský biskup Adalbert, který kroniku dovedl až do r. 967. Ponejvíce západofranské záležitosti, (ale neunikly mu ani léta 870 – 894), vztahy mezi Velkou Moravou a Východofranskou říší.
Přehled nejdůležitějších rukopisů.
 
Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum – Kosmy pražského kronika Čechů

Dalimilova kronika

Události od stavby babylonské věže až po zač. vlády Jana Lucemburského do r. 1314.
Opírá se o prameny: Kosmas a pokračovatelé, lat. Legendy Václavsko Ludmilské, některé nedochované prameny, lidové pověsti. Samostatnější události kon. 13. a poč. 14. stol. vlastní zkušenosti.
(Křest Bořivoje Metodějem, střety Svatopluka s Maďary, O Svatoplukově poustevnickém životě.)

Cronica Przibiconis dicti Pulkava – Kronika Přibíka zvaného Pulkava

Babylon, původ a rozchod Slovanů, české dějiny až do r. 1330.
Čerpal – Kosmas a pokračovatelé, Dalimil, Zbraslavská kronika, František, Beneš, breviář kostela pražského a mnoha listin, nedochované spisy.
Vedle lat. Textu se dochoval i český překlad. 
(v městě Velehrad pokřtěn Bořivoj)




Aeneas Sylvius Piccolomini Historia Bohemica

1456 papež Pius II. Popisuje české dějiny od bájných dob až po r. 1458. Prameny především Dalimilova a Pulkava.

V komentářích a poznámkách: autor nebo autoři; doba vzniku, pokud je známa nebo různé názory na dataci; jestli se dochoval originál nebo opisy a kde je můžeme nalézt; někde komentář k jednotlivým událostem, osobám a místům. 
Mapy
Na konci svazku uvedeny sbírky pramenů, seznam hl. literatury
 

SVAZEK III

Obsahuje listiny, listy a různé historické texty.  
Vyšel v roce 1969, k vydání připravili: Dagmar Bartoňková, Lubomír Havlík, Ivan Hrbek, Jaroslav Ludvíkovský, Radoslav Večerka. 
	Diplomata 

Epistolae
Textus historici varii
U listin a listů jsou spuria vždy na konci každého oddílu chronologicky podle data, k němuž se hlásí. (spuria – falza nebo pochybné)

	diplomata – listiny

většinou něco potvrzují, darují nebo zakládají jako např. Ludvík Němec daruje Pasovu místo Litaha v Avarii, Přemysl Otakar I. potvrzuje práva pražského biskupství, Olomoucký biskup Jindřich Zdík přenesl sídlo v Olomouci a dal pořídit soupis majetku, Karel IV. zakládá v Praze klášter se Slovanskou liturgií
Listiny – Karel Veliký, Ludvík Pobožný, Ludvík Němec, hrabě Kocel, Karel III, Arnulf, Ludvík Dítě, Ota II., Jindřich III, Olomoucký biskup Jindřich Zdík, Olomoucký biskup Robert, Václav I, Karel IV.

	epistolae – listy

Listy – od Alkuin, Michael III, Rostislav, Mikuláš I., Jan VIII. a další
Konkrétně:
- Rostislav, vládce Moravanů, žádá poselstvím v Římě papeže Mikuláše I. o vyslání učitele
- Mikuláš I. exkomunikuje Fotia
- Jan VIII. uděluje arcibiskupu Metoději pochvalu za jeho činnost a slibuje potrestat Vichinga
- Svatopluk a Moravané žádají papeže Jana VIII. o vyslání Metoděje na Moravu jako arcibiskupa a učitele poněvadž jejich otcové přijali křesťanství od sv. Petra
- Jan VIII. přijímá moravského vládce Svatopluka do papežské ochrany a potvrzuje moravskému arcibiskupu Metoději privilegium jeho církve (Industriae Tuae)
- Řehoř VII. zakazuje českému vévodovi Vratislavovi II. používání slovanského jazyka při liturgii
Spuria
Jan VIII. svěřuje moravskou církev Vichingovi
  
	Textus historici varii

- Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii  tzv. Bavorský geograf
- Conversio Bagoariorum et Carantanorum – Obrácení bavorů a korutanců na víru (Jde tu o zdůraznění práv Solnohradu na Panonii a o tupení Metoděje, který neměl podle autora právo působit v Panonii)
   rukopisy A s pozměněným textem
                  B s nepozměněným textem 
- arabská popisná geografie
- Kniha, která se nazývá Orosius – popis Germánie. V letech 888 – 893 pořídil anglosaský král Alfréd Veliký překlad díla hispánského duchovního Pavla Orosia, které vzniklo kolem r. 471. Orosiův popis Germánie byl proveden v anglosaském originále zcela nově podle souvěké situace a informací, které získal jak z Franské říše a It., tak i z prostředí slovanského.
- O velké Moravě, země Svatoplukově se zmiňuje Konstantin Porfyrogenétos v díle Konstantinos Porfyrofennétos De administrando imperio (O spravování říše)
- Drobné zmínky o Konstantinovi a Metodějovi v kalendářích a nadpisech 

Mapy, hlaholská abeceda

