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Korespondence Svatopluka s papežskou kurií.

Pokus o rozbor a zasazení do kontextu celoevropských dějin.


	Úvod


Doba, kdy se obecně věřilo, že historie jako vědní disciplína není sama o sobě schopna dostatečně dobře podat pomocí písemných pramenů věrohodný obraz dějin Moravy v 6. – 11. století, je již dávno pryč. Od padesátých let, kdy převratné úspěchy archeologie dělaly dojem, že zkoumáni dějin Moravy v tomto období, potažmo státního útvaru Velká Morava, náleží výhradně tomuto vědnímu oboru, se mnohé změnilo. Byla vyhodnocena řada pramenů, některé zásadního významu, jiné méně zásadního, každopádně však všechny přispěly svojí měrou k objektivnímu poznání, a to i v kombinaci s prameny hmotnými.
Tato práce je úzce zaměřena na okruh listů a listin, které proudily mezi Římem a Velkou Moravou za vlády krále Svatopluka (vládl 870 – 894). Klade si za cíl, jak vyplývá z jejího názvu, zhodnotit tuto korespondenci v celoevropském kontextu, přesněji řečeno zasadit do obecné struktury dějin a tím rozvinout podrobněji jednotlivá témata.
Na téma pramenů k dějinám Velké Moravy již byly některé práce napsány Lubomír E. Havlík, Kronika o Velké Moravě, Brno 1987
Lubomír E. Havlík, Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů, Brno 1994, shrnují však v obecné míře všechny prameny, v určité míře je proto obtížné vnést do této tématiky nějaká nová fakta, pokud by se neměl změnit způsob chápání historie Velké Moravy. Tato práce je velmi úzce zaměřena a ráda by přinesla pokud možno co nejpodrobnější rozbor daného tématu. Při výběru literatury jsem se proto zaměřil na syntetické studie Lubomíra E. Havlíka, Dušana Třeštílka, z pramenů jsem pracoval s nejdostupnějším shrnutím pramenů k Velké Moravě, totiž s edicí Magnae Moraviae fontes historici.
Jednotlivé prameny a dějinné události jsem ve své práci uspořádal chronologicky, je to podle mého názoru nejsrozumitelnější.
















	Prameny a jejich stručná charakteristika


Písemných pramenů k dějinám Moravy 6. – 11. století je dnes známo již několik set. jejich rozptýlenost v jiných pramenech, různých edicích, v opisech apod. vedla ke snaze uspořádat tyto prameny do jedné edice. Výslednicí těchto snah je edice Magnae Moraviae fontes historici v pěti dílech, v nichž jsou prameny děleny podle druhu. Z nich je pro naši potřebu nejzásadnější díl III. Diplomata, Epistolae, Textus historici varii (Brno 1969). Fontes vyšly za redakce Lubomíra E. Havlíka ve spolupráci s Dagmar Bartoňkovou a Radoslavem Večerkou. Na vydávání pramenů se podíleli kromě již zmíněných také Karel Haderka, Ivan Hrbek, Jaroslav Ludvíkovský, Zdeněk Masařík, Josef Vašica, a další. V edici jsou publikovány prameny v originálním znění s českým překladem, v záhlaví jsou vždy uvedeny okolnosti a osoby podílející se na dokumentu a poznámky seznamují čtenáře a vysvětlují mu historické události, jichž se dokument týká a stručně charakterizují jednotlivé osoby.
Co se týče listin a listů, většina z nich je převážně zahraničního původu a jen málo z nich se přímo týkají Velké Moravy. Naprostá většina osvětluje majetkové, soukromoprávní a veřejnoprávní poměry.  Řada z nich nám ale pomáhá vytvořit si prostor pro pochopení vzájemných vztahů mezi Moravou a ostatním křesťanským světem a přispívá k osvětlení politického a státoprávního postavení Moravy v evropském prostředí římského universa.
Řada z nich je zachována, ať již jen jako jistý předpoklad na základě zmínky, nebo ve zkrácené formě v Životě Metodějově, v Životě Konstantinově. Nejvíce listů z období vlády krále Svatopluka se zachovalo v papežské sbírce Registrum Johannis VIII PP VAJS, J. Ioannis VIII PP., Epistolae ad Svatopluk principem et Methodium archiepiscopum, Romae 1924, která obsahuje papežské listy Svatoplukovi (z let 879, 880), arcibiskupu Metodějovi (879 a 881) a jiným významným velmožům a vládcům své doby. Další listy, nejen papeži, či církevním hodnostářům zachovaly sbírky Collectio Britannica (Add. MSSS 8873) a Deusdediti card. Collectio canonum I. List papeže Štěpána V. králi Svatoplukovi z roku 885 se dochoval v klášteře Sancta Crux in Valle nemorosa. Ludvíkovský, J. – Bartoňková, D. – Havlík, L. E., MMFH, t. III., Diplomata 15 – 136, Epistolae 137 – 280, Brno 1969. 
Tolik obecně k pramenům a jejich umístění, všechny z nich lze opravdu nalézt v MMFH, na které bude taky častokrát odkazováno. 


















	Výpověď o dávné minulosti.


Než začneme mluvit o období vlády Svatoplukovi, je nutné alespoň se dotknout koloběhu událostí, který se roztočil už s příchodem Konstantina a Metoděje, resp. jejich odrazu v pramenech. 
Rostislav si, vzhledem k nejednotnosti dosavadního církevního učení, které bylo zajišťováno jakýmsi konglomerátem kněží z Vlach a Řecka, Život Metodějův c. V, MMFH II, 144. uvědomil, že samostatnosti zemské církve lze dosáhnout pouze vytvořením arcibiskupství. Bylo však třeba začít prvním krokem, a to, uspořádat nejprve moravskou církev. Proto se někdy před rokem 863 obrátil Rostislav do Říma na papeže, aby pověřil na Moravu učitele, který by se tohoto úkolu ujal. O tomto poselství je známa pouhá zmínka v Životě Metodějově. Více už je známo o listu Rostislava východnímu císaři Michalovi III., z něhož se zachoval zkrácený latinský a staroslověnský zápis v Životě Metodějově a Životě Konstantinově:

„Když se Konstantin Filosof radoval v Bohu, nově se objevila jiná záležitost a úkol ne menší než ty první. Neboť Rostislav, kníže (král) moravský, Bohem podnícen držel radu se svými knížaty a s Moravany a vypravil k císaři v němž pravil: „Ačkoliv se naši lidé odřekli pohanství a řídí se křesťanským zákonem, nemáme takového učitele, který by nám vyložil pravou křesťanskou víru v našem jazyce, aby i jiné země, když to uzří, nás napodobily…“

Známa je také odpověď a privilegium císaře Michala III. Rostislavovi z r. 863, ktré potvrdilo samostatnost moravského panovníka a možnost oužívat domácí jazyk v liturgii. Z tohoto východního prostředí pochází patrně symbol dvojramenného kříže. Zachoval se také obsáhlý regest psán staroslověnsky, pořízený na základě řecké předlohy, která vznila na základě latinského listu papeže Hadriána II. Rostislavovi, Svatoplukovi a Kocelovi. Je to ona sporná listina Gloria in excelsis Deo Tamtéž, c. VIII, 147. z roku 869 a má potvrzovat supremaci Říma nad územím  Pnonie a Moravy a, s jistými omezeními ve prospěch prioritních latinských citací, povoluje používání slovanskho jazyka. Dále mluví o vysvěcení Metoděje a jeho doporučení adresovaným vládcům:

„A poslal ho, napsav tento list: „Hadrián, biskup a sluha boží, Rostislavovi, Svatoplukovi a Kocelovi. Sláva na výsostech Bohu a na zemi mír, mezi lidmi dobrá vůle. Nuže, slyšei jsme o vás nyní, (že jste nakloněni věcem) ducha, jimž jsme přáli s touhou a motlitbou pro vaše spasení; (slyšeli jsme,) jak pán povzbudil vaše srdce, abyste ho hledali, a ukázal vám, že neje vírou, nýbrž i dobrými skutky se sluší Bohu sloužit. Vždyť víra bez skutků je mrtvá a odpadají ti,kteří se domnívají, že Boha znají, a zatím se ho skutky zříkají. Žádali jste proto učitele nejen u této velekněžské stolice, nýbrž i u zbožného císaře Michaela, takže vám poslal blaženého Konstantina Filosofa i s bratrem, zatímco my jsme (to) nestačili.ti dva pak, když se dověděli, že vaše země příslušeí (pod pravomoc) papežské stolice, neudělali nic mimo kánon, ale přišli k nám, nesouce ostatky svatého Klimenta. My pak jsme pocítili trojnásobnou radost (a) rozhodli jsme se, že pošleme Metoděje – když jsme ho vyzkoušeli (a) s učedníky vysvětili – syna našeho, do vašich krajin (jakožto) muže svrchovaně moudrého a pravověrného, aby vás učil, jak jste žádali, vykládaje knihy ve vašem jazyku v rozsahu úplně celého církevního řádu i se svatou mší, to jest se službou, a se křtem, jak (to už) Filosof Konstantin začal s boží milostí a s motlitbami svatého Klimenta. Stejně pak, jestliže kdokoli jiný dokáže dát výklad náležitě a pravověrně, budiž to (jako) svaté a požehnané Bohem i námi a vší katolickou a apoštolskou církví, abyste se tak snadno naučili přikázáním božím. (Je) však (třeba) zachovávat tento jediný zvyk, (totiž) aby se na mši četl apoštol a evangelium nejprve latinsky (a) pak slovansky, aby se tak naplnilo slovo knih…“

Svatopluk, Rostislavův synovec, měl už po jistou dobu své vlastní území a byl vlastně jakýmsi spoluvládcem svého strýce. Spor s Rostislavem vyvolaný separátním mírem Svatopluka s Karlomanem, Rostislavovo následné zajetí a oslepení, jakož i Karlomanova zrada a zajetí Svatoplukovo, jsou události dostatečně známé a týkají se vnitřních dějin Moravy, nebudu je proto na tomto místě více rozebírat. To, že se Moravané nejprve pod vládou v čele s vévodou – presbyterem Slavomírem, později pak Svatoplukem, dovedli vypořádat s následky krize kolem roku 870, svědčí o jeho životaschopnosti a vyspělosti. V bojích, které probíhaly v letech 871 – 872, bylo vyhnáno z Moravy franko – bavorské duchovenstvo a podařilo se získat pro Moravu znovu samostatnost. Tamtéž, c. X, 152.; Annales Fuldenses, ed. F. Kurze, ad 870, 871, 872, MGH SS rer. germ., Hannoverae 1883. Svatopluk vzápětí navázal na římskou zahraniční orientaci svého předchůdce, tím znovu oživil nedávno vytvořený poměr mezi Moravou a Římem v oblasti církevní, ale i světské. Na tomto poli vykonal mnoho užitečného Svatoplukův vyslanec, presbyter Johannes z Benátek, zarputilý obhájce římské církve a nenávistný vůči Frankům, ale i Řekům. Johannes presbyter de Venetiis, ČMM 87, 1968, 80 – 88. Po skončení bojů se Moravané obrátili do Říma s prosbou o navrácení „panonského“ arcibiskupa Metoděje ze Švábska, kde byl po ten čas internován Život Metodějův, c. X, MMFH II, 152. po svévolném soudu bavorských biskupů v r. 870, odkud se svých práv po dva roky jen marně dovolával. Do země Svatoplukovy potom Metoděje přivedl a doprovodil papežský legát, biskup Pavel. MMFH III, Epistolae č. 45 – 52.  Papež Jan VIII. měl údajně Metodějovi zvláštním listem, poslaným po biskupu Pavlovi, zakázat používání slovanského jazyka při mších. O tomto listu se maně dovídáme z pozvání, které Jan VIII. zaslal arcibiskupu Metodějovi v roce 879, k návštěvě Říma. Jiným listem souběžně oznamoval „Svatoplukovi z Moravy“ své rozhodnutí (Scire vos volumus). O obou listech bude později zmínka. Tak se Metoděj objevil po šesti letech znovu na Moravě, odkud v r. 867 odešel. Nastala paradoxní situace, protože Svatopluk se, podle Života Metodějova, v roce 873 měl vlastně obrátit do Říma na papeže Jana VIII. se zmíněnou prosbou o  arcibiskupa, který byl, aniž by o tom Svatopluk věděl, Hadriánem II. již v r. 870 jmenován arcibiskupem i pro jeho území. Papež totiž po Kocelově žádosti o vyslání učitele nejprve rozšířil oblast Metodějovy působnosti i na ostatní slovanské země, Upřesňuje ji vyjmenování adresátů z listiny Gloria in excelsis Deo, s tím, že šlo o země Rostislava a Svatopluka. posléze na údajnou Kocelovu žádost jmenoval Metoděje arcibiskupem v Pannonii (a fiktivně tedy i na Velké Moravě). Obě tyto akce proběhly bez vědomí údajných žadatelů, tedy moravských a panonských vládců Rostislava, Svatopluka a Kocela. Je nutné v této souvislosti počítat s tím, že organizátorem těchto církevněpolitických tahů byl Metoděj sám, chtěl si tím zajistit budoucnost a pokračovat tak v boji proti trojjazyčníkům. TŘEŠTÍK, D., Počátky Přemyslovců, Praha 1997, 277 – 280. Takto byl Svatopluk postaven před hotovou záležitost, nicméně příchod Metoděje na Moravu se udál s jeho souhlasem a i spolupráce probíhala bez větších konfliktů i přes to, že byl Metoděj arcibiskupem Panonie, země, kterou Svatopluk nedržel. Zde však bylo ono jablko sváru, jímž byly spory mezi Metodějovými kněžími slovansky vzdělanými a kněžími latinskými v Panonii, kde byla běžná franská praxe vlastnických kostelů. Metoděj byl obviňován z bludařství a z udržování slovanské liturgie, kterou se zavázal po svém propuštění z vězení dále neprosazovat. Všeobecně se očekávalo, že tyto spory rozsoudí Svatopluk, který na to neměl ani čas ani chuť, rozhodl se proto v roce 879 předložit celý spor do Říma. Cíl veškerého jeho snažení byl jediný: dosáhnout samostatnosti moravské církve a tím upevnit pstavení svého území v rámci Evropy. Obojí v Římě naonec získal, o čemž nás utvrzuje listina Industriae tuae. Bule Industriae tuae však ještě jeden list předchází. Je to již výše zmíněná listina Scire vos volumus (Chceme vám dáti na vědomí).

Touto listinou ujšťuje papež jan VIII. Svatopluka svou otcovskou láskou a na jeho žádost podává poučení o pravé svaté víře, jak ji z Říma přejali již Svatoplukovi rodiče, či předkové. Existovala teze, že Moravané přijali křest přímo z Říma a ne z Pasova. Evidentně to ovšem nebyla pravda, což dokazuje, že přijetí křesťanství z Pasova se stalo ožehavým politickým tématem (TŘEŠTÍK 2001). Úplně poprvé se zde dovídáme, že papež počítal Svatopluka mezi duchovní syny (spiritualis filius) Sv. Petra a jeho vikáře, čili své, papeže. Tento výraz přízně nazýváme „papeřskou adopcí“, ta posilovala postavení panovníků Z dalších, slovanských, panovníků tak byl označován v Chorvatsku Zdeslav, Branimír a Tomislav, v Báulharsku Michael, východní císař Basileus I.; z franských císařů šlo o Karla III, oadepta na císaře Karlomana; Bosona z Provence, Berengara z Itálie, Widona ze Spoleta; u anglosaského krále Alfréda se označení „duchovní syn“ spojovalo s hodností římského konzula“.. Zcela sporadicky se v papežské diplomacii objevuje označení „jediný syn“ (unicus filius), ktré bylo vyhrazeno jen císařům nebo aspirantům na císaře. ULLMANN, W.: Die Machstellung des Papsttums in Mittelalter, Graz – Wien – Köln 1960, týž, The Government and Politics in the Middle Ages, London 1961. Nalézáme je u Widona ze Spoleta, Ludvíka III, Lothara, ale dokonce r. 880 a 886 taky u Svatopluka jako jediného slovanského panovníka. V prvním případě papežský stolec pravděpodobně počítal se Svatoplukem jako s možným kandidátem na císařskou hodnost v západním Římském impériu v letech 877 – 881, kdy nemělo císaře. Ve druhém případě, r. 886, byl Svatopluk Štěpánem VI. Takto označen zřejmě proto, že papež hledal u Svatopluka oporu proti císaři Karlu III. (L. E. HAVLÍK 1994).

Řím, 14. června 879
Svatoplukovi z Moravy
Chceme vám dát na vědomí, že my, kteří z boží milosti zstáváme úřad blahoslaveného Petra, knížete apoštolů, zbožnou láskou vás jako syny nejdražší objímáme a otcovskou láskou milujeme a ve svých ustavičných motlitbách vás všechny poroučme Pánu Ježíši Kristu a stále se za vás modlíme, aby Bůh všemohoucí, který osvítil vaše srdce a přivedl na cestu pravdy, (vás) upevnil v dobrých skutcích a až do smrtivás ráčil provázet ve svaté víře a ozdobené správným jednáním i bezúhonné. Pokud jde však o to, že prý – jak jsme se dozvěděli ze zprávy vašeho kněze jana Jedná se o Jana z Benátek, který se ve Svatoplukových službách připomíná již od r. 874., kterého jste k nám poslali – pochybujete o pravé víře, vyzýváme vaši lásku, abyste (všechno) tak zachovávali, tak věřili, jak se svatá církev římská od samotného knížete apoštolů naučila, zachovávala a zachovávat bude až do skonání světa i (jak) po celém světě každodenně rozséváslova svaté víry i semena pravého (jejího) hlásání a jak naši předchůdci, totiž svatí představení apoštolské stolice, jak víte, od počátku učili vaše rodiče. Jestliže by se však někdo, ať už váš biskup, či kterýkoli kněz, odvážil jinak hlásat nebo kázat, (tu) zapáleni touhou po Bohu všichni jednomyslně a svorně odvrhněte falešné učení, pevně sojíce a držíce se podání apoštolské stolice. Protože jsme se pak doslechli, že váš arcibiskup metoděj, ustanovený a vyslaný k vám našim předchudcem, totiž papežem Hadriánem, učí prý jinak, než jak ústně i písemně učinil vyznání víry před apoštolskou stolicí, jsme tím velmi udiveni; proto však přece jsme mu nařídili MMFH III, Ep. č. 81, 192., alby hleděl bez meškání přijít za námi, abychom z jeho úst slyšeli, zdali (všechno) zachovává a věří tak, jak slíbil, či nikoli.
Dáno jako výše. MMFH III, Ep. č. 80, 189 – 191.

Současně zaslal papež dopis arcibiskupu Metodějovi, jímž ho povolává k sobě:

Řím, 14. června 879
Nejdůstojnějšímu Metoději, arcibiskupovi panonské církve.
Ačkoliv kázáním svého učení jsi měl vést ke spáse a poučovat lid Páně svěřený tobě jako duchovnímu padstýři, doslechli jsme se, že při vyučování neučíš to, ce se svatá Římská církev naučila od samého knížete apoštolů a co každodenně hlásá, a sám uvádíš lid do bludu.
Proto ti tímto listem našeho apoštolátu přikazujeme, abys odložil všechny záležitosti a snažil se v přítomné době přijít k nám, abychom z tvých úst slyšeli a důkladně prozkoumali tv učení, zda tak zachováváš a tak kážeš, jak jsi slovem a písmem slíbil věřit svaté Římské církvi, či nikoliv. Slyšíme také, že že zpíváš mše v barbarském, tj. slovanském jazyce. Proto jsme jž naším listem doručeným tobě ankonským biskupe Pavlem zakázali konati v tom jakzyce sbvaté mše, nýbrž buď v latinském nebo řeckém jazyce tak, jak zpívá církev boží po celém světě se rozlévajívía mezi všechny národy rozšířená. Avšak kázati nebo vésti promluvy k lidu je ti dovoleno, neboť žalmista vyzývá všechny národy, aby chválily Pána a apoštol praví: Každý jazyk ať vyznává, že Pán Ježíš je ve slávě Boha otce.
Dáno jako výše. MMFH III, Ep. č. 81, 192.

Nebudeme se divit tomu, že papež přičítal Svatoplukovi v evropské politice tak význačné místo, uvážíme-li jeho velmocenské postavení, které významně upevnil privilegiem Industriae tuae, které bylo Svatoplukovi posláno papežem Janem VIII. Po Metodějovi, který se vracel z Říma přes Chorvatsko. Tento list nás informuje o tom, že Svatopluk se vzdal svých vazeb na světské pasnovníky, rozuměj podřízeného poměru k Franské říši, a stal se přímýmpodřízeným patronanci Sv. Petra, což znamenalo,že Velká Morava se stala rovnoprávným souputníkem jiných velkých říší Evropy na cestě dějinami. 
Privilegium bylo papežskou patronancí (patronatus, protectio, tuitio, defensio) panovníkům, která byla poskytnuta panovníkům Získali ji panovníci Karel II., Ludvík II., Ludvík III., Karloman; ze slovanských vládců ji získali chorvatští vévodové Zdeslav a Branimír, bulharský král Michael.  římského universa k upevnění moci a postavení. Zatímco v ostatních patronancích se hovoří, že byly uděleny na žádost uchazečů, v moravském případě je mimo označení unicus filius ještě uvedeno, že Svatopluk si zvolil Sv. Petra „pohrdnuv z vnuknutí milosti boží jinými knížaty tohoto světa“ za „ patrona, pomocníka i obránce ve všem“. Papež v tomto případě vystupuje jako protector – ochránce. Z listu ve srovnání s jinými aktivitami a metodami papežské diplomacie vyplývá, že jak úmysly papeže, tak tendence Svatolplukovy se netýkaly jen území Velkié Moravy, ale směřovaly do širší oblasti Evropy. Naznačuje nám to protifranská teze o pominutí  ostatních světských panovníků, která v jiných patronancích chybí a příslib pomoci překonat všechny překážky. To pochopitelně souvisí s aspiracemi Svatopluka v politice papeže stát se kandidátem na západořímské císařství. Je již však těžké určit nakolik byly tyto plány reálným plánem a nakolik papežskou diplomatickou hrou. Římská patronance Svatoplukovi nejenže ptvrzovala jeho samostatnost, ale udělovala i určitá apoštolská práva, jak se později tyto patronance označovaly. Privilegium Industriae tuae v plném rozsahu potvrdil i papež Štěpán VI. r. 885.

Milovanému synu Svatoplukovi, slavnému vladaři

Chceme tvé horlivosti uvést ve známost, že jsme s dozvěděli od našeho spolubratra Metoděje, nejctihodnějšího arcibiskupa svaté církve moravské, který přišel s tvým věrným Zemižizněm k prahům svatých apoštolů Petra a Pavla a k naší velekněžské důstojnosti a jasně plynoucí řečí (to) vyložil, o tvé upřímné oddanosti a touze všeho tvého lidu, s kterou se obracíte k apoštolské stolici a k naší otcovské péči. Neboť pohrdnuv z vnuknutí milosti boží jinými knížaty tohoto světa, rozhodl ses spolu se svými věrnými velmoži a veškerým lidem své země zvoliti si v nejvěrnější lásce blahoslaveného Petra, knížete stavu apoštolského, a jeho zástupce za patrona a pomocníka i obránce ve všem a přeješ si, skláněje svou šíji ve zbožném zanícení pod ochranu jeho a jeho zástupce, setrvati pod ní s pmocí Páně až do konce jako nejoddanější syn. Nuže za tuto tvoji a tvého lidu tak velikou víru a oddanost objímáme tě v nesmírné lásce otevřenou náručí svého apoštolátu jakoby jediného syna, přijímáme tě spolu se všemi tvými věrnými do svého otcovského klína jako ovce ovce Páně nám svěřené a přejeme si tě milostivě posilovati pokrmem života i hledíme tě doporučovati svými ustavičnými motlitbami všemohoucímu Pánu , abys pro zásluhy svatých apoštolů mohl jak na tzomto světě překonati všechna protivenství, tak potom v nebeském kraji s Kristem Bohem naším slavití vítězství.
Otázali jsme se tedy tohoto Metoděje, ctihodnéhonašeho arcibiskupa, přibravše k tomu naše bratry biskupy, zda ve vyznání pravé víry tak věří a při posvátných obřadech mešních je tak zpívá, jak je známo, že na něm svatá římská církev trvá a že tak bylo na šesti svatých obecných synodách od svatých otců podle evangelické autority Krista Boha našeho vyhlášeno a ustanoveno. On pak prohlásil, ževěří a zpívá podle učení evangelického a apoštolského, tak jak svatá římská církev učín a jak bylo od otců stanoveno. My pak shledvše, že je ve všech církevních naukách a potřebách pravověrný a užitečný, poslali jsme ho k vám zase zpět, aby řídil církev boží jemu svěřenou, a kážeme, abyste ho přijali jako svého pastýře s důstojnou poctou, vážností a radostí, protože jsme příkazem své apoštolské moci potvrdili privilegium o jeho arcibiskupské hodnosti a rozhodli jsme, aby s pomocí boží navěky v platnosti zůstalo, jak trvají práva a privilegia, všech církví božích, stanovená a potvrzená mocí našich předchůdců, a to zajisté tak, aby měl podle kanonické tradice sám péči o všechny církevní záležitosti a aby je spravoval tak, jako by na něho hleděl Bůh, neboť jemu byl svěřen lid Páně a on bude skládati počet z jejich duší. Také onoho kněze jménem Wichinga, kterého jsi k nám poslal, jsme posvětili jako zvoleného biskupa svaté církve nitranské a přikazujeme mu, aby byl svého arcibiskupa ve všem poslušen, ajak učí svaté kánony, a přejeme si, abys k nám poslal s prozíravým souhlasem samého arcibiskupa ve vhodný čas ještě jiného schopného kněze nebo jáhna, abychom ho podobně ustanovili biskupem v jiné církvi, ve které uznáš biskupskou péči za nutnou, aby s těmito dvěma biskupy od nás vysvěcenými mohl potom řečený váš arcibiskup podle apoštolského ustanovení světiti biskupy v jiných krajích, v nichž mají a mohou důstojně působiti. Nařizujeme pak, aby kněží, jáhnové a klerikové kteréhokoli stupně, ať Slované, či příslušníci kteréhokoli národa, kteří žijív hranicích tvé země, byli poddaní a ve všem poslušni řečeného našeho spolubratra, vašeho arcibiskupa, tak aby vůbec nic nekonali bez jeho vědomí. Kdyby se všakodvážili ze vzdorovitosti a neposlušnosti působiti nějaké pohoršení nebo rozkol a po prvním a druhém naspomenutí by se nepolepšili, nařizujeme ze své moci, aby byli jako rozsévači koukoli z církví a krajů vašich daleko vyhnáni podle zákonitých ustanovení, která jsme mu dali a vám poslali.
Konečně písmo slovanské vynalezené nebohým Konstantinem Filosofem, aby v něm zaznívaly chvály Bohu povinné,po právu schvalujeme a přikazujeme, aby se v témž jazyce hlásala sláva skutků Krista pána našeho. Neboť jsme nabádáni svatou autoritou, abychom Pána nikoli jen třemi, ale všemi jazyky chválili, kterážto nařizuje řkouc: „Chvalte Hospodina všichni národové a velebte ho všichni lidé,“ a apoštolové naplněni Duchem svatým mluvili všemi jazyky o velikých divech božích; proto i Pavel, nebeská polnice svým hlasem napomíná: „Každý jazyk ať vyznává, že náš pán Ježíš Kristus jest v slávě Boha otce“; a o těchto jazycích nám také v prvním listě ke Korintským důrazně a jasně připomíná, abychom jazyky mluvíce vzdělávali církev boží. A nic zajisté ve víře a v učení nebrání v témž jazyku slovanském zpívati mše nebo čísti svaté evangelium a posvátné lekce Nového a Starého zákona, dobře přeložené a vyložené, nebo zpívati všechny ostatní bohoslužebné hodinky, protože ten, jenž učinil tři hlavní jazyky, totiž hebrejský, řecký a latinský, atvořil i všechny ostatní ke své chvále a oslavě. Nařizujeme však, aby se ve všech kostelích vaší země čtlo evangelium po větší část latinsky a potom aby se zvěstovalo, přeložené do slovanského jazyka, uším lidu nerozumějícího latinským slovům, jak se v některých církvích patrně děje Povolení slovanského jazyka za zachování priority latiny je obdobou povolení Hadriána II.; a jestliže se tobě a tvým soudcům líbí poslouchati mše raději v latinském jazyce, nařizujeme, aby se pro tebe konaly mešní obřady latinsky.
Dáno v měsíci červnu, v 13. indikci. MMFH III, ep. č.  90, 197 – 208.

