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Ślask – 1000 lat burzliwej historii

Spotkanie 2:
Śląsk – domena Piastów

Śląsk – domena Piastów. Chronologia
966 r. – przejęcie rządów w  państwie Polan przez Mieszka I; małżeństwo z  księżniczką czeską 
Dąbrówką; przyjęcie chrztu.
990 r. – po śmierci Dąbrówki Mieszko I  zawiera małżeństwo z  księżniczką saską Odą oraz przy 
pomocy cesarskiej odbiera Bolesławowi czeskiemu Śląsk.
Regest dokumentu Dagome iudex z czasów pontyfikatu papieża Jana XV o granicach ówcze-
snego państwa Mieszka I, które ten oddaje pod opiekę Stolicy Apostolskiej.

992 r – śmierć Mieszka I; syn Bolesław Chrobry wypędza z kraju Odę i  jej dzieci oraz przejmuje 
rządy.
1018 r. – pokój w Budziszynie; Bolesław Chrobry utrzymał Milsko i Łużyce zajęte w czasie wojen 
z Niemcami; Śląsk areną walk podczas trzeciej wojny.

Obrona Niemczy 1017 r. 

Niemcza to jedno z najstarszych miast w Polsce i na Dolnym Śląsku. Już w 990 roku czeski mnich 
z Sazawy zapisał „Nemci perdita est” – co znaczyło, że wówczas Niemcza leżąca na obszarze zna-
nego plemienia Ślężan „Pagus Silensi” została stracona przez Czechów i  przeszła pod władanie 
państwa polskiego. Historia grodu jednak znana jest w Polsce ze słynnej obrony Niemczy w 1017 
roku. W tym właśnie roku za panowania w Polsce Bolesława Chrobrego (992-1025) cesarz nie-
miecki Henryk II wkroczył na ziemie polskie. Wojska cesarza wyposażone w  potężne machiny 
oblężnicze otoczyły gród, którego mieszkańcy stoczyli dramatyczną bitwę obronną. Bohaterska 
obrona Niemczy podziwiana była nawet przez wrogów państwa polskiego. Kronikarz z Mersebu-
rga Thietmar (1017), świadek wydarzeń wojennych zapisał wówczas w swej kronice: „Nigdy nie 
słyszałem o oblężonych, którzy by z większą od nich wytrwałością i bardziej przezorną zaradnością 
zabiegali o swoją obronę”. Obrona Niemczy stała się w polskiej historii symbolem obrony jej granic. 
Wiadomość o zwycięstwie i odstąpieniu wojsk cesarskich przekazano bezpośrednio Bolesławowi 
Chrobremu, który z Wrocławia dowodził działaniami wojennymi.
1025 r. – śmierć Bolesława Chrobrego – kryzys państwowości za czasów Mieszka II: utrata Milska 
i Łużyc oraz Śląska na rzecz Ottona.
1038–1039 r – najazd Brzetysława i tzw. reakcja pogańska; w konsekwencji tych wydarzeń cały 
lewobrzeżny Śląsk przyłączony do Czech.[tu ilustracja: książę Brzetysław] 
„W końcu, tak z przyczyny obcych, jak własnych rodaków, doszła Polska do takiego opustoszenia, iż 
do szczętu prawie wyzutą została z bogactw i  ludzi. W owym to czasie Czechowie zburzyli Poznań 
i Gniezno, i zwłoki św. Wojciecha z sobą unieśli. Ci zaś, którzy uszli pojmania przez nieprzyjaciół, albo 
niechcieli się mieszać z rokoszanami, poza Wisłę na Mazowsze uciekali; i tak długo grody pomienione 
stały pustkami, że w kościołach św. Wojciecha męczennika i św. Piotra apostoła, dziki zwierz posłał 
łożyska swoje”. (Anonim tzw. Gall)
Łup był gigantyczny. Bowiem w Poznaniu i Gnieźnie zgromadzone były bogactwa, które Mieszko 
I, a przede wszystkim Bolesław Chrobry, gromadzili podczas swojego panowania. W ręce Czechów 
wpadły przede wszystkim bezcenne relikwie św. Wojciecha, św. Gaudentego oraz Pięciu Braci 
Męczenników. Zostały wywiezione do Pragi i złożone w tamtejszej katedrze. Mimo późniejszych 
protestów polskiego Kościoła i  skarg do papieża, do dziś nie powróciły do Polski i  znajdują się 
w praskiej katedrze.
„Potem książę czeski Brzetysław zaczął rabować inne świętości, mianowicie zwłoki Pięciu Braci Mę-
czenników, Jana, Benedykta, Izaaka, Mateusza i Krystyra (...) Ponadto rabuje i odziera katedrę gnieź-
nieńską z wielu świętości i ozdób, rabuje wizerunek Ukrzyżowanego ze szczerego złota (...) i ważący 
500 funtów, czyli trzy razy więcej niż ważyło jego ciało, również trzy szczerozłote płyty, którymi był 
ozdobiony wielki ołtarz, wysadzany różnymi kosztownymi kamieniami i klejnotami, ofiarowanymi 
przez tegoż króla Bolesława, a także inne naczynia i klejnoty, odzierając kościół gnieźnieński z mnó-
stwa jego świętych naczyń i ozdób. Nie poprzestawszy na tym zabiera słynne ze swej wielkości, ceny 
i pięknego głosa dzwony i z tym wszystkim oraz z mnóstwem pojmanego w niewolę ludu wiejskiego 
obojga płci, powraca do Czech i przybyszy szczęśliwie do Pragi w wigilię św. Bartłomieja [23 sierpnia 
1038 r.] składa święte łupy w kościele katedralnym w Pradze”. (Jan Długosz, Kronika)
Reakcja pogańska – historyczna nazwa serii wydarzeń w monarchii wczesnopiastowskiej w la-
tach 30. XI wieku  , których kulminacją był w 1037 wybuch powstania skierowanego przeciwko 
wzrostowi powinności  prawa książęcego  i  wprowadzaniu chrześcijaństwa. Jego największe na-
silenie odnotowano w Wielkopolsce, gdzie zniszczeniu uległy m.in. kościoły w Gnieźnie , Pozna-

niu i Lednicy . Także na Śląsku, gdzie chrześcijańskie rządy  nie okrzepły jeszcze po wojnie Chrobre-
go z Henrykiem II, nawrót pogaństwa w latach 1034–1037 zniszczył mozolnie budowaną dopiero 
organizację kościelną, rujnując stolice biskupie, świątynie i klasztory. Upadku władzy kościelnej 
nad zbuntowanymi poddanymi dopełnił najazd Brzetysława I czeskiego z 1038. Powstanie zostało 
ostatecznie zdławione w latach 40. XI wieku przez Kazimierza Odnowiciela przy pomocy rycerzy 
cesarza niemieckiego. Z nowych badań jasno wynika, że chrystianizacja, tak w Polsce, jak i w kra-
jach sąsiednich, postępowała niezwykle opornie. W całym kraju było nie więcej niż dwadzieścia 
czy trzydzieści kościołów. Nowa wiara upowszechniała się głównie w naczelnych grodach, w sie-
dzibach władcy, na jego dworze.
1050 r. – zajęcie Śląska przez Kazimierza Odnowiciela (warunkiem opłacanie trybutu na rzecz 
Brzetysława czeskiego).
1069 r. – Bolesław Szczodry zaprzestał płacenia trybutu, liczne wojny pograniczne i spustoszenie 
Śląska.
1097 r. – w wyniku zawiązania opozycji przeciwko księciu Władysławowi Hermanowi został on 
zmuszony do podziału państwa. Jego starszy syn, Zbigniew, otrzymał Wielkopolskę wraz z Kuja-
wami, Bolesław przejął Śląsk i  Małopolskę, zaś Władysławowi Hermanowi zostało oddane Ma-
zowsze. 
1105–1115 r. – Polsko-węgierskie najazdy na Czechy, zaprzestanie płacenia Czechom trybutu za 
Śląsk.
1109 r. – odparcie najazdu króla niemieckiego na Polskę, obrona Głogowa i bitwa na Psim Polu;
1138 r. – statut Bolesława Krzywoustego i początek rozbicia dzielnicowego Polski
Państwo miało charakter  monarchii patrymonialnej. Władcy dokonywali dowolnych podziałów 
ziemi między swoich synów. Postępowali tak: Mieszko I, Bolesław II Chrobry, Władysław I Herman 
(1079–1102), Bolesław III Krzywousty (1106–1138). Sprzyjało temu utrwalenie zasady dziedzicz-
ności tronu w obrębie dynastii piastowskiej. Początek rozbicia dzielnicowego Polski oznaczał dla 
Śląska podporządkowanie go początkowo najstarszemu z rodu Piastów, by ostatecznie przypaść 
trzem wnukom Bolesława Krzywoustego. 
W  ciągu XII i  XIII w. Śląsk rozdrobni się na szereg księstw. Zarysuje się wówczas odrębny Śląsk 
Opolski oraz podstawowy dziś podział na Śląsk Dolny i Górny.
 

Tropy bibliograficzne:
• Gall Anonim, Kronika Marcina Galla, Warszawa 1873.
• J. Długosz, Roczniki czyli kroniki przesławnego Królestwa Polskiego, Księga II,  

Warszawa 2009.
• A. Garlicki (red.), Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1998.
• S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002.
• T. Manteuffel (red.), Polska pierwszych Piastów, Warszawa 1974.
• J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej, Kraków 1999.
• J. Wyrozumski, Historia Polski do 1505, Warszawa 1982.

Szczecin

Gniezno Płock

Łęczyca

Sandomierz

Kraków

Wrocław

Gdańsk

Poznań

Polonie ducatus 
Księstwo polskie 
(966–1025, 1031–1076 i 1079–1138)
Królestwo polskie 
(1025–1031 i 1076–1079)
Język urzędowy: łacina
Stolica: Gniezno, od 1038 r. Kraków

Ustrój polityczny: monarchia patrymonialna
Pierwszy władca: Mieszko I
Ostatni władca: Bolesław Krzywousty
Terytorium: ponad 400 tys. km² (1025 r.)
Ludność (ok. 1000 r.): od 1–2 mln
Waluta: denar

Podział kraju wg Testamentu Krzywoustego. 
Władysław II (Wygnaniec) objął Śląsk i  ziemię 
lubuską.



Śląsk na osi czasu Panowanie: polskie

Od VI w. 990 1038 1050 1093 1138 1300

czeskie
VI–X w.  – Słowiańszczyzna
990 r.  – Śląsk w państwie Piastów
1038 r.  – najazd Brzetysława
1050 r.  – Śląsk odzyskany przez Kazimierza Odnowiciela
1093 r.  – wojna domowa oraz polsko-czeska (Władysław Herman  
  i jego synowie)
1138 r.  – wyodrębnienie dzielnicy Piastów Śląskich

Warsztat badawczy 
Badania historyczne do najdawniejszych dziejów państwa polskiego prowadzi się w oparciu o źródła 
pisane (kroniki, roczniki, żywoty świętych, dokumenty, akta normatywne, księgi miejskie, źródła ra-
chunkowe) oraz źródła archeologiczne (ślady dawnych kultur, materialne relikty bytowania naszych 
przodków), archaiczne elementy zachowane w  języku, nazwach miejscowych czy tradycji. Wiedzy 
o epoce dostarczają też zabytki sztuki i architektury, zarówno przez ich poziom techniki i technologii, 
jak i treści ideowe – symbolikę i wyobrażenia.
Roczniki (annales) – uporządkowany chronologicznie rejestr informacji o wydarzeniach (przykład: 
Rocznik Kapituły Krakowskiej); ma kilku lub kilkunastu autorów.
Kronika (chronicon) – obok roczników stanowią najważniejszą kategorię pisarstwa historycznego, 
charakteryzującą się bardziej rozwiniętą niż w rocznikach narracją. Najstarszą kroniką spisaną w Pol-
sce jest Kronika Anonima zwanego Gallem (1112–1113 r.). Nie zawiera ona ani jednej daty, ale autor 
trzyma się w swym opowiadaniu porządku chronologicznego. Kronika jest z reguły dziełem jednego 
autora.
Podstawowym wymogiem warsztatu badawczego historyka jest krytyka źródła historycznego.
Nauki pomocnicze historii niezbędne w odkrywaniu dziejów średniowiecza: paleografia, numizma-
tyka, metrologia historyczna, sfragistyka, dyplomatyka, heraldyka, genealogia, geografia historyczna.
Pismo łacińskie dotarło do Polski w II poł. X wieku wraz z chrześcijaństwem i napływem duchowień-
stwa i obok budowli sakralnych stało się znakiem wkraczania w krąg cywilizacji łacińskiej.
Kronika Galla Anonima powstała w latach 1113–1116 na dworze polskiego władcy Bolesława 
III Krzywoustego. Jej autorem jest anonimowy zakonnik pochodzący spoza ziem Królestwa Polskiego, 
który przez historyków nazwany został Gallem. To opis dziejów Polski w porządku chronologicznym, 
poczynając od czasów legendarnych aż po rok 1113. Gall Anonim swoją opowieść skoncentrował na 
czynach i cnotach księcia Bolesława, jak pisał we wstępie do kroniki: „Jest zaś zamiarem naszym pisać 
o Polsce, a przede wszystkim o księciu Bolesławie i ze względu na niego opisać niektóre godne pamięci 
czyny jego przodków”. Spośród źródeł kronikarza wymienić trzeba: przekazy ustne i świadectwa ludzi 
mu współczesnych, źródła pisane oraz autopsję.  W Kronice Galla, przy okazji opisywania różnych zda-
rzeń i zjawisk spotkać można przywołania konkretnych nazw miejscowości leżących obecnie na Gór-
nym Śląsku. Gall Anonim używał zamiennie pojęć ducatus, provincia i regio Wratislaviensis w odnie-
sieniu do całego Śląska. Wprowadził również na karty Kroniki określenie regio Zleznensis (II, 50) – czyli 
„kraj śląski”, przy okazji opisywania ataków Zbigniewa i  jego czeskich sojuszników na tereny Polski 
południowej. Nie wiadomo jaki dokładnie zasięg terytorialny obejmowało to pojęcie, można się nato-
miast domyślać, że w skład „kraju śląskiego” wchodziły również tereny późniejszego Górnego Śląska. 
Trzeba zastanowić się nad tym, czy Gall utożsamiał Śląsk z prowincją wrocławską, która w szerszym 
znaczeniu odpowiadałaby terenom diecezji wrocławskiej, a w znaczeniu węższym byłaby ograniczona 
tylko do granic późniejszego księstwa wrocławskiego. W takim ujęciu Opole na pewno nie wchodziło 
w skład prowincji krakowskiej, a więc musiało być częścią prowincji wrocławskiej.
Zarówno Koźle, jak i Racibórz w ujęciu Galla Anonima znajdowały się na pograniczu i były przedmio-
tem walk pomiędzy wojskami księcia Bolesława i Morawianami na początku XII wieku.

Z otchłani wieków. Archeologia o pradziejach na Śląsku
Archeologia – nauka badająca przeszłość na podstawie pozostałości materialnych znajdu-
jących się w ziemi, na ziemi lub pod wodą.

Najstarsze ślady pobytu człowieka na ziemiach pol-
skich odkryto w Trzebnicy oraz w kopalni odkryw-
kowej w  Rusku koło Strzegomia. Są datowane na 
ok. 500 tys. lat temu lub ok. 440–370 tys. lat temu 
(Rusko). W Trzebnicy zlokalizowano obozowisko pa-
leolityczne o średnicy ok. 10 m, kamienne choppery 
i odłupki (głównie narzędzia odłupkowe w postaci 
pięściaków), kości zwierząt, w  tym bizona, dzika, 
konia, nosorożca oraz ości szczupaka. Znaleziska po-
twierdzają tezę, iż podstawą utrzymania ludzi było 
myślistwo i rybołówstwo. Roślinnością dominującą 
na tych terenach były wówczas drzewa liściaste 
(głównie dęby). Następnie, w  okresie środkowego 
paleolitu na Śląsku najprawdopodobniej przebywa-
ła ludność neandertalska aż do okresu ostatniego 

zlodowacenia, tj. ok.70-58 tys. lat temu (stanowiska archeologiczne z Wrocławia i Bieńkowic). Według 
jednej z teorii człowiek współczesny (homo sapiens) pojawił się w Europie ok. 40 tys. lat temu. Kilka 
tys. lat później na Górny Śląsk dotarło osadnictwo oryniackie, wykorzystujące w produkcji narzędzi 
wióry i znające technologię obróbki kości i rogu (z nich wytwarzano groty do oszczepów). Liczne śla-
dy tej kultury spotykamy na Śląsku Opawskim, a także między Raciborzem i Nysą oraz w okolicach 
Góry Świętej Anny. Kolejne okresy zasiedlania Śląska były uzależnione od klimatu i nasuwającego się 
lądolodu (okresy zasiedlania przeplatały się z czasem tzw. pustki osadniczej). Ok. 11-10 tys. lat temu 
na ziemie śląskie dotarła ludność polująca na renifery za pomocą strzał z ostrzami trzoneczkowatymi 
(kultura świderska). 
W VI tysiącleciu p.n.e. na tereny Śląska i Małopolski, przez Bramę Morawską i Kotlinę Kłodzką dotarły 
pierwsze grupy ludności kultur neolitycznych. Miało to przełomowe znaczenie w  ogóle dla Europy, 
zmieniło sposób zdobywania pożywienia poprzez zapoczątkowanie chowu zwierząt i  uprawy roli 
(produkcja żywności).Sprzyjało to organizowaniu stałego osadnictwa (rewolucja neolityczna). Źró-
dła archeologiczne potwierdzają hodowlę owiec, kóz, świń i bydła rogatego oraz uprawę jęczmienia, 
prosa, soczewicy, grochu, lnu. W celu zdobycia nowych obszarów pod uprawę wypalano i trzebiono 
lasy. Ludzie mieszkali w długich (35-50 m), prostokątnych domach o konstrukcji słupowej. Ceramikę 

Polska w końcu panowania Mieszka I (ok. 990 r.)

państwo polskie za panowania Bolesława Chrobrego (wraz z obszarami zdobytymi w latach 999 – 1018 r.)

państwo Kazimierza Odnowiciela (ok. 1040 r.)

granice Polski w końcu panowania  
Bolesława Krzywoustego (1138 r.)

wywarzano z miejscowej glinki, dodając do niej substancje organiczne i wypalając w ogniskach. 
Ornamenty ryto paznokciem. W zakresie kultury duchowej tego okresu znaleziska archeologiczne 
wskazują na kult płodności (figurki kobiet o wydatnych cechach płciowych). Ok. 2100 r. p.n.e. na 
obszarze Śląska uformowała się nowa kultura epoki brązu – unietycka. Wyróżniała się zakłada-
niem większych osad, której ludność uprawiała rolę i hodowała zwierzęta. Odkryto duże cmen-
tarzyska szkieletowe ludności tej kultury, które zawierały także wyroby miedziane. Zmarłych 
chowano w drewnianych kłodach lub kamiennych obstawach. Dostrzec można pierwsze procesy 
rozwarstwiania się ludności (kurhany dla wybitniejszych członków plemienia, a w nich wyroby 
z brązu i złota). Wyrabia się nie tylko przedmioty użytkowe, ale także insygnialne. Kolejne znaczą-
ce zmiany związane są z kulturą łużycką wczesnej epoki żelaza. Znaleziska z tego okresu z obszaru 
Śląska obejmują importy żelazne i brązowe (miecze, siekierki, naczynia brązowe). Wiązało się to 
z funkcjonowaniem w tym okresie szlaku bursztynowego wiodącego nad Bałtyk. W wyniku prze-
twarzania importowanych wzorców wykształcił się na Śląsku miejscowy styl malowania naczyń, 
ozdób i używania bardziej urozmaiconych ubiorów. Rosnąca zasobność tej kultury doprowadziła 
do wykształcenia się zamożnej grupy, której bogate pochówki odkryto we Wrocławiu oraz Kietrzu 

na Wyżynie Głubczyckiej. Prawdopodobnie w  wyniku najazdu 
Scytów rozwój tej kultury na Śląsku załamał się. W Witaszkowie 
odkryto grób wodza scytyjskiego z  częścią pancerza, szty-
letem ze złotą rękojeścią i  ozdobami. W  końcowej fazie epoki 
brązu wznoszono duże osiedla obronne. Niektóre służyły jako 
refugia. 

W IV w. p.n.e. zamieszkujący dotąd obie strony środkowego i dolnego Renu Celtowie wyruszyli 
w kierunku Dunaju w poszukiwaniu nowych siedzib. Zajęli Bawarię, Czechy, Morawy i dotarli rów-
nież na Śląsk, o czym świadczą liczne znaleziska: ceramika toczona na kole garncarskim, ozdoby, 
monety, groby szkieletowe, domy mieszkalne itd. W  okolicach Wrocławia i  Oławy odsłonięto 
około 30 stanowisk grobowych, a  każde liczyło ponad 20 pochówków. W  grobach najczęściej 
odkrywano miecz, groty włóczni, tarczę, ozdoby, części pasów; w  grobach kobiecych większą 
ilość ozdób z brązu i żelaza. Na Górnym Śląsku celtyckie ślady odnaleziono w rejonie Raciborza, 
Głubczyc, Koźla, Prudnika.

Spory historyków o początki Śląska
Nie  wszyscy historycy są dzisiaj skłonni bezkrytycznie przyjmować za Geografem Bawarskim podział 
na plemiona występujące na ziemiach polskich. Przede wszystkim podkreśla się coraz częściej, że ple-
miona nie zajmowały jakiegoś ściśle ograniczonego terytorium, a próby wyznaczania na tej podstawie 
granic stabilnych, wczesnośredniowiecznych regionów historycznych (np. Śląska), a tym bardziej państw 
(np. tzw. Państwa Samona lub Państwa Wielkomorawskiego) są z góry skazane na niepowodzenie. Jak 
pisze znany historyk średniowiecza Przemysław Urbańczyk (P. Urbańczyk, Zanim Polska została Polską, To-
ruń 2015, s. 175): „Plemionom” [śląskim] przypisuje się zadziwiającą stabilność, jak na obszar poddawany 
zmiennym wpływom sąsiednich państw. Dziadoszanie, Ślężanie i Opolanie raz umieszczani przez inter-
pretatorów Geografa Bawarskiego na plemiennej mapie Śląska sprzed połowy IX wieku trwają na niej 
przez następne stulecia, tak jakby przez ten czas nic się nie zmieniło w sytuacji geopolitycznej tej części 
Europy. […]”. Podważa się również rolę Ślężan jako najważniejszego plemienia polskiego, od którego 

pochodzi nazwa całej krainy geograficzno-historycznej. Za znanym wrocławskim historykiem Stanisławem 
Rosikiem, P. Urbańczyk tak pisze o tych problemach :
„Jest to oparte tylko na skojarzeniu onomastycznym [językowym, dotyczącym już istniejącej nazwy] Ślężan ze  
Śląskiem – analogicznie Polan, którzy mieli utworzyć Polskę, Mazowszan, od których miało zostać nazwane Ma-
zowsze itd. Tymczasem zanotowane w źródłach etnonimy [wyraz będący nazwą własną plemienia] (Slenzane, 
Silenzi) i choronim [nazwa własna kraju, regionu]  (pagus Silensis) mogły być wskazówkami geograficznymi, 
odnoszącymi się każdorazowo do stanowiącej topograficzne centrum całego regionu góry Ślęży, która dla ze-
wnętrznych obserwatorów stanowiła nazewniczy emblemat zamieszkujących wokół niej ludzi”.

Okres przedpiastowski na Śląsku
Przyjmuje się, że lata 375–568 n.e. to okres tzw. wędrówki ludów. Jej początkiem była ekspansja 
Hunów nad Morze Czarne, a końcem pojawienie się Awarów w Kotlinie Karpackiej. Na gruzach cesar-
stwa rzymskiego zaczęły w VI wieku powstawać państwa germańskie, a nad dolnym Dunajem pojawili 
się Słowianie. Na obszarze Śląska nie odkryto jeszcze śladów osadnictwa z V wieku, z wyjątkiem za-
pinki znalezionej koło Strzelina w niejasnych okolicznościach oraz wyposażenia grobu huńskiego w Ję-
drzychowicach (okres tzw. pustki osadniczej, potwierdzają to teksty Prokopiusza z Cezarei). Przybycie 
Słowian na Śląsk to jedno z  najbardziej frapujących zagadnień wczesnego średniowiecza. Zarówno 
źródła pisane, jak i archeologiczne nie potwierdzają bytności Słowian na Śląsku w VI wieku. Pojawili 
się oni na omawianych ziemiach dopiero w  1 poł. VII wieku, a  cechą wyróżniającą tę ludność były 
małe, ciałopalne cmentarzyska. Rozłożenie stanowisk archeologicznych pozwala sądzić, że wpływy 
z południa przenikały na obszar Śląska przez Bramę Morawską, natomiast od wieku VIII widoczne są 
na Śląsku wpływy karolińskie. Na przełomie VIII i IX wieku dochodzi na Dolnym Śląsku do procesów 
integracyjnych. Około 800 r. istniała już Przesieka Śląska, być może wzniesiono też Wały Śląskie 
(miały oddzielać Śląsk od Łużyc). Dochodzi wówczas do uformowania się organizacji plemiennej, którą 
zabezpiecza od zachodu linia rzek Bóbr – Kwisa, bory oraz Wały Śląskie, od południa góry, a od połu-
dniowego-wschodu Przesieka Śląska.
Z poł. IX w. pochodzi pierwsze źródło wymieniające nazwy plemion śląskich – tzw. Geograf Ba-
warski, spis plemion sporządzony do celów militarno-wywiadowczych. Dokument ten zawiera 
nazwy grodów i okręgów grodowych (civitates) na północ od Dunaju. Wymienia on także plemiona 
Śląskie, w tym Ślężan mających 15 grodów, Dziadoszan z 20, Lupiglaa (Głupie Głowy) z 30, Opolan z 20 
i Gołężyców z 5 grodami. Geografię plemienną uzupełnia tzw. Dokument praski z 1086 r., w którym 
uwzględniono także Bobrzan i Trzebowian. Trzecim źródłem jest Kronika biskupa Thietmara, w której 
wymienia on Ślężan i Dziadoszan. Na ogół lokalizacja plemion nie nastręcza problemów (patrz mapa). 
Wątpliwości badaczy budzi jednak lokalizacja plemienia Lupaglaa (być może były to okolice Głubczyc, 
pomiędzy plemionami Gołężyców, Opolan i Wiślan). 

Gród – osada otoczona wałem obronnym
Plemię – wspólnota, która powstała z połączenia sąsiednich rodów

Czy Śląsk był częścią Wielkich Moraw?
Problem przynależności Śląska i Małopolski do Rzeszy Wielkomorawskiej od dawna budzi kontrower-
sje. Zwolennicy tej tezy uważają, że ok. 875 r. oddziały księcia Świętopełka wtargnęły do Małopolski 
i na Górny Śląsk, zajmując tereny aż do Przesieki Śląskiej, następnie po 885 r. zajęły one Dolny Śląsk 
i  południową Wielkopolskę. Wielkomorawskie zabytki archeologiczne odnaleziono na terenach Ślę-
żan i Dziadoszan (przedmioty codziennego użytku, ceramika, broń, cmentarzyska kurhanowe). Mało 
widoczne są ich wpływy w budownictwie obronnym, co potwierdzałoby ich krótki pobyt na Śląsku. 
Państwo wielkomorawskie upadło w 906-907 r. pod naporem Węgrów i w ten sposób Śląsk utracił 
morawskie zwierzchnictwo. Spory wśród badaczy budzi także późniejsza zwierzchność czeska nad Ślą-
skiem (niejednoznaczne przekazy kronikarzy; al-Masudiego i Ibrahima ibn Jakuba z X w.). Pod koniec 
X wieku biskup Thiertmar pisał o „regnum sibi ablatum”, tj. ziemiach, o które w 990 r. walczył Mieszko 
I z Bolesławem czeskim, a które ten drugi utracił. Owo regnum ablatum to najprawdopodobniej Śląsk. 

Początek Kroniki Galla Anonima w Rękopisie Zamoy-
skich (u góry) oraz w Rękopisie Sędziwoja (faksymile 
z 1864 roku)


