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Wydawnictwo powyższe można śmiało nazwać po

pularną encyklopedią wiedzy o Śląsku, gdyż zawiera 
w sobie omówienie wszystkich zasadniczych proble
mów przeszłości i teraźniejszości Śląska. Zarówno 
geografia jak i prehistoria, historia, język i piśm ien
nictwo, sztuka i etnografia, ekonomia i statystyka, 
wreszcie urbanistyka i turystyka znalazły swych ośmiu 
autorów, którzy w przystępnej formie podali ostatnie 
osiągnięcia wiedzy o Śląsku.

Wprowadzają w zagadnienie uwagi Romana Lut
mana, który po początkowych potknięciach (n. p. są
siedni sąsiad, s. 10; trzykrotne powtórzenie o stracie 
ziemi lubuskiej, s. 9, 10, 11; wał Słowańszczyzny za
chodniej — o którym poprzednio nic nie mówił, s. 11) 
um iejętnie wyłożył zmianę linii kierunkowej rozwoju 
Państwa Polskiego z chwilą utraty Śląska i nawrót do 
niej po rozgromieniu hitleryzmu. By włączyć się w ten 
proces dziejowy należy ziemię śląską poznać, co 
w swoim zakresie pragnął umożliwić Instytut Śląski, 
podejmując niniejsze wydawnictwo (s. 16).

Rzecz jasna, że recenzenta interesują przede wszyst
kim rozdziały, dotyczące historii i nauk jej pokrew
nych, co wcale nie znaczy, by opracowania z innych 
działów nauki o Śląsku były mniej wartościowe. Dla 
potrzeb życia bieżącego sprawa ma się raczej wprost 
przeciwnie, ale każdy dział dorzuca swój dorobek do 
poznania polskości Śląska. Tak prof. Jamka badając 
prehistorię Śląska powiada w ostatecznej konkluzji: 
„Stwierdziliśmy jednak istnienie odległej naszej prze
szłości słowiańskiej, obliczanej' na przeszło 3 tysiące 
lat. Rozerwanie więzi plemiennej z resztą Polski, do
konane w średniowieczu, jest niewielkim odcinkiem 
czasu, wynoszącym zaledwie 600 lat. Należy pamiętać, 
że rozerwanie tej łączności odnosi się tylko do sto
sunków politycznych, a nie etnicznych, bo te związki 
przetrwały najsroższe okresy germanizacyjne“ (s. 51—



52). W innym przypadku badania etnograficzne do
prowadziły Józefa Ligęzę do wniosku, że „...związki 
ze Słowiańszczyzną i Polską, przebijające z całości, 
określają sprawę najistotniejszą — przynależność (Ślą
zaków) do kręgu polskiej kultury ludowej (s. 209). 
Cóż dopiero mówić o języku i piśmiennictwie śląskim,
0 jego sztuce i architekturze? Wywody prof. Rospon- 
da, Zdzisława Hierowskiego czy Tadeusza Dobrowol
skiego musiały doprowadzić do jednego tylko wniosku, 
że Śląsk zawsze był polski.

Dziejami Śląska zajął się doc. Popiołek, wysuwając 
w opracowaniu te elementy na czoło, które określały 
pozycję Śląska w obrębie Państwa Polskiego i te czyn
niki, które pozwoliły przetrwać tam polskości mimo 
ciężkich okresów przynależności Śląska do Czech, 
a zwłaszcza Prus. Dominująca rola Śląska w państwie 
Piastów, w charakterze przedmurza przed naciskiem 
niemieckim, pioniera kultury zachodnio-europejskiej, 
czy wreszcie czynnika, łączącego ziemie dzielnicowe 
państwa zostały przejrzyście omówione. Tak stało się 
też z okresami niewoli. Uderzająca różnica w rozwoju 
Śląska w okresie polskim ^następnych luksembursko- 
habsbursko-hohenzollernowskim była świadectwem 
obcości tej ziemi w organiźmie państwowym Czech, 
Austrii czy Prus. Na tym tle można dopiero ocenić 
wielką wartość poczynań robotnika i chłopa śląskiego 
w XIX wieku, w okresie t. zw. „odrodzenia narodowe
go41, gdyż ich zasługą było, że działalność Lompy i Sza- 
franka, Miarki i Napieralskiego, Koraszewskiego 
wreszcie i Korfantego nie przeminęły bezowocnie, 
a słowa ich nie stały się „głosem wołającego na pu
szczy44.

Liczne ilustracje, wykresy i zestawienia uzupeł
niają to pożyteczne i cenne wydawnictwo. Zamyka je 
wielobarwna mapa Śląska w opracowaniu E. Romera
1 A. Wrzoska, wykonana bardzo przejrzyście i z ro- 
merowską precyzją.
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