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JAN LUDWIK POPŁAWSKI 

Ku Wielkiej Polsce 

                                                                   1854 – 1908 

II Wykład z cyklu: Zapomniani Twórcy odzyskania Niepodległości Ojczyzny 
 

Maciej Jabłoński 

Jedna jest Polska jak Bóg jeden w niebie, 
Wszystkie me siły Jej składam w ofierze 
Na całe życie, które wziąłem z Ciebie 
Cały do Ciebie, Ojczyzno należę… 
 
Jan Lechoń 

 

Wstęp 

W sercu Polska... 

W moim pierwszym wykładzie przedstawiłem postać Inż. Aleksandra Malinowskiego (1869 – 
1922) jednego z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, współtwórcy nurtu polskiej 
myśli niepodległościowej Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), szczególnie w początkach jej 
istnienia. W moim drugim eseju przedstawiam postać wiodącą polskiego nurtu narodowego, 
tworzonego równolegle do tamtego nurtu. Głównymi twórcami nurtu narodowego byli jego trzej 
wybitni przedstawiciele: Roman Dmowski, Zygmunt Balicki i najmniej z nich znany Jan Ludwik 
Popławski.  
 
W ostatnim wieku dziejów Polski nurt narodowy i powstały na jego kanwie ruch narodowy zwany 
także endecją, jest do tej pory przedstawiany w sposób niepełny. Powstają jego nowe interpretacje, 
ale nie zawsze związane z szerokim pojmowaniem tamtej kluczowej epoki, która przygotowała 
podstawy odzyskania Niepodległości. Bardzo negatywny wpływ na zrozumienie ewolucji polskiej 
myśli politycznej, miały zarówno czasy przedwojennych rządów sanacji jak i skrajne zwalczanie 
myśli narodowej podczas długotrwałej okupacji  Polski przez komunistów, w czasach tzw. PRL 
(1944 – 1989). Czasy ostatnie czyli tzw. III Rzeczypospolitej – nazwa w pełni nieuzasadniona z 
powodu panujących wpływów postkomunistycznych, oraz charakteryzujących się znaczącą 
kontynuacją legendy piłsudczyków – pogłębiły tylko niewiedzę tej tak ważnej epoki 
przygotowania do Niepodległości. Te uwagi jednak dotyczą w podobnej mierze obu głównych 
nurtów polskiej myśli politycznej nie tylko samego ruchu narodowego.  
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W tamtych czasach społeczeństwo polskie było rozdarte przez trzech zaborców i każdy z nich 
prowadził wyrafinowaną na swój sposób, politykę wynaradawiania Polaków i także pozbawienia 
ich nadziei na odrodzenie Ojczyzny. Najtrudniejsza sytuacja panowała w Królestwie Polskim po 
stłumionym krwawo powstaniu styczniowym. Po wieloletnim stanie wojennym i wprowadzeniu 
nauczania wyłącznie w jęz. rosyjskim wydawało się, że zgasły wszelkie nadzieje. W tym zaborze 
najpóźniej doszło do uwłaszczenia stanu chłopskiego – dopiero w 1864 (w zaborze pruskim w 
1823, a w zaborze austriackim w 1848). Zacofanie szczególnie polskiej wsi w zaborze rosyjskim 
było znaczące. Jednak od 1850 zaczął postępować szybki rozwój przemysłu i zyski z tego tytułu 
były ogromne. Rozwinęło się zamożne polskie mieszczaństwo i zaczęła powstawać nowa warstwa 
inteligencji zajmującej się wolnymi zawodami. Odnowa objęła też warstwę ziemiańską. Powstały 
nowe możliwości zrobienia szybkiej kariery zawodowej w samej Rosji gdzie nastąpiło duże 
ożywienie gospodarcze po wstąpieniu na tron cara Aleksandra III w 1881. W Królestwie jednak 
objął rządy gen. gubernator Yosifa Hurko, który rozpoczął okres najostrzejszej polityki 
antypolskiej. Obrona społeczeństwa polskiego była bardzo słaba. Powstanie ostatnie wyczerpało 
kraj i ogołociło go z energiczniejszych elementów.1 
 
W tych czasach następowało powoli ożywienie wśród młodzieży polskiej. Zaczęły powstawać 
pierwsze podziemne organizacje i pierwsze ważne dla polskiej myśli pisma i gazety. W tych 
trudnych czasach przyszło wzrastać przyszłym przywódcom ruchu narodowego. 
 
Dzieciństwo i młodość 

Jan Ludwik Popławski urodził się 17 stycznia 1854 jako trzecie dziecko Wiktora i Ludwiki z d. 
Ponikiewskiej w majątku rodzinnym Bystrzejowice blisko Lublina. Rodzina szlachecka 
Popławskich herbu Jastrzębiec, pochodziła z dawnej Korony. Rozrodzili się z gniazda Popławy, 
w okolicach Brańska. Rodzina matki Jana Ludwika pochodziła ze starej rodziny mazowieckiej 
Ponikiewskich, h. Trzaska, wywodzącej się z dóbr Ponikiew w dawnej ziemi nurskiej, w powiecie 
ostrowskim i w parafii Gaworowskiej, na Mazowszu. Rodziny Ponikiewskich występują też w 
Wielkopolsce. Ponikiewscy przez liczne mariaże weszli do zamożnej średniej szlachty polskiej. 
 

Po dworze w Bystrzejowicach Pierwszych pozostała tylko niewielka ruina, ale istnieje jeszcze 
dwór w pobliskim Kawęczynie oraz dwór w Wierzchowiskach. Folwark bystrzejowicki należał do 
końca XVIII w. do Rzewuskich, później do Kossakowskich, a następnie Polikowskich. W latach 
1842-1856 majątek nabyli i prowadzili dziadkowie Jana Ludwika, Jan i Pulcheria (z domu 
Niewiadomska) Popławscy, a po nich jego rodzice, wspomniani już Wiktor i Ludwika Popławscy. 
Popławscy jednak utracili ten majątek na rzecz Koźmianów podczas I wojny światowej. Nowi 
właściciele usunęli wszystkie ślady po poprzednich dziedzicach i w XX w. już nikt nie pamiętał 
ani o Popławskich, ani o ich sławnym przedstawicielu Janie Ludwiku. 

                                                           
1 Stanisław Kozicki, Historia Ligi Narodowej (Okres 1887 – 1907), ,,Myśl Polska”, Londyn 1964, s.16. 
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Współczesne Bystrzejowice leżą w gminie Piaski, w pow. Świdnickim ok. 15 km od Lublina, przy 
drodze do Chełma i Zamościa. Wieś ma malownicze położenie na Płaskowyżu Świdnickim w 
dolinie rzeki Stawek-Stoki. 

Jan Ludwik wychowywał się w atmosferze polskiego dworu drugiej połowy XIX w. Była to 
atmosfera patriotyczna i popowstaniowa gdzie pielęgnowano polskie wartości, oddanie Bogu i 
Ojczyźnie. Jan Ludwik uczył się wierszy wszystkich polskich romantyków, a ,,Śpiewy 
historyczne” Jana Ursyna Niemcewicza były jego stałą lekturą. 

 
 

Ruiny dworu bystrzejowickiego, miejsca urodzenia Jana Ludwika Popławskiego (1854 – 1908) 
- fot. autor nieznany na portalu o Janie Ludwiku Popławskim2  

 

Po przygotowaniu szkolnym i domowym gdzie jednym z niego guwernerów był b. powstaniec 
styczniowy o nazwisku Dynowski, młody Jan Ludwik został przyjęty do gimnazjum w Lublinie. 
Po zatargu z kolegą posądzonym o donosicielstwo, został relegowany z wilczym biletem czyli 
zakazem powrotu do szkoły. W 1872 zdał maturę eksternistycznie i w następnym roku wstąpił na 
Wydział Prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Tam ukończył studia prawnicze. 
 
Na studiach rozpoczął aktywną działalność podziemną w utworzonej wspólnie w 1877 z Adamem 
Szymańskim, pseud. A. Lach, tajnej organizacji pod nazwą Związku Synów Ojczyzny. Adam 
Szymański był związany wtedy z tajną polską organizacją utworzoną we Wiedniu tzw. 
Konfederacją Narodu Polskiego (uważaną wtedy za Rząd Narodowy). Ta ostatnia organizacja 
                                                           
2 Portal o Janie Ludwiku Popławskim - http://www.janludwikpoplawski.realitas.pl/Z-Lubelszczyzny.html 
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miała charakter ponad-zaborczy i została utworzona przez Teofila Szumskiego i Edmunda Riedla, 
w Galicji. W 1878 tajna organizacja założona przez Szymańskiego i Popławskiego została rozbita 
przez carską Ochranę. Adam Szymański i Jan Ludwik Popławski zostali zesłani na Syberię. Adam 
na 17 lat a Jan Ludwik na 8 lat. Przed wyrokiem skazującym zostali osadzeni w X Pawilonie 
Cytadeli Warszawskiej, gdzie obaj przebywali rok. W 1879 Jan Ludwik został skazany na 8 lat 
zesłania do wsi Bisiorowo w guberni Wiackiej (stąd pochodził jeden z Jego pseudonimów: Wiat). 
Po prawie czterech latach Jan Ludwik został zwolniony dzięki staraniom rodziny i powrócił do 
Warszawy w 1882. Rozpoczął się w ten sposób  nowy etap Jego działalności.  
 

 
Adam Szymański, ps. A. Lach (1852 – 1916) 

Prawnik, znany pisarz, etnograf, geograf i zesłaniec syberyjski, 
twórca z Janem Ludwikiem Popławskim, tajnej organizacji Związek Synów Ojczyzny w 1877 3.  

- fot. autor nieznany, fot. w A. Szymański – Szkice,  Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.  
Lwów – Warszawa – Kraków 1921 (Wikipedia) 

                                                           
3 Adama Szymański - Komisarz Rządu Narodowego w Królestwie Polskim, stworzył w 1877 razem z J. L. 
Popławskim tajną organizację Związek Synów Ojczyzny. Po jej rozbiciu przez carską Ochranę, więzień X 
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, został zesłany na Syberię. Prowadził badania nad Jakutami. Członek 
Rosyjskiego Cesarskiego Towarzystwa Geograficznego. Po 17 latach na zesłaniu powrócił do Warszawy, a 
od 1902 mieszkał w Krakowie. Autor słynnych Szkiców, t. I i II przetłumaczonych na prawie wszystkie 
języki europejskie. Ożenił się z Rosjanką Nadieżdą Smecką. Zmarł w Moskwie i tam został został 
pochowany (Wikipedia).  
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X Pawilon Cytadeli Warszawskiej gdzie był trzykrotnie więziony Jan Ludwik Popławski  
(1879, 1884 i 1893-1894 – łącznie 28 miesięcy) 

fot. pocztówki z lat 1902-1904 (FotoPolska) 
 

Działalność w Warszawie (1882 – 1895) 

Po powrocie do Warszawy Jan Ludwik rozpoczął pracę w postępowym tygodniku Prawda 
wydawanym przez Aleksandra Świętochowskiego. Wraz ze swoim przyszłym szwagrem Józefem 
Karolem Potockim, h. Szeliga, wszedł do ścisłego grona przewodniego tego ważnego pisma. W 
ciągu trzech lat współpracy opublikował w tym tygodniku 26 artykułów o tematyce politycznej i 
społecznej, ok. 60 krytycznoliterackich i ponad 70 felietonów z cyklu Na widnokręgu, oraz wiele 
not i recenzji. Świadczy to o tym jak był płodnym dziennikarzem i pisarzem. W tym czasie 
nastąpiła wielka zmiana w Jego życiu osobistym ponieważ pojął za żonę Felicję Potocką, h. 
Szeliga, siostrę swego przyjaciela i bliskiego współpracownika Józefa Karola. W 1885 został 
aresztowany za utrzymywanie kontaktów z członkami ,,Proletariatu” (organizacji socjalistycznej 
założonej przez Ludwika Waryńskiego) i zatrzymany po raz drugi w swoim życiu w X Pawilonie 
Cytadeli Warszawskiej. Po uwolnieniu Jan Ludwik postanowił zerwać współpracę z Prawdą 
Świętochowskiego m.in. za ukrywanie nazwisk fabrykantów pochodzenia żydowskiego, którzy 
jego zdaniem prowadzili wyzysk polskiej warstwy robotniczej nic w zamian nie oferując dla kraju. 
Tak pisał Jan Ludwik do Aleksandra Świętochowskiego:  
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(...) Wszyscy ci fabrykanci, np. w Zawierciu to Żydzi, którzy oczywście nigdy nie będą obywatelami 
kraju, w którum żyją od setek lat i który daje im ogromne zyski. Wszak ani jeden z nich nawet 
dobrze nie zna języka polskiego, mówią albo po niemiecku albo po prostu używają żargonu 
żydowskiego. Takie były realia sytuacji warstw robotniczych,  ale należy stwierdzić, że wyzysk 
nie był jedynie domeną fabrykantów tego właśnie pochodzenia. Świętochowski był jednak 
całkowicie poddany wiadomemu lobby i nie mógł sobie pozwolić na utratę licznych 
prenumeratorów swego pisma4.  
 

 
 

Jan Ludwik Popławski (1854 – 1908) - fot. z końca XIX w. 
Fot. nieznanego autora z ostatniej dekady XIX w. (portal Młodzieży Wszechpolskiej) 

 
Po zerwaniu współpracy z pismem Prawda Popławski i Potocki rozpoczęli poszukiwania nowego 
pisma, jako również źródła swego utrzymania. Po nawiązaniu współpracy z powstałą w Szwajcarii 
Ligą Polską, obaj postanowili się włączyć w powołanie pisma związanego otwarcie z powstającym 
nurtem narodowym. 2 X 1886 ukazał się pierwszy numer tygodnika społeczno-literackiego Głos, 
a w poprzedzającym go Prospekcie podpisanym przez Jana Ludwika Popławskiego, Józefa Karola 
Potockiego, Adolfa Dygasińskiego, Zygmunta Herynga i Henryka Nussbauma pisano: W naszym 
,,Głosie” znajdą swój wyraz i poparcie przekonania i dążenia ludzi, którzy potrafią swe interesy 
oraz sympatie społeczne, polityczne i narodowe skojarzyć z wymaganiami rzetelnych potrzeb ludu.  
Z tych pięciu członków, dwóch ostatnich pochodziło ze znanych warszawskich zasymilowanych 
rodzin żydowskich. Wśród członków redakcji i stałych współpracowników pisma można znaleźć 

                                                           
4 T. Kulak, Jan Ludwik Popławski 1854 – 1908. Biografia polityczna, t. 1, Wrocław 1989. 
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całą plejadę wybitnych przedstawicieli różnych kierunków ideologicznych tamtej doby jak np. 
Ludwik Krzywicki, Aleksander Więckowski, Wacław Nałkowski, Aleksander Łętowski, Adam 
Zakrzewski, Józef Hłasko, Mieczysław Brzeziński, Tomasz Teodor Jeż (Zygmunt Miłkowski), 
Edward Paszkowski. Na łamach ,,Głosu” debiutowali też wybtini pisarze polscy: m.in. Stefan 
Żeromski, Jan Kasprowicz, Władysław S. Reymont czy Kazimierz Przerwa-Tetmajer5. Nie 
wszyscy z nich przyjęli poglądy narodowe. Duszą pisma nadającą cały ton był Jan Ludwik 
Popławski. 

 

 
 

Karta tytułowa wraz z fotografią autora, jednej z nielicznych prac Józefa Karola Potockiego p.t. 
Współzawodnictwo i wspódziałanie, Towarzystwo Wydawnicze, Lwów 19006. 

(fot. nieznanego autora - Wikipedia) 
 

Jan Ludwik objął funkcję redaktora naczelnego i sekretarza redakcji. Był głównym autorem artykułów 
wstępnych działu społeczno-politycznego i ekonomiczno-społecznego, prowadził stały felieton ,,Z kraju” 
oraz pisał ogromną ilość recenzji, krytyk, polemik i wszelkiego rodzaju omówień. Legendarna stała się 

                                                           
5 Rafał Łętocha – Biogram Jana Ludwika Popławskiego na portalu http://janludwikpopławski.pl  
6 Józef Karol Potocki zaginął w Warszawie w 1899 bez śladu (przyjaciele uważali że być może został skrytobójczo 
zamordowany) 
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atmosfera redakcji gdzie przy kruszonym cieście spotykał się cały zespół i gdzie omawiano wszystkie 
najbardziej gorące tematy i gdzie rodziła się nowoczesna narodowa myśl polska. Tak pisał o atmosferze w 
redakcji ,, Głosu” Ludwik Krzywicki, jeden z pierwszych teoretyków polskiego marksizmu, a przez pewien 
czas również jego współpracownik:  
,,Głos” wciągał nie tylko pracowników, ale i prenumeratorów w swoją atmosferę, wiązał ich uczuciem z 
sobą i był wielką kuźnicą, w której z ludzi różnego typu i poziomu umysłowego wykuwano wyznawców 
wyraźnego, sformułowanego pod każdym względem poglądu na sprawy społeczne. (...) Ktoś znalazł się u 
stołu z kruszonem, wzruszony tym zaszczytem przysłuchiwał się  rozmowom o różnych zdarzeniach, od 
czasu do czasu śmiał się z dowcipu i smakował w anegdocie. (...) Jeszcze częściej łykał nieco trunku, 
niekiedy wtrącał się do rozmowy, pełen chęci dostosowania się do tonu panującego u stołu, gdzie pomimo 
kruszonu, dowcipu i anegdot odczuwało się głęboką troskę o rzecz publiczną. I koniec na tym!  
O przekonaniach, o konieczności  jakiejś akcji ani słowem nie napomykano. Ale gość wychodził już 
dotknięty tym obcowaniem z jakąś ideą dlań  jeszcze nieokreśloną, lecz sympatyczną – był niewyrobionym, 
ale pozyskanym członkiem wzrastającego zespołu ludowcowego i sam sobie nie uświadamiał sobie, jak z 
biegiem czasu uczestniczył w zbiorowym pochodzie wszystkich ku przyszłej endecji7. 

 
 

Adolf Dygasiński (1839 – 1902), znany pisarz polski naturalista, 
 jeden z czterech założycieli pisma Głos.  

(fot. nieznanego autora z 1889 roku - Wikipedia) 

                                                           
7 L. Krzywicki – Wspomnienia, t. 3, Warszawa 1959 [za R. Łętocha –Biogram J.L. Popławskiego na portalu 
http://janludwikpopławski.pl/ ] 
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Zygmunt Heryng (1854 – 1931)8, ekonomista, późniejszy działacz socjalistyczny 
 PPS-Lewicy, a w 1886 jeden z czterech założycieli pisma Głos. 

(fot. z pierwszych lat XX w. – autor nieznany (Wikipedia)) 
 

Opiekę nad finansami pisma objął wkrótce Józef Hłasko, ziemianin z Witebskiego. Ponieważ 
większość współpracowników wstąpiła do Ligi Polskiej warto jest wspomnieć kilka słów o tej 
organizacji poprzedniczce Ligi Narodowej, która odegrała ogromną rolę w rozwoju polskiej myśli 
narodowej. Liga Polska została powołana do istnienia na zamku Hilfikon w Szwajcarii w sierpniu 
1887 przez grupę byłych powstańców: Zygmunta Miłkowskiego (pseudonim Teodor Tomasz Jeż), 
Ludwika Michalskiego, Maksymiliana Hertla i przybyłego z kraju kustosza Ossolineum, 
Aleksandra Hirschberga. Liga ogłosiła w grudniu 1887 tzw. Ustawę Ligi Polskiej, w której zawarty 
był jej program działalności, i w niej czytamy: Zadaniem Lygi jest przysposobienie wszystkich sił 
narodowych celem odzyskania niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych na 
podstawie federacyjnej i z uwzględnieniem różnic narodowościowych, nie spuszczając z oka tych 
części dawnej Rzeczypospolitej, co od niej odpadły9. Liga zakładała, że będzie ideową kontynuacją 

                                                           
8 Zygmunt Heryng pochodził z zasymilowanej żydowskiej rodziny kupieckiej w Warszawie (był synem Edwarda 
Herynga, kupca i obywatela mi. Warszawy, jednym z sześciorga rodzeństwa. Najsłynniejszym był Teodor Heryng,  
znany lekarz i laryngology warszawski). 
9 Stanisław Kozicki, Historia Ligi Narodowej, ,,Myśl Polska”, Londyn 1964, s.487. 
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byłego Towarzystwa Demokratycznego Polskiego na emigracji i ustanowiła całą strukturę 
organizacyjną, która obejmowała  wszystkie zabory i emigrację polską w różnych krajach 
osiedlenia. Zakładała działalność swoją jako tajną, ale za pomocą jawnych organizacji 
zewnętrznych. Każdy członek był zaprzysiężony przy trzech członkach wprowadzających i pod 
karą nie mógł ujawnić niczego związanego z działalnością Ligi. Późniejsze prawie wszystkie 
struktury organizacji narodowych przyjmowały jako zasadę taką podwójną formę działalności. Jak 
już wspomniano komisarzem Ligi Polskiej na Królestwo Polskie został Jan Ludwik Popławski, a 
Głos stał się nieformalnym jej organem w kraju.  
 

 
 

Strona tytułowa pisma Głos - Tygodnika Literacko-Społeczno-Politycznego  
z 19 XII 1887 r., Nr. 52, Rok II, Warszawa10 

                                                           
10 Jan Engelgard, Roman Dmowski 1864 - 1939, Album, Warszawa – Stalowa Wola 2014, str.35. 
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Jak pisze Prof. Rafał Łętocha, Popławski wyraźnie poszerzył tematykę ludowo-narodową i objął 
inne warstwy społeczne terminem ludu. Zaliczał teraz do niego nie tylko ludność chłopską, ale 
również robotników jak i inne warstwy zróżnicowane pod względem majątkowym. 
Przeciwstawiał opór włościaństwa w zaborze pruskim na kolonizację niemiecką, bardziej 
ugodowej postawie tamtejszego ziemiaństwa i szlachty11. Głos zaczął publikować nazwiska 
Polaków sprzedających swoje majątki Niemcom. 
 

 
 

Zygmunt Fortunat Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) (1824 – 1915), 
powstaniec styczniowy, pisarz, twórca Ligi Polskiej, polski polityk emigracyjny. 

(fot. z 1899 nieznanego autora - Wikipedia) 
 

Pismo Głos niewątpliwie stało się w pełni organem prasowym Ligi Polskiej w kraju, a na jego 
czele stanął człowiek wielkich zdolności. Nie może więc dziwić, że wszystkie inne ideowe odłamy 
bogatego wtedy intelektualnego życia polskiego z końca XIX w., prowadziły z tym pismem pewną 
rywalizację, a nawet momentami walkę. Ostatecznie w 1896 roku po swoim kolejnym 
aresztowaniu Jan Ludwik Popławski odszedł z redakcji Głosu, który wtedy przeszedł na pozycje 
socjaldemokratyczne i momentami nawet internacjonalistyczne. 

                                                           
11 Rafał Łętocha – Biogram Jana Ludwika Popławskiego na portalu http://janludwikpopławski.pl 
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Grupa założycieli i współpracowników Głosu 
Siedzą (od lewej): Edward Paszkowski, Jan Ludwik Popławski, Józef Karol Potocki (ps. Marian Bohusz), 

Aleksander Więckowski, Mieczysław Brzeziński, Aleksander Łętowski. Stoją: Antoni Wiśniewski (nie 
należał do tej grupy i znalazł się przypadkowo na zdjęciu), Zygmunt Heryng, Wacław Nałkowski,  

Józef Hłasko, Tadeusz Kozerski  
(fot. nieznanego autora z lat 1886-189012) 

 
Ważnym momentem w życiu Jana Ludwika Popławskiego było poznanie z Romanem Dmowskim 
w 1890, gdy ten ostatni zadebiutował na łamach Głosu. Połączyły ich więzy przyjaźni aż do 
przedwczesnej śmierci Jana Ludwika w 1908. W 1891 zorganizowali oni wspólnie obchody  
100-lecia uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Warszawie, co spotkało się ze zdeterminowaną 
reakcją władz carskich i licznymi aresztowaniami. Same obchody były wtedy jeszcze bardzo 
skromne, ale były pierwsze, od wielu lat w niewoli i wyrażały tęsknotę za wolnością13. Roman 
Dmowski został skazany na trzy lata zesłania w Rosji i wybrał jako miejsce Mitawę (na obecnej 
Łotwie). Udało mu się zmienić miejsce pobytu i zbiec do Lwowa w 1895. 
 

                                                           
12 ,,Głos” 1886 – 1899: Bibliografia zawartości, Materiały Bibliograficzne 3, 1-629, 1955.  
13 Jolanta Niklewska, ,,Obchody  rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Królestwie Polskim w ostatnim 
ćwierćwieczu niewoli narodowej”. Niepodległość i Pamięć, Nr 16, Warszawe 2000. 
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W tym czasie przybył do Warszawy młody nowy emisariusz, Zygmunt Balicki, reprezentant 
Związku Młodzieży Polskiej ,,Zet”. To on właśnie wspólnie z Janem Ludwikiem i z Romanem 
Dmowskim doprowadził do przekształcenia się Ligi Polskiej w Ligę Narodową w 1893. W tym 
samym roku Popławski wszedł do Tajnej Rady i Centralizacji Ligi Narodowej, dwóch 
podstawowych organów sterujących całym ruchem. W 1894 narodowe kręgi młodzieży 
zorganizowały patriotyczną manifestację w stulecie powstania kościuszkowskiego w Warszawie. 
Doprowadziło to do zamknięcia okresowego redakcji Głosu. Jan Ludwik, Józef Karol Potocki 
Józef Hłasko oraz Władysław Jabłonowski zostali wtedy aresztowani i osadzeni na Cytadeli. Jan 
Ludwik został zamknięty w X Pawilonie Cytadeli  Warszawskiej gdzie przebywał 13 miesięcy. 
Wtedy zapadła decyzja by centrum ruchu przenieść do Galicji, do Lwowa. Tam udał się Jan 
Ludwik i rozpoczął się w ten sposób ostatni już okres Jego działalności. We Lwowie też znalazł 
się Roman Dmowski. 

 

Ostatnie lata – ku Wielkiej Polsce (1895 – 1908) 

Po przedostaniu się do Lwowa, Jan Ludwik podjął na początku współpracę z Bolesławem 
Wysłouchem i Karolem Lewakowskim w piśmie Kurier Lwowski. Wkrótce jednak objął 
kierownictwo nad przejętym przez Ligę Narodową Przeglądem Wszechpolskim.  

W tym czasie nastąpiła konsolidacja powstającego ruchu narodowego pod tajnym 
przewodnictwem Ligi Narodowej. Równocześnie nastąpiła transformacja Ligi Polskiej na 
emigracji w Grupę Emigracyjną Ligi Narodowej. Na tajnym zjeździe w 1893 r., w Budapeszcie, 
nowopowstałej i tajnej jak jej poprzedniczka Liga Polska, Ligi Narodowej wybrano jej ciało 
sterujące, Centralizację w składzie: Zygmunt Balicki, Jan Ludwik Popławski, Teofil Waligórski, 
Karol Raczkowski i Roman Dmowski. Ten nowy Komitet Centralny rządził przez lat dziesięć i 
jak pisze Mariusz Kułakowski (biograf R. Dmowskiego) był to okres najważniejszy: (...) 
budowano program narodowy twórczą pracą nie tylko Dmowskiego i Popławskiego, ale 
wszystkich w ogóle zjeżdżających się raz po raz członków Komitetu Centralnego; szerzono 
organizację i ideologię Ligi Narodowej na całym obszarze Polski i na Wychodźstwie; powstały 
Komitety Krajowe w Królestwie Polskim, na Litwie i na Rusi, w Galicji i w zaborze pruskim oraz 
dwa komitety pracy emigracyjnej – jeden w Zurychu, drugi w Chicago. Organizowano także 
ogniska młodzieży uniwersyteckiej, przygotowując przyszłych członków Ligi do działalności 
politycznych. Głównym organem ideologii Ligi był - przez lat dziesięć ,,Przegląd Wszechpolski”14. 

Jan Ludwik Popławski do 1905 redagował Przegląd Wszechpolski razem z Romanem Dmowskim, 
a w latach 1897-1901 redagował go samodzielnie. Najbardziej znane były Jego stałe felietony z 
cyklu Z całej Polski podpisywane pseudonimem Jastrzębiec (od swego herbu rodowego). W tym 
cyklu prezentował program  wszechpolski czyli dla wszystkich trzech zaborów.  

                                                           
14 Mariusz Kułakowski, Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień, Tom I, Staraniem Instytutu Romana 
Dmowskiego w Ameryce nakładem Gryf Publications Ltd., Londyn 1968. 
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Jego światła i unikalna publicystyka miała charakter nie tylko edukacyjny ale również 
przygotowywała  społeczeństwo polskie do wspólnych przyszłych działań. Tworzyła wcześniej 
nieznaną duchową solidarność Polaków bez względu na ich pochodzenie, stan majątkowy, czy 
klasę społeczną. 

 

Strona tytułowa Przeglądu Wszechpolskiego, Nr 1, 1 stycznia 1895, dwutygodnika politycznego, 
społecznego i ekonomicznego, organu Polskiego Towarzystwa Handlowo-Geograficznego, wyd. we 

Lwowie (Jan Ludwik Popławski był jego pierwszym redaktorem naczelnym)15. 

                                                           
15 Jan Engelgard, Roman Dmowski 1864 - 1939, Album, Warszawa – Stalowa Wola 2014, str.47. 
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Zygmunt Balicki (1858 – 1916), socjolog, publicysta i polityk, doktor prawa (Genewa),  
najwybitniejszy obok J. J. Popławskiego i Romana Dmowskiego 

współtwórca polskiego ruchu narodowego, twórca konspiracyjnego  
Związku Młodzieży Polskiej ,,Zet” (1887), Ligi Narodowej (1896) 

(fot. nieznanego autora  z  czasów szwajcarskich - Wikipedia) 
 

Powstawał zupełnie nowy kierunek polskiej myśli społecznej i politycznej nastawiony wyłącznie 
na naród jako podmiot decydujący o przyszłej wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej. Był to 
program nie tyle nowatorski czy odkrywczy, ale radykalny i unikalny, operujący nie mitologią 
lecz oparty na realnej ocenie zaborczej rzeczywistości. Przegląd Wszechpolski a potem też przede 
wszystkiem pismo Polak skierowane wprost do kręgów włościańskich prowadziło nie tylko 
działalność edukacyjną i budującą polską tożsamość narodową, ale przybliżało heroiczne dzieje 
Polski, Jej wojen obronnych i powstań narodowych a przede wszystkiem udział w nich 
przedstawicieli ludu. Wszystko było urozmaicone materiałami ikonograficznymi (jak malarstwo 
patriotyczne Jana Matejki czy Artura Grottgera). Innymi wiodącymi tematami były zagadnienia z 
geografii, kultury, obyczajów czy języka16. Nad wszystkim czuwał swym redakcyjnym i 
wytrawnym okiem Jan Ludwik sam będąc autorem wielu rozpraw i artykułów. 
 
Jan Ludwik zajmował się też tłumaczeniami z jęz. francuskiego i z jęz. angielskiego. Jego dorobek 
jako tłumacza jest niezwykły i godny podkreślenia. W 1887 r. przetłumaczył dzieło twórcy 
antropologicznej szkoły prawa karnego Cesare’a Lombroso p.t. Geniusz i obłąkanie, oraz następne 

                                                           
16 Rafał Łętocha – Biogram Jana Ludwika Popławskiego na portalu http://janludwikpopławski.pl 
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jego dzieło p.t. Człowiek – zbrodniarz. Przetłumaczyl też ważne dzieło Emile Boutmy p.t. Rozwój 
ustroju i stosunków politycznych Anglii, Życie domowe i publiczne Greków Paula Girarda, czy 
słynne Opowiadania historyczne – Egipt i Assyrya Gastona Masporo17. 
 

 
 

Jan Ludwik Popławski (1854 – 1908), twórca polskiej idei narodowej 
i polskiego nowoczesnego nacjonalizmu, wybitny polski polityk, członek Ligi Polskiej i Ligi Narodowej. 

(fot. nieznanego autora z czasów lwowskich gdy prowadził pisma takie jak 
Przegląd Wszechpolski, Polak,  Ojczyzna, Wiek XX i Słowo Polskie – Wikipedia) 

 

Popławski uważał, że w Polsce istnieją dwie odrębne cywilizacje – chłopska i pańska, które są 
względem siebie przeciwstawne. Po jednej stronie /.../ stoi cała warstwa uprzywilejowana w 
jakikolwiek sposób, cała inteligencja narodu – po drugiej stronie zwarta masa ludowa, związana 
tylko nieświadomym poczuciem przynależności plemiennej – naród pański i naród chłopski. /.../ 
Interesy ludu nie tkwiły dotychczas w interesach narodu. Doprowadzenie tych dwóch liczb do 
wspólnego mianownika – to zadanie przyszłości, ale zadanie nie tak łatwe, jak się na pozór zdaje18. 
 

                                                           
17 Ibidem 
18 Jan Ludwik Popławski, Demokratyzacja zasad. Wybór pism, pod red. T. Kulak, Wrocław 1998  
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Teresa Kulak już cytowany biograf Popławskiego napisała w następujący sposób charakteryzując 
jego podstawowy wkład do polskiej myśli narodowej19: 
Naród pojmował Popławski jako historycznie wytworzoną zbiorowość wszystkich warstw 
społecznych, związaną jednością pochodzenia, języka i religii, tradycji historycznej i więzów 
politycznych przedrozbiorowej Polski. W jego myśli naród był zatem kategorią historyczną i 
traktowany był jako społeczny organizm, obdarzony świadomością polityczną, poczuciem 
wewnętrznej jedności i – podobnie jak organizm ludzki – posiadał uczucia i ideały, indywidualność 
i charakter. 

 
 

Strona tytułowa Przeglądu Wszechpolskiego z 1905 r.  
po przeniesieniu ze Lwowa do Krakowa 

(fot. Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Jagiellońskiej) 
 

W 1897 r. Liga Narodowa postanowiła stworzyć otwartą formułę działania zewnętrznego nie 
tajnego, w postaci przyszłego Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, początkowo założonego 
w Galicji, a mającego się rozwinąć w ogólnopolskie stronnictwo skierowane na odzyskanie 

                                                           
19 Biografia J. L. Popławskiego na portalu W sercu Polska, http://wsercupolska.org  
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niepodległości i przeciwko stronnictwom ugodowym we wszystkich trzech zaborach. Autorem 
ogłoszonego w numerze 11 Przeglądu Wszechpolskiego programu Stronnictwa (co w 
rzeczywistości było też programem tajnej Ligi Narodowej) był Jan Ludwik Popławski. Wtedy 
ludziom zniechęconym do polityki ugodowej, wskazano inne drogi działania i pracy dla Polski. 
Chciano też, jak wspomniano już powyżej, przygotować grunt do stworzenia jednego narodowego 
stronnictwa na obszarze całej Polski. Program ten nie był, jak napisał Stanisław Kozicki20, 
pomysłem literackim, był uzasadnieniem i przedstawieniem tego, co robiła Liga już, od dziesięciu 
lat w rzeczywistości. Złożyły się nań – pisał Popławski – lata całe, nie rozmyślań oderwanych, ale 
działalności praktycznej, doświadczeń przy pracy, którym towarzyszyły studia nad istotą 
społeczeństwa naszego, jego zasobami i przyrodzonym kierunkiem jego dążeń. Jest on niejako 
wynikiem zmierzenia się sił ludzkich z warunkami położenia politycznego, z naszymi, jako 
społeczeństwa, właściwościami i kto zna nasze stosunki, ten od razu zrozumie, że nie jest to projekt 
do dyskusji, ale synteza dążeń, które na ogół wyraźnie się już w życiu wypowiedziały21. 
 
Program ten charakteryzowały dwa realistyczne założenia: 

1) Naród Polski bez względu na podział polityczny ma świadomość swej jedności, swe 
interesy ogólno-narodowe odrębne od innych narodów, czyli jest w całym znaczeniu tego 
słowa narodem zdolnym do wspólnego i niezależnego bytu politycznego; 

2) Pomimo nieprzyjaznych warunków zewnętrznych, pomimo strat dotkliwych, jakie wciąż 
jeszcze ponosimy, jako naród rośniemy w siłę, rozwijamy się i postępujemy.  

Ten drugi fakt wyraża się przede wszystkim we wzroście świadomości narodowej w warstwach 
ludowych. 
 
Celem stało się odbudowanie państwa polskiego i cel ten był niezmiennie realizowany aż do 1918 
-1919. Kozicki przytacza też w całości sformułowanie dot. tego celu z ogłoszonego w 1897 
programu autorstwa Popławskiego22: 
(...) Stronnictwo szczerze narodowe i rozumiejące, co stanowi istotę narodowego życia, nie tylko 
nie może się zrzekać dążenia do niepodległości politycznej, ale, uważając ją za warunek, przy 
którym jedynie jest możliwe rozwinięcie życia narodowego w całej pełni, musi osiągnięcie jej 
postawić jako cel główny swoich usiłowań. Z naszego stanowiska wszystko co zbliża nas do tego 
celu, do niezależności politycznej, jest dobrem, wszystko zaś, co nas od niego oddala, jest złem – i 
to jest właściwa miara w rzeczach polityki narodowej. 
 
Wpływ Popławskiego na kształt działalności zarówno Ligi Narodowej jak i powstałego 
Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, był ogromny. Wyrażał się nie tylko tworzeniem 
samego programu i jego ewolucji w zmieniajacych się warunkach zewnętrznych ale przede 
wszystkiem przygotował Romana Dmowskiego do rozwinięcia całego kierunku ruchu 

                                                           
20 Stanisław Kozicki, Historia Ligi Narodowej, ,,Myśl Polska”, Londyn 1964, str 115. 
21 Ibidem, str. 115. 
22 Ibidem, str 116. 
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narodowego. Założone przez Popławskiego następne pismo Polak, było skierowane do 
społeczeństwa wiejskiego w trzech zaborach i zdobyło ogromną popularność. Rozchodziło się też 
w innych środowiskach jak robotnicze czy młodzieży szkolnej. Stało się po Przeglądzie Polskim 
drugim pismem Ligi Narodowej. Popławski prowadził w nim stałą rubrykę Z całej Polski. 
Postulował też zwrócenie interesu polskiego na Zachód i przywrócenie przyszłej Polsce pełnego 
dostępu do morza, Śląska i dawno utraconych ziem zachodnich23. Te dwa najważniejsze aspekty 
jego twórczości publicystycznej - ludowy czyli narodowy i zachodni, były w sposób unikalny 
związane z postępową myślą narodową. Twórcą jej byl Jan Ludwik Popławski. Według 
Popławskiego lud polski złożony ze wszystkich warstw, a w szczególności z chłopstwa, lud 
niedoceniany i pomijany był najważniejszą siłą, która przywróci Polsce utraconą wielkość. 
 
Oprócz działalności publicystycznej i politycznej Jan Ludwik powołał szereg ważnych instytucji 
we Lwowie nie tylko szerzących ideę wszechpolską, ale tworzących pewną bazę dla zatrudnienia 
przybyszów z Królestwa Polskiego. Powstała m.in. Kasa Pożyczkowa prowadzona przez dr 
Ernesta Adama, póżniejszego redaktora pisma Słowo Polskie, Kredytowy Bank Ziemski, fabryka 
wyrobów chemicznych i kosmetyków ,,Tlen”, Związek Naukowo- Literacki prowadzony przez 
Jana Gwalberta Pawlikowskiego, który stał się miejscem spotkań lwowskiej elity intelektualnej 
tamtych czasów, czy też Szkołę Nauk Politycznych24. Jan Ludwik był duszą tych przedsięwzięć i 
umiał dotrzeć do wpływowych kół inteligencji lwowskiej. Był ceniony i znany przez wszystkich. 
 
Jan Ludwik stanął wkrótce na czele pierwszego dziennika narodowego Wiek XX, a wkrótce 
również wspomnianego już tygodnika Ojczyzna w 1903. W tym czasie przed krwawymi 
wydarzeniami spowodowanymi wskutek agitacji urgupowań socjalistycznych (zarówno PPS jak i 
SDKPiL), Popławski wraz z innymi czołowymi przedstawicielami obozu narodowego 
przestrzegał przed drogą rewolucyjną. Krwawe wypadki w Warszawie z początkiem listopada 
1905 spowodowały potężną reakcję środowisk narodowych, które zorganizowały 5 listopada 
ponad 200-tysięczny marsz głównymi ulicami miasta na czele z Romanem Dmowskim. 
 
W 1906 r. Jan Ludwik  postanowił powrócić do Warszawy by przejąć po Romanie Dmowskim 
redakcję Gazety Polskiej, i wziąć także udział w kampanii wyborczej Stronnictwa Narodowo-
Demokratycznego do II Dumy. W dzienniku tym pracował tylko do jesieni 1907 ponieważ 
zachorował. Poddał wtedy pewnej krytyce działania Ligi Narodowej dot. włączenia się jej w 
działalność polityczną w Królestwie Polskim. Nie miał już nigdy powrócić do zdrowia. Zmarł na 
raka gardła 12 III 1908 w Warszawie w wieku zaledwie 54 lat. Pozostawił żonę Felicję z Potockich 
i dwoje dzieci Wiktora Aleksandra (1889-1935), znanego potem krytyka literackiego i Janinę 
(1890). 
 

                                                           
23 Rafał Łętocha – Biogram Jana Ludwika Popławskiego na portalu http://janludwikpopławski.pl 
24 Ibidem 
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Trzy dni później Warszawa pożegnała Jana Ludwika Popławskiego. Wielotysięczny tłum 
przeszedł ulicami miasta, a nad grobem przemawiali m.in. Roman Dmowski i Ernest Adam, który 
przejął po Janie Ludwiku redakcję Przeglądu Wszechpolskiego. 
 

 
 

Kondukt pogrzebowy Jana Ludwika Popławskiego 15 marca 1908 ulicami Warszawy.  
Za trumną podążała najbliższa rodzina i przyjaciele z Ligi Narodowej, redakcje stworzonych przez 

zmarłego wszystkich pism i lud Warszawy. 
(fot. nieznanego autora25) 

 
Zamiast podsumowania 
 
Współcześni Jana Ludwika Popławskiego, cenili Go najbardziej, ale potem imię Jego uległo 
pewnemu zapomnieniu. Być może, że biografowie szczególnie Romana Dmowskiego, nie w pełni 
ocenili Jego wpływ na powstanie polskiej myśli narodowej i na kształt całego pokolenia, przed i 
podczas odzyskania Niepodległości Ojczyzny.  
 
 

                                                           
25 Zdjęcie opublikowane w art. Stefana Górskiego w Tygdoniku Ilustrowanym z 21 marca 1908, s. 237 (wg Dziennika 
gajowego Maruchy https://marucha.wordpress.com/2012/11/14/wspomnienie-o-janie-ludwiku-poplawskim/ ) 
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Tymi słowami wyraził się Roman Dmowski na Jego pogrzebie26: 
(...) to, co jest najlepsze w zakresie polskiej myśli politycznej, wyrosło z ziaren przez 
Popławskiego zasianych. (...) 
 
 

 
 

Roman Dmowski (1864 – 1939)  
Fotografia kolorowana z 1918 r. 

Fot. Harris & Ewing, US Library of Congress 

 
W swojej pracy Polityka polska i odbudowanie państwa, Roman Dmowski nazwał go twórcą 
podstaw nowoczesnej polityki polskiej. Pisząc o początkach ruchu narodowego, podkreślał, że:  
 
(...)Te młode koła były dziećmi epoki względnie trzeźwej, społeczeństwa przekształcającego się w 
kierunku nowożytnym, miały zaczątki rozumienia rzeczywistości polskiej i miały wśród siebie człowieka 
o dziesiątek lat od swych współpracowników starszego, który tę rzeczywistość ogromnie jasno widział i o 
Polsce szerszą, niż ktokolwiek wówczas, wiedzę posiadał. (...) Był to duchowy ojciec nowoczesnej polityki 
polskiej. Pod jego wpływem myśl tego nowego pokolenia skierowała się do zagadnień bieżących bytu 
narodowego, do ujmowania ich z punktu widzenia całości sprawy polskiej, do szukania w położeniu 
współczesnym Polski i w rozwoju politycznej sytuacji Europy dróg do odbudowania państwa polskiego 

                                                           
26 Roman Dmowski , Mowa pogrzebowa na pogrzebie Jana Ludwika Popławskiego 17 marca 1908 r. [cytat za R. 
Rafał Łętocha – Biogram Jana Ludwika Popławskiego na portalu http://janludwikpopławski.pl 
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Płyta grobu Jana Ludwika Popławskiego na Powązkach w Warszawie z napisem: 
 

JAN LUDWIK 
POPŁAWSKI 

UR 17 STYCZNIA 1854 ZM 12 MARCA 1908 
UKOCHANEMU PRZEWODNIKOWI 

WIERNI TOWRZYSZE PRACY 
 

Fot. nieznanego autora (Wikipedia) 
 

Zygmunt Wasilewski, znany polityk narodowy i długoletni współpracownik J. L. Popławskiego, 
oceniał, że Jego spuścizna była ogromna. Chociaż nie pozostawił po sobie zwartego dzieła, 
rozsiane szeroko w ówczesnej prasie narodowej artykuły i rozprawy objęły by wg Wasilewskiego, 
ok. 40 tomów po 300 stron każdy27. 
 

                                                           
27 Zygmunt Wasilewski - ,,Na widowni”, Myśl Narodowa, No. 15, 1933. 
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Zygmunt Wasilewski (1865 – 1948), wybitny polityk narodowy, 
redaktor naczelny Głosu (1894-1899), Słowa Polskiego (1902-1915), Gazety Warszawskiej (1918-1925). 

Senator RP (1932-1935) – Fotografia z czasów przedwojennych. 
Fot. z Narodowego Archiwum Cyfrowego – 1-k-1898 

 
Jan Ludwik Popławski w swojej niezwykle płodnej działalności publicystycznej, politycznej  
i pisarskiej używał 17 pseudonimów: Cajus, Jan Lubelczyk, Jan Raźniak, J. L. Jastrzębiec,  
J. Mroczek, J. Nieborski, Leszek, Lig, Ludwik Bolski, Ludwik Bystrowicki, Raźmiak, Siermiężny,  
V-1, Victor, Wiat, Wiatko, Wiktor Bolski. Taka ilość pseudonimów jest niepobitym do tej pory 
fenomenem w bibliografii polskiej.  
 
Jan Ludwik był głęboko związany ze swoim rodzinnym dziedzictwem szlacheckim i ze znakiem 
herbowym Jastrzębiec, którego używał jako swój pseudonim literacki. 
 
Oto jak wyrażał się o Janie Ludwiku w swoich wspomnieniach Karol Raczkowski, członek, jak 
później twierdził Roman Dmowski, najbardziej zgranej piątki przewodniczącej ruchowi 
narodowemu w składzie: Jan Ludwik Popławski, Roman Dmowski, Zygmunt Balicki, Teofil 
Waligórski i Karol Raczkowski (Komitet Centralny – Centralizacja Ligi Narodowej w latach 1896 
– 1906): 
 
Niewątpliwym autorytetem dla nas wszystkich pod względem wiedzy i ideologii był Pan Jan 
(Popławski). Imponował on nie tylko naszym zwolennikom, potrafił też rozmawiać z 
przeciwnikami (Piłsudski z czasów lwowskich), zdobywając szacunek także tą dla wszystkich 
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jasną bezinteresownością. Potrafił też zyskiwać ludzi do Ligi, a także przeprowadzać pewne 
prace praktyczne. W stosunku z Dmowskim – jako natura bardziej miękka – ustępował  
w sprawach taktyki niejednokrotnie. Z drugej strony miał w wybitnym stopniu pewnego ducha 
przeciwieństwa, wynikającego niewątpliwie z wielkiej inteligencji, widzącej różne strony każdej 
kwestii, nie dostrzegane w danej chwili przez innych, z czym stale trzeba się było liczyć (...). 
To jest jedno pewne, że kochaliśmy p. Jana wszyscy i bez zastrzeżeń. 
 

 
 

Herb polski Jastrzębiec (inne jego nazwy to np Bolesta, Boleszyc, Boleścic czy Lubrza lub Nagóra) – herb 
ten posiadała największa ilość rodzin aż 1740 w polskiej heraldyce. Jedną z nich byli Poplawscy. 

 
Jan Ludwik Popławski wskazał drogę ku Wielkiej Polsce. Był jednym z twórców odzyskania 
Niepodległości przygotowując do niej dwa kolejne pokolenia i tworząc podstawowy i nowoczesny 
nurt polskiej myśli politycznej – polski nurt narodowy. 
 


