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Zapomniani Twórcy odzyskania Niepodległości Ojczyzny

▪ Wstęp – W sercu Polska
▪ Dzieciństwo i młodość 1854- 1882

▪ Działalność w Warszawie 1882 - 1895
▪ Ostatnie lata – Ku Wielkiej Polsce 1895 - 1908
▪ Zamiast Podsumowania

Wstęp
W sercu Polska
1. Rzeczpospolita pod zaborami
2. Trzy nurty polskiej myśli
politycznej – XIX/XX w.

3. Ośrodki przywódcze:
- narodowej demokracji
Roman Dmowski
Zygmunt Balicki
Jan Ludwik Popławski
- PPS
- ruchu ludowego
By Killroyus - Praca własna based on "Karte kongresspolen.png"., CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4494501

Dzieciństwo i młodość (1854 - 1882)
Ur. 17 I 1854, Bystrzejowice, k. Lublina,
syn (jako trzecie dziecko) Wiktora i
Ludwiki z Ponikiewskich, h. Trzaska.
Popławscy, h. Jastrzębiec pochodzą z
Korony, z Popławy k. Brańska, w ziemi
bielskiej, na Podlasiu.
Ponikiewscy, h. Trzaska pochodzą z
ziemi nurskiej, na Mazowszu.
herb Jastrzębiec
Popławskich

herb Trzaska
Ponikiewskich

Rodzina Jana Ludwika posiadała tradycje
powstańcze z obojga stron.

Rodzinne strony na Lubelszczyźnie
Mapa pow. lubelskiego, gub. Lubelskiej (1907)

Ruiny dworu bystrzejowieckiego miejsca
urodzin Jana Ludwika Popławskiego (Wikipedia)
Dawne Bystrzejowice Pierwsze leżą obecnie w gminie Piaski,
pow. Świdnicki, ok. 15 km na południowy wschód od Lublina w
dolinie rzeki Stawek-Stoki. Majątek ten nabyli dziadkowie Jana
Ludwika, Jan i Pulcheria (z d. Niewiadomska) Popławscy.

1860 - 1866

nauka w domu (guwerner p. Dynowski, b. powstaniec 1863)

1862 – 1872

gimnazjum w Lublinie (relegowany, zdaje maturę eksternistycznie)

1873 –1878

studia prawnicze na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim

1878 - 1879

więzień X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

1879 – 1882

skazany na 8 lat zesłania na Syberię (Bisiorowo, w gub. Wiackiej)
za udział w tajnej organizacji Związku Synów Ojczyzny Adama
Szymańskiego – zwolniony wskutek starań rodziny

Ludwik Popławski był
trzykrotnie więziony

w 1879, 1884
i 1893-1894
w X Pawilonie
Cytadeli Warszawskiej,
łącznie 28 miesięcy
(40 tysięcy polskich patriotów
przeszło przez kazamaty Cytadeli –
Chwała niezwyciężonym!)

Prawnik, znany pisarz, etnograf, geograf i
zesłaniec syberyjski, twórca z Janem Ludwikiem
Popławskim, tajnej organizacji Związek Synów
Ojczyzny w 1877.
Prowadził badania nad Jakutami, autor słynnych
w Europie Szkiców.

Po 17 latach zesłania powrócił do kraju
i od 1902 zamieszkał w Krakowie. Pojął za żonę
Rosjankę, Nadieżdę Smecką i zmarł w Moskwie.

Jan Ludwik Popławski,
fot. z końca XIX w.

Karta tytułowa, wraz z fotografią autora, jednej z nielicznych prac
Józefa Karola Potockiego p.t. Współzawodnictwo i
współdziałanie, Towarzystwo Wydawnicze, Lwów 1900

2X 1886 ukazał się pierwszy numer tygodnika literackospołeczno-politycznego Głos, a w porzedzającym go
Prospekcie podpisanym przez Jana Ludwika
Popławskiego, Józefa Karola Potockiego, Adolfa
Dygasińskiego, Zygmunta Herynga i Henryka
Nussbauma napisano:
W naszym ,,Głosie” znajdą swój wyraz i poparcie
przekonania i dążenia ludzi, którzy potrafią swe interesy
oraz sympatie społeczne, polityczne i narodowe ludu
skojarzyć z wymaganiami rzetelnych potrzeb.
Strona Tytułowa pisma Głos – Tygodnika Literacko-Społeczno-Politycznego
z 19 XII 1887 r., Nr. 52, Rok II, Warszawa

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

Zygmunt Heryng (1854 – 1931), ekonomista,
późniejszy działacz socjalistyczny PPS-Lewicy
jeden z czterech założycieli pisma Głos.

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

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 ok. 1890 z art. p.t. ,,Głos” 1886 – 1899:
Bibliografia zawartości, Materiały Bibliograficzne 3, 1-629, 1955

Jan Ludwik Popławski został komisarzem

Ligi Polskiej na Królestwo Polskie

▪ 1896 – przenosiny do Lwowa, współpraca z Bolesławem Wysłouchem
i Karolem Lewakowskim w Kurierze Lwowskim
▪ 1896 – 1905 – redaktor naczelny (wraz z Romanem Dmowskim)
Przeglądu Wszechpolskiego we Lwowie (potem w Krakowie)
(a w latach 1897 – 1901 prowadzi tygodnik samodzielnie)

▪ Tworzy Pismo Polak dla włościan

▪ W 1897 tajna Liga Narodowa utworzona przez Romana Dmowskiego,
Jana Ludwika Popławskiego i Zygmunta Balickiego tworzy zewnętrzną
organizację Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne
▪ 1903 – zakłada pismo Ojczyzna

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).
Fot. z Jan Engelgard, Roman Dmowski 1864 - 1939, Album,
Warszawa – Stalowa Wola 2014, str.47.

Dr. Zygmunt Balicki (1858 – 1916),
socjolog, publicysta i polityk, doktor prawa
(Genewa), najwybitniejszy obok Jana Ludwika
Popławskiego i Romana Dmowskiego,
współtwórca polskiego ruchu narodowego,
twórca konspiracyjnego
Związku Młodzieży Polskiej ,,Zet” (1887)
i Ligi Narodowej (1892)

(fot. nieznanego autora z czasów szwajcarskich - Wikipedia)

▪ Konsolidacja ruchu narodowego – z Ligi Polskiej powstała w
1892 tajna organizacja sterująca ruchem narodowym we
wszystkich trzech zaborach i na emigracji.
▪ Na tajnym zjeździe w 1893 w Budapeszcie powołano tzw.
Centralizację Ligi Narodowej w składzie:

Zygmunt Balicki
Jan Ludwik Popławski
Teofil Waligórski
Karol Raczkowski
Roman Dmowski

(...) 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” – wg. Marian Kułakowski, “Roman Dmowski w świetle
listów i wspomnień”, tom I, staraniem Instytutu Romana Dmowskiego w Ameryce, Gryf Publication

Program Ligi Narodowej miał dwa podstawowe założenia:
▪ 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

▪ Pomimo nieprzyjaznych warunków zewnętrznych, pomimo strat
dotkliwych, jakie wciąż jeszcze ponosimy, jako naród rośniemy w siłę
i postępujemy.
Jan Ludwik Popławski

Program napisany przez Jana Ludwika Popławskiego
(wg Stanisław Kozicki, Historia Ligi Narodowej, Wyd. ,,Myśl Polska”, Londyn 1964):

(...) 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.

1906 - powrót do Warszawy i przejęcie redakcji Gazety Polskiej
po Romanie Dmowskim
1906 - udział w kampanii wyborczej do II Dumy dla Stronnictwa
Demokratyczno-Narodowego

1907 - poważnie zachorował na raka gardła
12 III 1908 - Jan Ludwik Popławski umiera w Warszawie,

osierociwszy żonę Felicję z Potockich i dwoje dorosłych
dzieci, Wiktora Aleksandra (1889-1935), znanego
krytyka literackiego i Janinę (1890)

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.

Płyta grobu Jana Ludwika Popławskiego na
Powązkach w Warszawie z wyrytym napisem:
JAN LUDWIK
POPŁAWSKI

UR 17 STYCZNIA 1854 ZM 12 MARCA 1908
UKOCHANEMU PRZEWODNIKOWI
WIERNI TOWARZYSZE PRACY

(...) 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

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...

KU WIELKIEJ POLSCE
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 zdaje.

