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JAN LUDWIK POPŁAWSKI-TWÓRCA POLSKIEJ MYŚLI 
ZACHODNIEJ PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU. 

U ŹRÓDEŁ „IDEI PIASTOWSKIEJ" NARODOWEJ DEMOKRACJI 

„Wolny dostęp do morza, posiadanie całkowite głównej arterii \vodnej 
kraju � Wisły, to warunki konieczne prawie istnienia naszego. Całe to 
porzecze Bałtyku od Wisły aż do ujścia Niemna, tak niebacznie kiedyś 
roztrwonione wraz ze Śląskiem przez państwo polskie, musi być od
zyskanym przez narodowość polską. Wyrzeczenie się tego przyrodzonego 
dziedzictwa i nieszczęśliwe majaki »podbojów na wschodzie« były przy
czyną naszego upadku politycznego, i dzisiaj w pracy odrodzenia te błę
dy przeszłości przygniatają nas swym ciężarem i wstrzymują w pochodzie 
ku lepszej przyszłości. Nasi politycy marzą jeszcze o Wilnie i Kijowie, 
ale o Poznań mniej dbają, o Gdańsku zapomnieli prawie zupełnie, a o Kró
lewcu i Opolu nie myślą zgoła. Czas już zerwać z tą tradycją, która 
pasowała na bohaterów Jeremic11 Wiśniowieckich, a na pastwę niemiec
kim katom oddawała Kalkszteinów; Czas już po tylu wiekach błąkania 
się po manowcach wrócić na starą drogę, którą ku morzu trzebiły krzep
kie dłonie wojów piastowskich" 1

. Te znane i wielokrotnie cytowane słowa 
Jana Ludwika Popławskiego, opublikowane jesienią 1887 r. na łamach 
warszawskiego tygodnika literacko�społeczno-politycznego „Głos", uznane 
zostały za moment zwrotny w politycznym myśleniu Polaków, trady
cyjnie wiążących swą narodową i polityczną pomyślność z ekspansją 
wschodnią. Proponując przeorientowanie polskiej polityki w kierunku 
zachodnim, Popławski przeciwstawił się tym mniemaniom. Uznał je 
nawet za „błędy przeszłości", które doprowadziły do upadku Rzeczy
pospolitej, toteż pragnął, by nie ciążyły na narodzie polskim w jego „po
chodzie ku lepszej przyszłości" - do niepodległej Polski. 

Obszerny, trzyczęściowy artykuł pod wspólnym tytułem Środki obro

ny, pojawił się w „Głosie" w okresie ostrej walki rządu niemieckiego 
z ludnością polską w zaborze pruskim, zmierzającego do pozbawienia jej 

1 ,J. L. Popławski, Środki obrony, III (,,Głos" � dalej: G., 1887, nr 41 ), 
zob. te n ż. e, Pisma polityczne, t. II, Kraków-Warszawa 1910, s. 1.5. 
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ziemi. Ukazał się on w momencie widocznego osłabienia dotychczasowej 
ścisłej współpracy niemiecko-rosyjskiej na arenie międzynarodowej i w 
sprawach polskich, a także w kilka miesięcy po powołaniu w Szwajcarii 
Ligi Polskiej - organizacji, której krajowym komisarzem w Królestwie 
został właśnie Popławski. Liga opowiedziała się za walką o odzyskanie 
niepodległości Polski nie tylko w granicach historycznych, ale z równo
czesnym uwzględnieniem „ tych części dawnej Rzeczypospolitej", które 
od niej wcześniej odpadły 2. 

Żywe publicystyczne zainteresowanie sytuacją ludności polskiej w pań
stwie pruskim Popławski ujawniał od chwili przeprowadzenia tam przez 
władze tzw. rugów pruskich w marcu 1885 r. Wzrosło ono w roku na
stępnym po powołaniu Komisji Kolonizacyjnej, której stumilionowy fun
dusz, przeznaczony na wykup ziemi z rąk polskich, zaczął zagrażać utratą 
tego „najważniejszego narodowego dobra" i materialnej podstawy pol
skiej egzystencji. Trzymana w ostrych ryzach rosyjskiej cenzury prasa 
polska w Królestwie ograniczała się zasadniczo do odnotowywania wy
darzeń zachodzących w sąsiednim zaborze. Jedynie „Głos" piętnował zie
mian sprzedających majątki Niemcom i podawał do publicznej wiadomości 
ich nazwiska, areał sprzedanej ziemi oraz wielkość uzyskanej za nią 
-sumy. Jednakże dopiero wspomniane wyżej ochłodzenie w bilateralnych 
stosunkach obu państw zaborczych pozwoliło Popławskiemu sformułować 
przed opinią publiczną program narodowych rewindykacji oraz określić 
za:sady pobkiej :-;amoolnony. 

Poglądy Popławskiego na sprawę ziem zachodnich, także uznanie jego 
twórczej roli w kształtowaniu terytorialnego programu niepodległej Pol
ski Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, upowszechnianego głównie 
poprzez „Przegląd Wszechpolski", od dawna funkcjonują w naszym obie
gu naukowym�- Mniej natomiast zwracano uwagę na genetyczne uwa
runkowania jego orientacji zachodniej i późniejsze w niej zmiany na po
czątku XX w., w stosunku do całościowej już wizji obszaru przyszłej, 

i S. Ko z icki, Historia l.igi Narodowej (okres 1887-1907), Londyn 1964. 
S, 408. 

3 H. Zie 1 i 11 ski, Polska myśl polityczna a sprawa ziem zachodnich (przed

rokiem 1914) (Sobótka, 1964, m 1-2, s. 143-160); te n że, Sprawa polskich ziem 
i granic zachodnich w polskiej myśli poiitycznej XIX i XX w. (Naród i państwo. 

Prace ofiarowane H. Jablo11skiemu w 60 rocznice: urodzin, Warszawa 1969, s. 407-

424); R. W ap iński, Narodowa Demokracja a problem ziem zachodnich (Komu

nikaty Instytutu Bałtyckiego, 1966, z. 4, s. 17-34); te n że, Narodowa Demokracja 

1B93-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980, s. 56-

61; W. W r ;i; es iński, Niemcy w polskiej myśli politycznej 1864-1914. Główne 

nurty (Polska myśl polityczna XIX i XX w., pod red. H. Zielińskiego, t. I, Wrocław 

1975, s. 98 i n.); G. La b ud a, Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów poli
tycznych, Poznań 1971, s. 209; M. Mroczko, Problemy kształtowania myśli ::a· 
chodniej w Drugiej Rzeczypospolitej, Gdańsk 1981; s. 15 i n. 
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odrodzonej Polski. Analizę tych zagadnień, jak się wydaje, należy łączyć 
z ówczesnym ideologicznym dorobkiem Popławskiego i krystalizowaniem 
się podstaw ideowych nowego kierunku politycznego. 

Myśl o ziemiach pozostających pod panowaniem Prus towarzyszyła 
Popławskiemu od zarania jego aktywności politycznej. W latach studiów 
,,pod sztandarem wszechpolskim" 4 działał w organizacji Adama Szymań
skiego, w drugiej połowie lat osiemdziesiątych antypolska polityka Nie
miec i Rosji utrwaliła w nim przekonanie o nieodzowności kształtowania 
i umacniania ponadzaborowej „jedności plemiennej" - w domyśle na
rodowej 5 

- jedynej siły zdolnej dać odpór germanizacji i rusyfikacji. 
W jego mniemaniu bowiem Polacy jako naród stanęli wówczas przed 
koniecznością rozpoczęcia batalii „już nie o byt niepodległy, państwowy, 
ale o życie plemienia" i w walce tej „muszą wystąpić wszystkie rezerwy 
narodu" "· Popławski miał na uwadze lud, stanowiący najliczniejszy, ale 
bierny składnik społeczeństwa polskiego i w niewielkim stopniu czujący 
się narodem. ów lud nie był zdefiniowany klasowo, gdyż mianem tym 
określał początkowo głównie chłopstwo, a następnie ogół pracującej lud- . 
ności, w tym również robotników i warstwy pośrednie. Sądzę, iż nie 
popełniam błędu twierdząc, że szczególne zainteresowanie Popławskiego 
zaborem pruskim wynikało z sytuacji tam istniejącej, która najbardziej 
ze wszystkich dzielnic przystawała do jego ludowo-narodowych i nie
podległościowych ideałów. Uznawał on - jak wiadomo - lud „za naj
główniejszy składnik społeczno:;;ci narodowej" i postulował z tego wzglę
du „podporządkowanie interesów warstw odrębnych interesom ludu" 7

• 

Z ludem, z jego oświatą polityczną i „uobywateleniem" wiązał Popławski 
nadzieje niepodległego bytu pa11stwowego. W jego pojęciu bowiem ta 

przyszła Polska „nie miała być kontynuacją Polski szlacheckiej, miała 
być oparta na masach ludowych. Masa ludowa na Górnym Śląsku, Ma
zurach, nie mówiąc już o Poznańskim i Prusach Królewskich - była 
polska" 8

. Nadto udowadniała ona polskość w codziennej walce o utrzy
manie w swych rękach ziemi, traktowanej przezeń jako podstawa bytu 
narodowego i przyszłych terytorialna-państwowych rewindykacji. 

Program politycznej emancypacji ludu implikował atak na szlachtę 
za jej politycz�ą bierność, egoizm klasowy i niechęć do współdziałania 
w procesie „uobywatelenia" ludu. Realia zaboru pruskiego spowodowały 

ł Zob. Odezwa z 3 II 1878 r. pióra A. Szymańskiego, w: Na jaw, Poznai'i 1878, 
s. 18; por. Archiwum Akt Dawnych, Prokurator Warszawskiej Izby Sądowej, sygn.
220, k. 141-152.

5 Ze względów cenzuralnych traktował te wyrazy zamiennie: por.: ,,Faktem zaś 
jest, że dzisiaj istnieje tylko plemię polskie, lub jak kto chce narodowość polska",
J. L. Popławski, W dobrej wierze (G, 1888, nr 17).

6 Prospekt „Głosu" (G, 1886, nr 1).
1 Nowe pismo (G, 1886, nr 1), zob. też: J. Z ur a wicka, Lud w ideologii

,,Glosłl" ( 1886-1894) (Kwartalnik Historyczny, 1956, nr 4-5, s. 316 i n.). 
s W. W as i uty ń ski, źródła niepodiegłości, Londyn 1977, s. 34-35. 
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znaczne rozbudowanie argumentów w tym zakresie, ziemiaństwo bowiem 
dominowało ekonomicznie, a przede wszystkim decydowało o jego życiu 
politycznym. Popławski oceniał tę politykę jako „szlachecką i historycz
ną", a więc formułowaną i realizowaną w interesie własnej klasy, ogra
niczającą ponadto jej zasięg świadomie do działań w ramach historycz
nego obszaru P:zedrozbiorowej Rzeczypospolite�. Nie uwzględniano zatem 
ani interesów Sląska, ani całości Prus Wschodnich, gdzie w masie Pola
ków nie było polskiego ziemiaństwa ani jeszcze polskiej inteligencji. 
Zawężenie aktywności politycznej Polaków do Pozna11skiego i południo
wej części Prus Zachodnich Popławski uważał za poważny błąd taktycz
ny, skazujący w rezultacie polskość na unic:est\vienie. Oznaczało to bo
wiem „poświęcenie dwóch trzecich .�rodków odporu w celu zachowania 
jednej trzeciej, ale poświęcenie bezowocne, gdyż dzielnica ta, wysunięta 
klinem z dwóch stron ściskanym przez masy niemieckie, nieuchronnie 
skazaną byłaby na zagładę" 9

. 

Jako klasa politycznie czynna i opiniotwórcza - schyłkowa jednakże 
w �ormacji kapitalistycznej, która nieuchronnie niosła jej bankructwo po
lityczne i ekonomiczne - szlachta utożsamiała swój upadek z upadkiem 
polskości w ogóle. Popławski przeciwstawiał si� tym nastrojom skrajnie 
pesymistycznym dowodząc, iż większy niż wśród Niemców przyrost na
turalny świadczy o stałym wzroście liczebnym narodowości polskiej. 
Schodzącą natomiast ze sceny politycznej klasę z powodzeniem może za
stąpić uświadomione politycznie i narodowo włościaństwo i mieszcza11.
stwo, inteligencja wolnych zawodów oraz duchowie11stwo. Udział stanu 
średniego w życiu politycznym zaboru traktował jako pilną konieczność 
od 1888 r., gdy w okresie krótkotrwałych rządów Fryderyka III, a w dwa 
lata później w „erze Capriviego" polityka „staii.czyków poznańskich" 
stała się wybitnie ugodową. Popławski wówczas sformułował pogląd na 
istotę konfliktu polsko-niemieckiego, który w następnych latach był roz
wijany i pod ciążeniem bieżących wydarzeń obrastał w dodatkowe argu
menty. ,,Wszelka myśl o pojednaniu - pisał w 1888 r. - dowodzi chyba 
elementarnej nieznajomości faktów historycznych i obecnego stanu rze
czy. Tyle razy mówi się u nas o niemieckim Drang nach Osten, o żywio
łowym jego charakterze i tyle razy zapomina się o tym pod wrażeniem 
pierwszych, lepszych wypadków. Państwo niemieckie junkierskie czy 
liberalne lub p�stępowe, centralistyczne czy autonomiczne nigdy nie wy
rzeknie się i wyrzec się nie może zamiaru zniemczenia prowincji wschod
nich, ani też popierania kolonizacji tych krain, którą za pomocą subsy
diów rządowych można przyspieszać, albo pozostawić biegowi naturalne
mu. Dlatego Niemiec zawsze musi być przyrodzonym wrogiem Słowiań
szczyzny, dlatego bez względu na taki lub inny system rządowy, walka 
ta ustać nic może, co najwyżej zaś zmieni tylko środki jej prowadze-

g Pop la wski. Pisma, t. IL s. 15. 
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nia" 10. Powoływał się przy tym na trafność polskiego przysłowia: ,,jak
świat światem nie będzie Niemiec Polakowi bratem". 

W 1890 r. atakując lojalistyczną postawę prezesa Koła Polskiego 
w Reichstagu, Józefa Kościelskiego, aprobowaną przez obóz ugodowy 
w Królestwie i konserwatywny w Galicji, wykazywał Popławski iluzo
ryczność ich nadziei na pojednanie polsko-niemieckie. Dla niego bowiem, 
niezależnie od chwilowych wahań, polityka niemiecka była jednym cią
giem „wielkiego procesu dziejowego - zwycięskiego pochodu germani
zacyjnego ku wschodowi za pomocą mniej lub więcej gwałtownego tę
pienia ludów słowiańskich. Ruch ten zaborczy - dowodził - stał się 
dzisiaj dla Niemców koniecznością przyrodzoną, niemal sprawą ich bytu 
lub niebytu narodowego, a zwłaszcza państwowego, dla nas zaś kwestią 
życia lub śmierci" 11. Poczynania lojalistów napiętnował jako niebezpiecz
ne i szkodliwe, ponieważ osłabiają oni „poczucie godności narodowej 
i bałamucą opinię publiczną" 12

. Oparte na znajomości narodowej prze
szłości i niezwykle trafne uogólnienia istoty konfliktu polsko-niemiec
kiego wspierał Popławski u progu XX w. wypowiedziami polityków nie
mieckich od Bismarcka po Bi.iłowa. Wykazywał, iż w tej walce chodzi 
o „najżywotniejsze interesy" obu narodów, mianowicie „o naszą przy
szłość narodową i przyszłość potęgi niemieckiej", związanej z wiekowym
„parciem na wschód". Kompromis nawet pozorny nie był możliwy, stąd
też Polacy prowadzili walkę nie tylko z rządem pruskim,· ale omal z ca
łym społeczeństwem niemieckim, całkowicie aprobującym jego antypolską
politykę. Widoczna dla Niemców nieskuteczność zaangażowanych środków
wywoływała „szczególną zawziętość" tej polityki, którą on traktował jako
,,rozpaczliwy wysiłek obrony interesów państwowych Prus i Rzeszy" 13

• 

Centralną sprawą w utrzymaniu pozycji Polaków w zaborze pruskim 
była obrona ziemi. Rozpatrywał Popławski tę kwestię w dwóch grupach 
własności: większej � ziemiańskiej, i mniejszej - chłopskiej. Na pod
stawie niemieckich źródeł urzędowych konstatował większe straty na 
rzecz niemczyzny w grupie pierwszej. Pogłębił ten fakt jego ataki na 
ziemiaństwo, chłop bowiem wyzbywał się ziemi rzadko i wypadki takie 
należałoby raczej traktować jako dowód upadku drobnej własności w skali 
ogólnoniemieckiej. Liczne akty sprzedaży w latach 1886-1888 majątków 

10 Nowa sprzedaż (G, 1888, nr 24). Efekty tej polityki oraz jej założenia omawia
L. Trzeci akowski, Polityka polskich klas posiadających w Wielkopolsce w erze

Capriviego (1890-1894), Poznań 1960.
11 Stańczykowstwo poznańskie (tamże, 1890, nr 16). 
12 Nowa sprzedaż. 

. u Polityka polska w zaborze pruskim (Przegląd Wszechpolski, - dalej: PW,
1899, nr 1, s. 4); Jubileusz pruski (Popławski, Pisma, t. I, s. 229), zob. też 
A. Gal os, Spokczne podłoże tzw. kolonizacji wewnętrznej w Niemczech na prze

łomie XIX i XX w. (Studia Śląskie, t. XVIII, 1970, s. 13 i n.); B. Grześ, J. Ko

zł owski, A. Kr am ski, Niemcy w Pozna1lskiem wobec polityki germanizacyjnej

1815-1920, Poznań 1976, s. 271-360.
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ziemiańskich miały dlań szczególnie groźną wymowę. W szybkim tempie 
i niepokojąco wzrastał globalny areał własności niemieckiej, który w 
1887 r. zdominował już polską o ponad 160 tys. ha 14

• Ponadto taka sprze
daż była ciosem dla służby dworskiej i wyrobników, którzy tracąc pracę 
w polskim dworze z reguły skazani byli na germanizację. ,,Kolonizacja 
niemiecka dlatego właśnie jest tak groźną - podkreślał - że nie tylko 
zabiera część polskiej ziemi, ale zarazem zabiera części polskiej ludności 
możność bodaj nędznego utrzymania" 15

. 

Cytowany na wstępie artykuł, traktowany powszechnie jako progra
mowa wykładnia orientacji zachodniej Popławskiego, · miał tytuł znamien
ny - ,,środki obrony". Według niego ratunkiem dla polskości mogłaby 
być prowadzona przez Polaków kolonizacja wewnętrzna, parcelacja ma
jątków ziemiańskich - obdłużonych z powodu wieloletniego kryzysu eko
nomicznego w latach osiemdziesiątych w rolnictwie lub z powodu nieu
dolnego gospodarowania. Postulował więc tworzenie kas kredytowych i sto
warzyszeń parcelacyjnych dla wsparcia finansowego własności chłopskiej. 
,,Chłop polski - wyjaśniał swe stanowisko Popławski - wysiłkiem nad
ludzkim utrzymać może ziemię, którą dziś posiada, ale nie odbierze jej 
od niemieckiego chłopa, tym bardziej że bieda go gniecie. Oprze się on 
wpływom niemieckim i narodowość swoją zachowa, ale zejdzie na sta
nowisko podrzędne, jakie zajmuje dziś w Prusach Zachodnich, na I'v1a
zurach i na śląsku" lG_ Obserwacje poczynione nad postępującym wy
kupem polskiej ziemi przez Komisję Kolonizacyjną skłoniły go do wnios
ku, iż gdyby „polityka Poznańczyków od dawna weszła na tory demo
kratyczne, gdyby z pominięciem interesów warstw innych wszystkie 
usiłowania skierowano ku podniesieniu moralnego i materialnego stanu 
ludu, stworzono silną ekonomicznie drobną własność, tanie instytucje 
kredytowe, szkoły rękodzielnicze, stowarzyszenia wytwórcze itp. koloni
zacja niemiecka i próby germanizacji byłyby raz na zawsze pozbawione 
podstaw działania" 17

. Oznaczało to uruchomienie form działania, zalicza
nych ówcześnie do arsenału prac organicznikowskich, mających tu jed
nakże na celu obronę spraw narodowych i przeciwdziałanie „wydziedzi
czeniu" Polaków z ziemi. Popławski, intelektualnie i światopoglądowo 
ukształtowany w dobie pozytywizmu, na aktywność gospodarczą zwracał 
szczególną uwagę. Rozumiał bowiem, że działalność uświadamiająca i roz
szerzająca polskość musi mieć materialne podstawy. Toteż jego koncep
cjom politycznym towarzyszył program inicjatyw ekonomicznych, po
mnażających· w rezultacie polski stan posiadania i urealniających równo
cześnie te koncepcje. 

14 Sprawy te wyczerpująco analizuje W. Jakóbczyk, Pruska Komisja Osad-

nicza 1886-1919, Poznań 1976, por. tab. 3 i 4, s. 72-73. 
1s Popławski, Pisma, t. II, s. 7. 
1s Targowisko poznańskie (G, 1887, nr 29). 
11 Lud i naród (tamże, 1888, nr 19).
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Od początku swej działalności publicystycznej Popławski zaangażował 
się w zdobycie - poprzez parcelację wielkich majątków - ziemi dla 
chłopów w Królestwie. Z przyczyn narodowych oraz z powodu własnych 
przekonań społeczno-ideowych opowiadał się także za rozszerzeniem drob
nej własności w zaborze pruskim. Właśnie bowiem na przykładzie tego 
zaboru utwierdzał się w trafności swego ideowego wyboru; chłopi trzy
mali się swoich „placówek" z determinacją powieściowego Ślimaka, zie
miaństwo natomiast skłonne do współpracy z rządem zaborczym pozby
wało się ziemi, co traktował jako akt narodowej zdrady. Stąd też wy
ciągał krzepiący wniosek, iż „lud polski zachował swą narodowość moc
niej i pełniej aniżeli warstwa inteligentna". Z przekonuniem przeto i z na
dzieją zarazem pisał, że tej narodowej świadomości i miłości do ziemi 
ojczystej „żaden Bismarck wydrzeć mu nie może" 18. 

Polacy w zaborze pruskim mieli przeciwko sobie antypolskie ustawo
dawstwo, machinq administracyjną państwa pruskiego i Rzeszy oraz ogól 
niemieckiego społeczeństwa. Nawoływał więc Popławski do społecznego 
zaangażowania warstw wyższych w ,vytwarzaniu narodowej samowiedzy, 
domagał się przełamania bierności politycznej warstw średnich i dowodów 
patriotyzmu od wszystkich Polaków. Analiza jego stosunku do sprawy 
ziem zachodnich wkracza w podstawy ideologii narodowodemokratycznej, 
świadczy również o tym, iż już w epoce „Głosu" ukształtowane były 
wszystkie jej pryncypia, którym dopiero trójzaborowy „Przegląd Wszech
polski" nadał szerszy obieg. Przejęcie się sytuacją Polaków w dzielnicy 
pruskiej i szerokie informowanie o niej Popławski motywował potrzebą 
narodowej jedności i solidarnej postawy wszystkich Polaków mimo kor
donów zaborczych. Także krytyka klas posiadajqcych w tym zaborzo 
dokonywana była z punktu widzenia interesu narodowego. ,,Przeciwdzia
łanie germanizacji i osadnictwu niemieckiemu - pisał w 1888 r. - jest 
tam bez wątpienia sprawą narodową. Środki przeciwdziałania powinny 
więc, według utartej opinii, mieć na celu całość narodową" 19_ Postulo
wane na wstępie „odzyskanie przez naród polski" wybrzeża Bałtyku aż 
po ujście Niemna oraz ziemi śląskiej zawierało w sobie nakaz wewnętrz
ny narodowej ekspansji. Z myślą o niej wytyczał na mapie Prus polskie 
,,pozycje obronne". Określała je od zachodu wygięta łukowato linia, po
prowadzona od Morawskiej Ostrawy po Puck. Obejmowała ona cały 
Górny Śląsk, część Dolnego, Poznańskie oraz Prusy Królewskie, a także 
leżące po drugiej stronie ujścia Wisły Prusy Książęce, czyli Wschodnie, 
łącznie z Królewcem. Popławski szacował, że na tym obszarze średnio 
42-450/o ludności stanowią Polacy i w sumie liczą ok. 3 mln 20• 

1s Demokratyzacja zasad (Prawda, 1886, nr 43).
19 Lttd i naród. 
20 Popławski, Pisma, t. II, s. 8; por. V - t [J. L. Popławski], Siła liczebna

narodowości polskiej (G. 1888, nr 3), gdzie przeprowadził krytyczną analizę danych 
oficjalnych, podnosząc w rezultacie liczbę Polaków z 2 672 tys. do 2 726 tys. 
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Zgodzić się należy, że zachodni kierunek myśli politycznej Popław
skiego był syntezą jego ludowo-niepodległościowych poglądów. ,,Polska 
sięga tam - powtarzał za słynnym rosyjskim rewolucyjnym demokratą, 
Aleksandrem Hercenem - dokąd sięgają prześladowania, prawa wyjąt
kowe, konfiskaty i kontrybucje, ucisk narodowy i religijny" �1. Zatem 
świadoma narodowo ludność polska określała zasięg polskiego obszaru 
narodowego. Był on jednakże węższy w stosunku do zasięgu polskich 
aspiracji terytorialne-państwowych. Składały się na nie tradycje Polski 
piastowskiej - z granicą na Odrze i Bałtyku, świadomość konieczności 
polityczno-ekonomicznych, determinujących posiadanie surowców mine
ralnych i otwartej drogi handlowej na północ, a także uwzględnienie efek
tów widocznego ożywienia narodowego na ziemiach polskich. Ten ostatni 
element eksponował z przyczyn doktrynalnych Popławski szczególnie, do
wodził bowiem, iż „wiek XIX budząc uśpione poczucie narodowości, roz
szerzył granice Polski na zachód i powołał do wspólności życia narodo
wego odłamy ludu polskiego, od dawna zapomniane i oddane na pastwę 
germanizacji". Stanowczo przeto podkreślał, że „ziemie, na których te 
odłamy ludu polskiego mieszkają, stanowią również całość organiczną 
z Polską" 22

• Popławski miał na uwadze Górny Śląsk, polskość Kaszub 
i ich ścisłą łączność z narodową przeszłością 23 oraz Prusy Wschodnie. Ich 
połączenie z Królestwem zapewniłoby Polsce „skarby ziemi śląskiej" 
i Wisłę w całym jej biegu, których posiadanie traktował jako gwarancję 
jej niezawisłości politycznej i ekonomicznej. W 1899 r. konstatował z. za
dowoleniem: ,,Ruch narodowy rozwija się na całej linii od Pucka do My
słowic i największą żywotność ujawnia właśnie na skrzydłach - na Gór
nym Sląsku i w Prusach Zachodnich; wreszcie budzi się w Prusach 
Wschodnich, wśród Mazurów" 24. Trzonem narodowym i politycznym w 
tym postulowanym terytorium była jednakże Wielkopolska � ,,nasze 
gniazdo plemienne, kolebka naszej narodowości, nasza ojcowizna polań
ska. Wszystko inne - wyjaśniał Popławski - to nabytek późniejszy, to 
dorobek historyczny w porównaniu z prastarym dziedzictwem. Nie, my 
nie powinni � stwierdzał � my nie możemy oddać tej krwawicy pra
dziadowskiej, ona musi być nasza za jakąkolwiek cenę, bodajby zapłacić 
wypadało jak najdrożej, bodajby wypadało wyzuć się z p/iźniejszego 

21 J. L. Popławski, Szkice literackie i naukowe, Warszawa 1910, s. 203, są 

to zebrane artykuły z „Polaka" z lat 1896-1900 drukowane pod wspólnym tytułem 
Co to jest Polska? 

22 Tamże, s. 205-206.
28 Kaszubi i ich mowa (G, 1893, nr 19 i 20); por. Popławski, Szkice, s. 315 

i n. 
24 W sprawie polityki polskiej w zaborze pruskim (PW, 1899, nr 12, s. 710).: 

zob. też T. Ku 1 a k, Rola i miejsce polskiej prasy w Niemczech w politycznych kon

cepcjach obozu narodowego na przełomie XIX i XX wieku (Komunikaty Mazur

sko-Warmińskie, 1982, nr 3, s. 220 i n.). 
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dorobku" 25
. Także i ta przytoczona tu wypowiedź Popławskiego z prze

łomu wieków - w dobie precyzowania przezeń przyszłego terytorium 
państwowego - została uszczegółowiona stwierdzeniem, iż dla utrzyma
nia ziem piastowskich niepodległa Polska byłaby gotowa zrezygnować 
z części ziem wschodnich. 

Myśl o Polsce i oparcie koncepcji odbudowy jej niepodległości przede 
wszystkim o ziemie zachodnie oraz postulat podjęcia walki odpornej prze
ciw ofensywie germanizacji wywołały w społeczeństwie polc;kim duży 
wstrząs. Ze względu na sytuację polityczną Królestwa i znane ogranicze
nia cenzuralne publicznie Popławskiego zaatakowano jednak tylko za to, 
iż „rzuca bezsilnym takie mamidła jak zdobycze narodowe na państwie 
pruskim". A biorąc pod uwagę treść aktualnie wówczas ujawnionego 
traktatu dwuprzymierza z 1879 r. między Niemcami a Austro-Węgrami 
oraz ich trójprzymierza z Włochami w 1882 r., zarzucano mu, że swymi 
pomysłami może „wciągnąć potężne cesarstwo rosyjskie do walki z całą 
skoalizowaną Europą" 26

. Polemizując z tym ostatnim zarzutem, Popław
ski wykpił przerosty wyobraźni polskich domorosłych dziennikarskich po
lityków. Znacznie wainiejszym dla niego było wykazanie, iż Polacy 
w Rzeszy Niemieckiej - państwie konstytucyjnym - nie są zupełnie 
,.bezsilni". Muszą tylko pokonać polityczną bierność, lęki małowiernych -
jak za Słowackim określał wątpiących w możliwość niepodległości, a prze
de wszystkim winni rozbudzić w sobie wiarę w narodowe siły, pracując 
usilnie nad skutecznością podjętych środków obronnych. W pełni dał 
temu wyraz dopiero na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego", gdy nie 
krępowany rosyjską cenzurą pisał: ,,Społeczeństwo nasze w zaborze pru
skim ma bardzo ważne i trudne zadanie. Musi bowiem w istniejących wa
runkach politycznych jedynie rozrostem swej siły duchowej i materialnej 
nie tylko utrzymać, ale i poniekąd zdobyć dla przyszłej Polski te pro
wincje, które jej integralną część stanowią, bez których bodaj istnieć 
by nie mogła. Takie zadanie przechodzi miarę zwykłej siły, wymaga 
wszechstronnego jej wyzyskania i wytężenia. Zdobycie i utrzymanie 
w tych prowincjach przewagi narodowej polskiej - to kwestia bytu 

2s Targowisko poznańskie. W 1899 r. pisał: ,,A ta walka, która się toczy na 
naszych kresach zachodnich, nie jest sprawą jednej dzielnicy, lecz sprawą żywotną 
całego narodu. »Głupia Polska bez Poznania« mówi przysłowie, które utworzyli 
ojcowie nasi po rozbiorze kraju na kongresie wiedet'lskim. Tak, marną byłaby ta 

przyszła Polska, rlla której żyjemy i działamy, ta Polska, której nie doczekamy 
zapewne, ale którą oglądać będą nasze dzieci i wnuki nasze - nie tylko bez Po
znania, ale i bez Śląska, bez dostępu do morza, a więc bez Gdańska i Królewca. 
Te prowincje, które dziś do Prus należą, są koniecznym warunkiem istnienia 
pal'lstwa polskiego, jak dziś są warunkiem utrzymania potęgi prusko-niemieckiej.
Dla nas tym bardziej nie może być w tej sprawie kompromisu" (Polityka polska

1,; zaborze pruskim, s. 7). 
25 Zob. art. J. Łapickiego w „Gazecie Rolniczej", 1888, nr 12, por. J. L.

Pop I a wski, Posiew miłości (G, 1888, nr 13). 
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państwa pruskiego, powiedział słusznie Biilow. Ale to również dla nas 
kwestia bytu przyszłego państwa polskiego" 27.

Popławski czuwał nad tym procesem narodowej i materialnej eks
pansji Polaków, początkowo z Warszawy, a następnie ze Lwowa od 1896 r., 
nakreślając kierunki polskiej aktywności i oceniając formy oraz metody 
walki o utrzymanie ziemi, o rozwój polskiej własności w miastach. Do
magał się w tych działaniach solidarnej postawy całego polskiego społe
czeństwa, jego organizacyjnej i ideowej jedności - zarówno w kate
goriach więzów dzielnicowych, jak też wszechpolskich. W zaborze pru
skim - stwierdzał stanowczo Marian Seyda - ,,społeczeństwo poszło za 
świeżym prądem, który dał mu obok szerokiego programu skojarzenie 
pobudki idealistycznej z realistyczną metodą myślenia i działania poli
tycznego, i który wzmocnił energię walki z systemem pruskim, powołał 
do niej także lud polski Śląska Górnego i podkreślił wagę ziem nad dolną 
Wisłą i nad brzegiem morza" 28. Z dwóch przeto „przyrodzonych czynni:.
ków bytu narodowego" - ludności i ziemi, od połowy lat dziewięćdzie
siątych w zaborze pruskim, gdy zahamowane zostały zakupy ziemi przez 
Komisję Kolonizacyjną, ważniejsi - zdaniem Popławskiego - stali się 
ludzie . .,Bo chociaż posiadanie ziemi ma tam wielką doniosłość - wyjaś
niał w „Przeglądzie Wszechpolskim" - ale w walce o byt zwyciężamy 
lub przynajmniej utrzymujemy się liczbą ludności, szybszym jej przy
rostem, dzielnością jej i wytrwałością, zdolnością przystosowywania się 
do trudnych warunków" �0

• 

Wzrastająca u schyłku XIX w. aktywność polityczna i g')spodarcza 
warstw średnich, rozczarowanych polityką ugodową sfer konserwatywno
-ziemiańskich, wzrost liczebny polskiej inteligencji, zaangażowanej 
w rozwój narodowej świadomości i kultury, oraz efekty przedsięwzięć 
politycznych pozyskanej przez Ligę Narodową młodzieży akademickiej -
·świadczyły o dokonujących się przeobrażeniach w świadomości narodowej
i politycznej polskiego społeczeństwa pod panowaniem pruskim. Wybory
w 1903 r. na Górnym Sląsku, w których w ostrej walce z niemieckim
Centrum mandat do Parlamentu Rzeszy zdobył Wojciech Korfanty, sta
nowiły moment przełomowy dla całej dzielnicy. ,,Odporność wobec sy
stemu pruskiego, jaką okazuje społeczeństwo polskie � konstatował z za
dowoleniem Popławski - musi w nim budzić poczucie siły, budząca się
zaś świadomość jedności narodowej poczucie to jeszcze wzmacnia" 30

. Po-
n Nasze siły (PW, 1902, nr 2, s. 98). 
is M. Se yd a, Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokument11, t. I, Poznar'i

1927, s. 35. 
H J. L. Ja str ze biec [J. L. Popławski], Z całej Polski (PW, 1903, nr 8, 

s. 616-617); zob. też L. Trzeci akowski, Walka o polskość miast Pozna1iskiego 

na przełomie XIX i XX w., Poznań 1964, te n że, Pod pruskim zaborem 18.iu-1918, 
Poznań 1974. 

so Poiityko. poiska (PW, 1902, s. 33). Wstępny etap tej akcji na Gó, ilym Śląsku 
rozpoczął się w 1901 r. - ,,Wiek XX'', 1901, nr 437, 19.VII, por. M. Or ze cho w
ski, Narodowa Demokracja na Górnym S!qsku (do 1918 r.), Wrocław 1965, s. 68; 
te n że, Wojciech Korfanty, Biografia polityczna, Wrocław, 1975, s. 36 i n.
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stulat aktywnej postawy narodowej tkwił u podstaw jego politycznego 
myślenia, uzewnętrznianego w jego działalności publicysty i zarazem 
ideologa. Aktywna postawa narodowa była bowiem nieodzownym wa
runkiem w kształtowaniu ponadzaborowej jedności Polaków, a także w re
alizacji szeroko rozumianej koncepcji narodowej ekspansji - nie wy
łącznych wprawdzie, ale podstawowych elementów nacjonalistycznej dok
tryny Narodowej Demokracji 31

. Postawa ta, przeniesiona na grunt co
dziennej walki politycznej i ekonomicznej w Prusach, dowodzić miała 
,,niezwykłej żywotności i trwałości" narodu polskiego. Popławski liczył, 
że przykład Górnego Sląska oraz akcja uświadamiająca polskiej inteli
gencji rozszerzy ilościowo i terytorialnie narodowe siły. Przede wszyst
kim jednak uwzględniał aspiracje i przedsięwzięcia klasy drobnych właś
cicieli na wsi i w miastach, którzy z trudem, ale stopniowo zdobywali 
,,dla siebie miejsce w ciężkim współzawodnictwie z przeważającym kul
turą i rutyną walki o byt żywiołem niemieckim" 32

. Nie łudził się, aby 
udało się zwycięsko wyprzeć Niemców z ich pozycji, ale by sprostać 
wymogom walki i zahamować ich ekspansję gospodarczą, Polacy musieli 
wytworzyć w sobie określone „cnoty polityczne i ekonomiczne, wytrwa
łość, pracowitość, oszczędność, zawziętość". Wyjaśniał też od razu Po
pławski, iż na początku XX w. społeczeństwo polskie „te cnoty w znacz
nej mierze zdobyło" 3:i_ Należy tu podkreślić, że były to „cnoty" właściwe 
warstwie mieszczańskiej - politycznej klienteli Narodowej Demokracji. 
Taką też stawała się ludność polska w zaborze pruskim, w toku walki 
o zdobycie narodowej świadomości i samodzielności politycznej. ,,Jesteśmy
świadkami pierwszej fazy niezwykle ciekawego procesu historycznego -
stwierdz.1ł Poplo.wski w 1000 r. - z którego donio;,;ło:ki ;,;ami Polacy
do niedawna nie zdawali sobie sprawy, którego właściwy charakter jesz
cze teraz nie wszyscy rozumieją. W walce z potęgą kultury ?1iemieckiej
i potęgą państwa, nie wahającego się używać najbezwzględniejszych środ
ków, narodowość polska w z.aborze pruskim wykazuje niezwykłą żywot
ność i wytrzymałość. Polacy tamtejsi - podkreślał z dumą - okazali
się godnymi następcami tych przodków, którzy w X wieku stworzyli
państwo polskie i wielkim wysiłkiem rozszerzyli następnie jego gra
nice" 3t.

Sytuacja w zaborze pruskim spowodowała, że zamieszkała tam lud
ność polska osiągnęła najwyższy z wszystkich pozostałych ziem poziom 
narodowej samowiedzy i kultury życia codziennego. Zdobyła też naj-

ai Szerzej zob. W ap iński, Narodowa Demokracja, s. 53.
'2 Odrodzenie patriot)Jzmu (PW, 1902, nr 1, s. 4). Skutki tej walki w incntalności

Polaków z Poznańskiego tłumaczył R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka,

Lwów 1904, s. 79 i n. 
aa Rzut oka na sprau:y polskie w ubiegłym dziesic;cioleciu (Pop 1 a wski,

Pisma, t. II, s. 431). Wpływ polityki germanizacyjnej na uks:(.lałtowanic �ię �po
lecznego zaplecrn Narodowej Demokracji ocenia J. Mart: z c wski, Narodowa

Demokracja w Poznańskiem 1900-1914, Poznań 1967, s. 403--105. 
84 Polska współczesna (Pop la wski, Szkice, s. 286). 
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wyższy pułap zorganizowania gospodarczego w formie kółek rolniczych, 

spółdzielni wytwórczych i zbytu, banków i kas samopomocy, pożyczko

wych itp., a ideologia solidaryzmu narodowego osiągnęła najwyższe sta
dium. Wprawdzie Towarzystwo Demokratyczno-Narodowe powstało do
piero w 1909 r., ale sprawdzianem organizacyjnej jedności oraz uświado
mienia narodowego i politycznego były każdorazowe wybory - nawet 

,,gdy nie dały na razie oczekiwanych rezultatów" w postaci posłów pol

skich. Dalsze jednak perspektywy sprawy polskiej w tej dzielnicy nie 

zależały, jak zauważał Popławski, od Polaków tam osiadłych. Przekonany 

był bowiem o tym, że „ludność polska w zaborze pruskim sama nie może 

wytworzyć zmiany swego położenia; ani dyplomacją ugodową nic wy
jedna, ani akcją przeciwrządową nie wymusi poważnych ust�pstw. Los 

tej dzielnicy zależeć bqdzie przede wszystkim od zmian w położeniu po

litycznym innych części Polski, od rozwoju ogólnej siły narodu, od sta
nowiska, jakie zajmie sprawa polska w polityce międzynarodowej" 3''. 

Niepodległo.ść Polski musiała być dziełem wszystkich Polaków z jej hi

storycznych ziem, w tym przede wszystkim z Królestwa, oraz skutkiem 
wojennych powikh:iń miqdzy zaborcami. 

Precyzując terytorialny kształt niepodległego paiistwa Popla wski do
puszczał możliwość czasowej rezygnacji z części ziem wschodnich na rzecz 
Ro;;ji, gdyby wymagała tego konieczność koncentracji sił w walce z Pru
sami o przynależność do Polski ziem zachodnich. W jego koncepcji od
budowy niepodległości obecność tych ziem �- etnograficznie polskich, 
o wysokim potencjale ekonomicznym oraz przede wszystkim kolebki
państwa Piastów - była nieodzowną koniecznością. Jak już podkreślono
wyżej, w jego mniemaniu, były one gwarancją tej niepodległości oraz
polskiej niezawisłości ekonomicznej. Ich posiadanie dodatkowo otwierało
pewne możliwości terytorialne na wschodzie. Umożliwiały one mianowicie
ekspansję Polski na wschód i włączenie pewnej liczby ludno.:;ci ukraiń
skiej, białoruskiej i litewskiej bez obaw utraty polskiego narodowego
charakteru odbudowanego państwa. Jednoznacznie stwierdził to po latach

Roman Dmowski, który napisał w 1925 r., iż „dopiero, gdy w planie

przyszłego państwa polskiego znalazły się wszystkie ziemie rdzennie
polskie, można było myśleć o objęciu nim ziem wschodnich, które zali
czamy do naszego obszaru narodowego, a których ludność w większości

nie jest z języka polską" 36
. A zatem postępami polskości na zachodzie

i narastaniem pewności włączenia tych ziem do odrodzonej Polski, a nie
tylko i wyłącznie nasilaniem się jego nacjonalizmu, tłumaczyć można

odejście Popławskiego na początku XX w. od głoszonej uprzednio możli-

�;; J. L. Ja str zq biec, Z całej Polski (PW, 1903, m l, s. 47). 

a• R. Dmowski, Polityka polska i odbuclou;anii: Jmństwa, Warswwa 1925, 

�. 26. 
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wości rezygnacji z ziem wschodnich 37
. W 1903 r. po sukcesie na Górnym 

Śląsku, z przyczyn propagandowych oraz dla podniesienia wiary w na
rodowe możliwości świadomie wyolbrzymianym, nastąpiło pewne prze
sunięcie w jego publicystycznych zainteresowaniach. Odtąd znacznie wię
cej uwagi poświęcał Popławski ziemiom wschodnim, gdyż według jego 
własnego osądu „większy nakład energii i zasobów w tę stronę zwracać 
należy, z której większe niebezpieczeństwo interesom naszym grozi" 38

• 

Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych taką sytuację stwarzała polityka 
Prus i Rzeszy Niemieckiej. U progu XX w. z przekonaniem stwierdzał, 
iż „w działalności odpornej możemy już siłom swoim zaufać" 39

. 

Popławski wytyczył zachodni kierunek polskiej myśli politycznej dą
żąc do tego, by niepodległa Polska, dla której działał i której wizję te
rytorialną przyblizal własnemu narodowi, objęła przede wszystkim tę 
część polskiego obszaru narodowego, gdzie narodziła się polska państwo
wość. Myśl o Polsce po Odrę i Bałtyk oznaczała bezpośrednie nawiązanie 
do tradycji piastowskich oraz równoczesne włączenie 6bszaru etnicznie 
polskiego, z ludnością gotową do wykazywania w sposób czynny swego 
przywiązania do ojczystej ziemi, polskiej mowy i obyczaju 40• Wieloletnie 
zaangażowanie w sprawy zaboru pruskiego spowodowało, że Popławski, 
wbrew funkcjonującym wówczas opiniom i tradycji, nadał zachodniemu 
kierunkowi myśli politycznej ideologiczny i polityczny rozmach. Odpo
wiednio też stymulował poczynaniami obozu politycznego, którego był 
współorganizatorem i przez wiele lat jego ideowym przywódcą. 

JAN LUDWIK POPLAWSKI - URHEBER DES POLNISCIIEN 

WESTGEDANKENS DER WENDE DES 19. UND 20. JAHRHUNDERTS. 

AN DEN QUELLEN DER „PIASTENIDEE" 

DER NATIONALDEMOKRATIE 

Einc Programmauslegung der Westeinstellung von J. L. Popławski war sein 

1887 veroffentlichter Artikel Srodki obrony. Er bedeutete einen Umbruch des 

polnischen politischen Gedankens; der lebcndigen Tradition einer polnischen Ostex
pansion hat er eine territoriale Vision von Piastenpolen auf die Oder und Ostsee 
gestiitzt gegeniibergestellt und der brutal germanisierten polnischen Bevolkerung 

im preuss ischen Teilungsgebiet Perspektiven eines Widerstandskampfes und Hoff-

a1 Zadania polityki narodowej na kresach (P op ł a ws ki, Pisma, t. II, s. 269-
272); por. z wcześniejszą wypowiedzią: Nasze stanowisko na Litwie i Rusi (PW, 

1896, nr 8, s. 177). Szerzej omawiam to zagadnienie w studium Kresy w myśii po
Htycznej Jana Ludwika Popławskiego (Polska myśl polityczna XIX i XX wicku, 

t. VI). 
ss Zadania polityki narodowej na kresach (PW, 1903, nr 8, s. 573).
39 Germanizacja (PW, 1896, nr 10, s. 220). 

,o Zob. A. K w il e c ki, Poznań i Wielkopolska ośrodkami polskości na ziemiach 
zaboru pruskiego (Polsk a myśl zachodnia w Poznaniu i Wielkopolsce. Jej rozwój 
i realizacja w wiekach XIX i XX, Warszawa-Poznań 1980, s. 23 i n.). 
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nung auf den Sieg gezeigt. Unentbehrlichkeit der Angehi:irigkeit Schlesiens, Gross

polens und Pommerns an Polen zeigend, urn sie fur Polentum zu retten, ausserte 
er sich sogar fur Verzicht auf die Ostgebiete. Westgedanke von Popławski erfloss 

seinen vi:ilkischen Freiheitsideen, aber seine weitere Praz.isierung und 
Popularisierung sind in Verbindung mit dem Prozess der Kristalisierung 
der Ideengrundlagen der Nationaldemokratie zu betrachten, welcher Popławski bis 

zurn Anfang des 20. Jh. Hauptideologe war. Ausgangspunkt seiner Programmver

kundungen war das Volk, das in seinem Alltagskampf mit der Germanisierung 

seine Anhanglichkeit :fur eigene Muttersprache, Sitte und Heimat bewies. Diese 

spontan aktive Nationalhaltung des Volks, durch eine organisierte Aufklarungs
aktion der Intellektuellen und vor allem durch solidare Aktivitat aller Schichten 

von Kleinarbeitsanhangern untersti.itzt, sollte den polnischen Besitz in der Stadt 
und auf dem Land verteidigt und enveitert haben. Nationaldemokratische Doktrin
postulate der nationalen Einheit aller Polen und einer nationalen Expansion sowohl 

in quantitativer als auch territorialer Bedeutung, haben im Popławskis Westge

danken eine Grundrolle erfilllt. Nach Popławski sollte ein national bewusstes und 
politisch aktives Volk im Westen den territorialen Bereieh des zukunftigen unab
hangigen Polens bestimmen. Der Besitz der ethnisch polnischen Gebiete und der 

Wiege des Polnischen Staates bedeutete jedoch filr Popławski nicht nur eine 
Anknupfung an die . Piastentradition sondern war vor allem eine Garantie der 
Unabhangigkeit und okonomischen Selbstandigkeit wiedergeborenen Polens. 




