
Popławski Mieczysław Stanisław, ur. 20 XII 1893 r. w Odessie, zm. 29 XII 1946 r. w 

Otwocku, prof. dr, dziekan WNH, filolog klasyczny, historyk i religioznawca.  

W 1912 r. ukończył szkołę średnią w Sankt Petersburgu. W l. 1912-18 studiował historię i 

filologię klasyczną na tamtejszym uniwersytecie, na którym uzyskał stopień kandydata nauk. 

W 1919 r. wyjechał do Polski. W tym samym roku podjął pracę na WNH i WT jako lektor 

języka łacińskiego i greckiego. W 1920 r. walczył jako ochotnik w wojnie polsko-

bolszewickiej. W l. 1923-28 był zastępcą profesora filologii klasycznej na WNH, od 1928 r. 

profesorem nadzwyczajnym. W r. akad. 1933/34 pełnił obowiązki dziekana, a 1934/35 

prodziekana WNH. Od 1936 r. kierował Katedrą Łacińską (--> Instytut Filologii Klasycznej). 

W 1937 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. Podczas okupacji 11 XI 1939 r. razem 

z innymi profesorami KUL został aresztowany przez Niemców i do marca 1940 r. był 

więziony na Zamku Lubelskim. Po zwolnieniu pracował w Polskim Czerwonym Krzyżu i 

poświęcił się pracy naukowej, a po wyzwoleniu Lublina czynnie działał na rzecz wznowienia 

działalności KUL. W r. akad. 1944/1945 ponownie był dziekanem WNH oraz profesorem 

filologii klasycznej. Przyczynił się do powołania studium filologii klasycznej. 

W pracy naukowej skupiał się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z historią, 

literaturą i nauką starożytną oraz religioznawstwem. Opublikował m.in. pozycje: Bellum 

Romanum. Sakralność wojny i prawa rzymskiego (Lublin 1923, Lublin 2011), Literackie 

walory pamiętników Cezara (Lublin 1933), Polityczna publicystyka w dobie Cezara i Augusta 

(Lublin 1935), Oktawian August (Lublin 1938), Sylwetki rzymskich uczonych (Lublin 1939), 

Muzeum, czyli Królewskie Towarzystwo Nauk i Literatury w Aleksandrii (Lublin 1946), prace 

naukowe, np.: Tryumf rzymski jako spełnienie devotio (w: Charisteria Casimiro de Morawski 

septuagenario oblata ab amicis collegis discipulis. Pars Polona, Kraków 1922, s. 32-50), 

Kapłani kastraci w starożytności (w: Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 

w Poznaniu 6-8 grudnia 1925, Lwów 1925, s. 1-11), Mesjanistyczny poemat Wergiliusza (w: 

Commentationes Vergilianae, Kraków 1930, s. 244-430), a także liczne artykuły gł. na łamach 

pism: „Eos”, „Kwartalnik Klasyczny”, „Meander” i „Prąd”. W rękopisie pozostawił obszerną 

Historię cesarstwa rzymskiego oraz monografię poświęconą Liwiuszowi. Był 

współzałożycielem --> Towarzystwa Naukowego KUL i jego sekretarzem generalnym (1934-

39) oraz wiceprezesem (1944-46), a także prezesem Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. 

Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (1935-39). Za swoją działalność został odznaczony 

orderem Polonia Restituta. 

 

KUL-50 (passim); H. Podbielski, PSB, t. XXVII, s. 613-614; M. Cisowska, Bibliografia 
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podmiotowa i przedmiotowa Mieczysława Stanisława Popławskiego, RHum 36(1988), z. 3, s. 

37-43; Karolewicz NA, t. II, s. 176-177; R. Sawa, EK, t. XV, kol. 1425 (bibliografia). 
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