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Działacz społeczny,
rzecznik rewolucji moralnej, kooperatyzmu

Wśród wielu nurtów polskiej i europejskiej myśli politycznej przełomu XIX i XX 
wieku myśl społeczna Edwarda Abramowskiego wyróżnia się nowatorskim i orygi
nalnym podejściem do zagadnienia naprawy życia społecznego. Mimo upływu 76 lat 
od śmierci Mistrza, jego spuścizna jest nadal przedmiotem żywych dyskusji, 
polemik, nowych opracowań. Liczne jest grono krytyków i tych, których postać 
Abramowskiego ustawicznie fascynuje. Nie brak też rzetelnych opracowań nauko
wych, wśród których zwraca uwagę studium Bohdana Cywińskiego o myśli politycz
nej Edwarda Abramowskiego1.

Przypominając postać autora Zagadnień socjalizmu nie sposób pominąć fakt, że 
ukształtowała go atmosfera Kresów Wschodnich. Przyszedł na świat w Stefaninie 
(powiat wasylkowski, gubernia kijowska) w dniu 17 sierpnia 1868 roku. Dom 
Abramowskich cechowała wysoka i stara kultura nasycona tradycjami powstań. 
Obok przeszłości należne miejsce zajmowały tam nowe umysłowe prądy epoki. 
Atmosfera domu rodzinnego sprzyjała więc kształtowaniu się demokratycznych 
poglądów młodego Abramowskiego, który wcześnie włączył się w nurt życia 
społecznego.

Obserwujemy najpierw kontakty Abramowskiego z I Proletariatem, a następnie 
jego praktyczne zaangażowanie się w ruch socjalistyczny: działał w II Proletariacie, 
Zjednoczeniu Robotniczym, PPS. Zbliżył się wówczas do marksizmu (lata 
1889-1894), co znalazło odbicie w jego publicystyce. Wskazywał m.in. na koniecz
ność rewolucji politycznej, wzywał do szerzenia idei proletariackiego internac
jonalizmu, stanął na pozycjach rewolucyjnej walki klas respektując jej płaszczyznę 
ekonomiczną, polityczną i ideologiczną2.

Fascynacja marksizmem została jednak szybko zweryfikowana przez dalsze 
przemyślenia i doświadczenia. Już w dorobku z lat 1895-1904 Abramowski dowiódł, 
że stał się rzecznikiem socjalizmu bezpaństwowego. Socjalizm rozpatrywał jako 
konieczność i jako ideał. Organizację zaś przyszłego społeczeństwa pragnął oprzeć 
nie na państwie, a na wolnych zrzeszeniach kooperatywnych3. Założeniom przyjętym 
w wymienionych latach, a zaprezentowanym w fundamentalnych pracach: Zagad
nienie socjalizmu (1899), Pierwiastki indywidualne w socjologii (1899), Etyka 
a rewolucja (1899), Socjalizm a Państwo (1904), pozostał zasadniczo wiemy do 
końca życia.

Znamienne jest, że po roku 1894 Abramowski pozostawił na uboczu rewolucję 
polityczną, stając się rzecznikiem rewolucji moralnej, nie mieszczącej się w obrębie
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poglądów marksistowskich4. Jej dokonanie się winno wyprzedzić, zdaniem Edwarda 
Abramowskiego, powstanie ustroju socjalistycznego. Odsuwając na drugi plan 
rewolucję polityczną, sądził, że jest ona „tylko żywiołowym i koniecznym następst
wem rewolucji moralnej i jako taka nie daje się nigdy przeprowadzić z góry” 5. 
Rewolucja moralna ma się dokonać w ludzkich sumieniach, które są głównym 
czynnikiem wszelkich przemian społecznych6. Od tej rewolucji moralnej, od roz
wijania etyki braterstwa, solidarności i pomocy wzajemnej winna zaczynać się 
praktyczna działalność reformatorska.

Akcentując tezę, że głównym ośrodkiem przemian jest sumienie człowieka, 
Abramowski pragnął uzmysłowić rodakom, że aby zbudować sprawiedliwy społecz
nie ustrój nie wystarczy w drodze przewrotu rewolucyjnego zburzyć ustrój stary, 
wprowadzić w życie zmiany natury ekonomicznej i politycznej, ale należy przede 
wszystkim przygotować na nowo ludzi do życia w odrodzonym państwie.

Po wydarzeniach rewolucji 1905 roku Edward Abramowski skoncentrował swą 
uwagę na problematyce spółdzielczości i w niej upatrywał panaceum na istniejące 
problemy. Obok działalności praktycznej w tym ruchu (przewodził m.in. powołane
mu 9 listopada 1906 r. Towarzystwu Kooperatystów, powołał wspólnie z Woj
ciechowskim czasopismo „Społem” ), rozwinął też działalność publicystyczną. Na 
uwagę zasługują zwłaszcza dwie z jego prac poświęconych kooperatyzmówi: Idee 
społeczne kooperatyzmu (1907) i Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu 
pracującego (1912). Trzeba wspomnieć, że kooperatyzmowi przypisał Abramowski 
charakter rewolucyjny, miał on bowiem decydować o zmianie typu ustroju, zmianie 
dokonującej się nie w drodze przewrotu, lecz powolnych reform7.

Kolejne lata życia Abramowskiego nie zaznaczyły się już istotniejszymi zmianami 
w jego poglądach, a były raczej czasem zaangażowania autora Zagadnień socjalizmu 
w różnorodną działalność społeczną i polityczną (w latach 1904-1906 współ
pracował z polskim ruchem ludowym, poświęcał się sprawie Związków przyjaźni, 
włączał do pracy w ruchu niepodległościowym). Sporo też czasu poświęcał Ab
ramowski wnikliwej, wielokierunkowej pracy badawczej w dziedzinie psychologii. 
Na krótko przed śmiercią kształtował jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego 
umysły inteligencji polskiej8.

21 czerwca 1918 roku śmierć przerwała jego pracowity żywot. Pozostawił bogatą 
spuściznę, w której zawarł pragnienie naprawy życia społecznego. Szczególne 
miejsce w dorobku Abramowskiego zajmują zagadnienia ustrojowe. Próbował 
określić kształt przyszłej wolnej Polski. Zastanawiał się nad założeniami jej ustroju, 
postulował rozwijanie zasad politycznych i prawnych decydujących o jakości 
przyszłego państwa. Wszystkim jego poczynaniom przyświecała wzniosła idea 
czynienia ludzi szczęśliwymi. Zbigniew Krawczyk powiedział o Abramowskim, że 
stworzył on zręby nowej etyki9. Dodajmy: etyki, której zadaniem było wyzwolenie 
człowieka i społeczeństwa drogą przeobrażenia sumienia, drogą rewolucji moralnej.

Koncepcja Abramowskiego, pomimo zawartych w niej elementów utopizmu, 
eksponująca czynnik moralny, została trwale zapisana w historii polskiej myśli 
społecznej i pozostanie świadectwem wielkości i głębi umysłu autora Zagadnień
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socjalizmu, człowieka zaangażowanego całym sercem w szukanie dróg wiodących 
ku lepszej społecznej rzeczywistości narodu polskiego. I jeszcze jedno, o czym nie 
wolno zapomnieć: zalecenia Abramowskiego są ciągle aktualne. Uzmysławiają 
kolejnym już pokoleniom Polaków tę wielką prawdę, że wszelkie przeobrażenia 
natury społeczno-ustrojowej muszą zawsze brać swój początek w ludzkich wnęt
rzach, uznawać jednostkę ludzką za dobro najwyższe.
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