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Małgorzata Walicka

ŚWIATOPOGLĄD WACŁAWA NAŁKOWSKIEGO

I. FORPOCZTY

W roku 1935 w trzech kolejnych numerach „Pionu” ukazały się .szki
ce Jellenty {cztery lata po jego śmierci) pt. Forpoczty i Zapomniana 
awangarda 1. Miały one odświeżyć w pamięci historyków (już tylko his
toryków...) zbiór niezmiernie ciekawych i różnorodnych tekstów progra
mowych z wczesnych lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia; zbiór, 
który obecnie nazywamy jednym z pierwszych manifestów modernizmu, 
mimo że współcześnie nie zwrócili na niego uwagi i że nie wywarł on 
wpływu na formujące się „pokolenie Młodej Polski”. Dlaczego Forpoczty 
nie stały się „bombą rewolucyjną”? — zastanawia się po latach Jellen- 
ta. Jest on już jednym z trójki autorów, który może się upomnieć
0 miejsce tego zbioru w historii, jak to nazwał, „etapów myśi wyzwo
leńczej”; Nałkowski od lat już nie żyje, Komornicka dobrowolnie od
cięła się od świata.

Można dać wiele odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie „eksplodował” 
tak silny „ładunek wybuchowy”, jakim były i chciały być Forpoczty? 
Przede wszystkim — mimo wielkiej brawury i krytycyzmu tej książ
ki — nie bardzo wiadomo było, kto i przeciw komu w niej występuje. 
Autorzy reprezentowali różne pokolenia i różne dziedziny działalności 
twórczej, w dużej mierze także odmienne poglądy (co sprawia, że w wic
iu punktach zasadniczych Forpoczty są niejednolite lub nawet wewnętrz
nie sprzeczne). Przeciwnika, w którego wymierzony był zbiór, stanowił 
„trog/lodytyczny tłum ”, „siły reakcji”, jakaś zbiorowość nie sprecyzowa
na w kategoriach światopoglądowych, społecznych czy pokoleniowych, 
wyznaczana jedynie w płaszczyźnie etycznej. Ci, którzy identyfikowali 
się z ideami książki, nie mogli na tej podstawie poczuć się wyodrębnioną
1 jasno określoną grupą; a jeśli Forpoczty miały być programem, mu
siałyby być wyraźnie „czyimś” programem...

1 C. Jellenta, Zapomniana awangarda,  „Pion”, 1935, nr 29; tenże, Forpoczty,  
„Pion”, 1935, nr 30—31.
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W gruncie rzeczy tak samo wyjaśniał niepowodzenie zbioru Jellenta, 
gdy patrząc na rzecz całą z wieloletniej perspektywy, pisał: „Odpowiedź 
byłaby prosta. Książka zibiorowa nie była ani politycznym, ani socjali
stycznym, ani żadnym innym tego rodzaju konspiracyjnym targnięciem 
się. Chciała być rewolucją duchową. [...] Szło jej naprzód o to, żeby 
podważyć panujący system miernych myśli i nijakich natur, tę chorobę 
ówczesnego nastawienia w stronę bezbarwy i bezsiły” 2. A komuż nie 
szło o przełamanie „mierności”, „bezbarwy” i „bezsiły’’? Czy nie wal
czył o to na przykład pozytywizm warszawski i jego sympatycy? Czy 
cel tak bardzo ogólny mógł kogokolwiek wyodrębniać i jednoczyć?

A jednak — gdy teraz czytamy Forpoczty — uderza wprost, jak bar
dzo są one „modernistyczne”. Pisał o tym  Wyka w artykule o progra
mach i syntezach Młodej Polski: jeśli porównamy Forpoczty (1895) z po
przedzającymi je wystąpieniami o charakterze programowym — idzia 
tu o Harmonie i dysonanse (1891) oraz studium o Maeterlincku (1894) 
Miriama — widać, że te pierwsze podejmują problematykę znacznie 
szerszą i stają znacznie bliżej potrzeb młodego pokolenia. Podczas gdy 
Miriam wysuwa jedynie pewną koncepcję estetyczną (nieoryginalną 
zresztą i — jak dowodzi Wyka — zachowującą zarówno monizm przy
rodniczy, jak kult ścisłej wiedzy i utylitaryzm), Forpoczty formułują 
całościową koncepcję rozwoju i życia jednostki i zbiorowości, koncepcję 
sztuki, reagują krytycznie na pozytywistyczny światopogląd i współ
czesną im, mieszczańską kulturę. Z tym wszystkim zostają ocenione 
znacznie niżej niż wypowiedzi Miriama.

Jeśli, idąc dalej za Wyką, uznać gruntowne, krytyczne „domyślenie” 
naturalizmu do jego pesymistycznych, antyhumanistycznych konsek
wencji za główny wstrząs myślowy krystalizujący światopogląd moder
nizmu, trudno o bardziej wyrazisty tego przejaw niż liryczne szkice Ko
mornickiej zamieszczone w Forpocztach. (Są one, poza wszystkim, 
wprost idealnym ucieleśnieniem tego, co przywykliśmy uważać za „mo
dernistyczne” w  prozie.) Z perspektywy czasu {i schematów naszej wie
dzy) właśnie utwory Komornickiej — ze względu na ich treść i kształt 
artystyczny — wydają się w  zbiorze najważniejsze i najbardziej cie
kawe jako wyraz zdumiewająco już wykrystalizowanej świadomości 
„modernistycznej”.

Tymczasem podstawy teoretyczne programu, to, co ówcześnie praw
dopodobnie najsilniej przemawiało do czytelnika, zawierają nie rozprawy 
młodziutkiej, dziewiętnastoletniej Komornickiej, lecz Nałkowskiego — 
uczonego geografa, przedstawiciela przyrodniczej wiedzy, zwolennika 
ewolucjonizmu i scjentyzmu, człowieka dojrzałego (w chwili wydania

2 C. Jellenta, Zapomniana awangarda,  s. 2.
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zbioru miał 44 lata), o znacznym autorytecie naukowym. W uznaniu 
tego autorytetu, a także „nieprzejednanej etyki” i po prostu starszeń
stwa Nałkowskiego autorzy zgodnie przeznaczyli dlań „dominujące sta
nowisko w zbiorze” — wspomina Jellenta.

Nałkowski zamieścił w książce trzy obszerne artykuły, z czego dwa
0 charakterze ściśle programowym: Natura i siła (przedruk z „Prawdy”, 
1893) oraz Forpoczty ewolucji psychicznej i troglodyci, napisany specjal
nie dla zbioru. Oba pozostają w  kręgu problematyki naturalizmu i ewo- 
lucjonizmu. Niezależnie od tego, że Nałkowski w sposób niebanalny
1 twórczy posługiwał się teorią Darwina w odniesieniu do zjawisk spo
łecznych, sam fakt, iż „ewolucja” była nadrzędną kategorią jego myśli, 
musiał sprawić, że odczytywano go wedle znanego, „pozytywistycznego” 
klucza. Można uznać, że udział, a wręcz pierwszeństwo Nałkowskiego 
w zbiorze przesądziło o klęsce manifestu: paradoksalne, lecz myśl autora 
zasadniczych tekstów i tez programu z punktu widzenia filozoficznego 
stanowiła w nim „obce ciało”, powodowała niespójność zbioru, mąciła 
jego kontury ideowe. Sam Jellenta po latach przyznał, że ani on, ani 
Komornicka nie podzielali „skrajnego ewolucjonizmu” Nałkowskiego (in
na rzecz, że ta  ocena jego przekonań nie jest całkiem trafna), łączył 
ich natomiast „prometeizm”, postawa etyczna.

Forpoczty poszukiwały przede wszystkim nowej etyki i nowego mo
delu człowieka. W tej mierze —- tu  autorzy byli zgodni — pozytywizm 
zawiódł szczególnie. Nie byli zgodni w  ocenie innych dziedzin pozyty
wistycznego dorobku: przyrodniczego monizmu, ewolucjonizmu, utyli- 
taryzmu w sztuce. Najwyraźniej uznawali kwestię załamania się syste
mu wartości moralnych za daleko bardziej istotną niż kontrowersje filo
zoficzne, w których obecnie chcielibyśmy widzieć zasadniczy czynnik 
odwrotu od pozytywizmu. Naukowa, metodologiczna i filozoficzna in
spiracja pozytywizmu pozostawała przecież bardzo często żywa i owoc
na, podczas gdy ostrej krytyce — i to z różnych pozycji — poddawano 
propagowane przezeń wzorce osobowe, dyrektywy życia codziennego, pro
gram społeczny i polityczny.

Uderzano przede wszystkim we wzorce życia i myślenia praktycz
nego, w powszednią, „filisterską” wersję pozytywizmu, zachowując po
ważanie dla wielu jego prawdziwych ideałów. Na tym gruncie mogli spot
kać się ci, którzy jak Nałkowski czy Krzywicki na pozytywizmie zostali 
wychowani i pewnym jego wartościom hołdowali do końca życia, jak 
i ci, dla których pozytywizm był już tylko dziedzictwem.

Nie tylko Forpoczty, lecz i inne programy naszego modernizmu dys
kredytują pozytywizm warszawski, a raczej jego efekty społeczne — 
przede wszystkim moralne. Brzozowski w  artykule My młodzi pisze: 
„Wszystko jedno — wszystko jedno, tyle złego co dobrego — oto de

12
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wiza naszej współczesnej myśli publicznej, przyjmującej wszystko z je
dnakową, dobrodusznie ckliwą, bezmyślną gnuśnością; dusza społeczeń
stwa naszego karleje z dniem każdym” 8. Górski w felietonie Młoda Pol
ska: „Powstał jakiś [...] patriotyzm obłudy, połowiczność moralna w su
mieniu politycznym społeczeństwa” 4. Matuszewski (Wstecznictwo czy 
reakcja): pozytywizm „wśród szerokich mas lubiących jaskrawą dogma- 
tyczność przerodził się w gruby materializm” 5. Krzywicki we Wspom
nieniach, wielokrotnie powracając do kwestii oceny pozytywizmu, pisze 
m. in. tak: „Ideologia była wąska, szara, trzymała się tuż przy ziemi 
i na wyżynach dostawała zawrotu głowy. [...] Ludzie porastali w pierze, 
ale społeczeństwo stawało się ułomne — brakiem wielkiego ideału” 8: 

panowały wskazania polityczne organiczników, hasła geszefciar- 
stwa podniesione do godności dekalogu narodowego — ideały w lęku 
i w duchu mieszczańskim poczęte” 7.

Ten rodzaj niechęci do pozytywizmu wspólny był ludziom najróż
niejszym, połączył także autorów For poczt.

Forpoczly jako całość nie zostały bodaj szczegółowo i wystarczająco 
wnikliwie zanalizowane; ja również nie mam tutaj tego zamiaru. Skądi
nąd analiza ta byłaby ciekawa, gdyż mogłaby — oczywiście w pewnych 
granicach — pokazać niejako genetycznie przemiany świadomości na 
przełomie lat 1880/90; ujawnić płynność postaw, które obecnie skłonni 
jesteśmy przeciwstawiać sobie, a które ówcześnie znajdowały jednali 
wspólną płaszczyznę.

Stosunkowo najobszerniej analizowano Forpoczty z punktu widzenia 
Jellenty (Lewandowski, Weiss) 8 oraz — w mniejszym stopniu — z pun
ktu widzenia Komornickiej (Podraza-Kwiatkowska)9. Analizy te akcen
towały w programie to, co nowe, modernistyczne. Pozostaje spojrzeć na 
ten zbiór od strony Nałkowskiego, przedstawiciela innej niż ci dwoje 
generacji i formacji intelektualnej, autora — powtórzę — teoretycznych 
podstaw manifestu.

Wiadomo, z jakiej tradycji myślowej wywodzi się Nałkowski: racjo- 
nałitycznej, sc jen ty  stycznej, pragnącej zrozumienia i ładu. Co sprawiło, 
że poza ten horyzont wykroczył w kierunku szerszych poszukiwań świa

3 S. Brzozowski, M y młodzi,  w: Program y i d ysk u s je  l i terackie  okresu Młodej 
Polski, oprać. M. Podraza-K w iatkow ska, K raków  1973, s. 129.

'• A. Górski, Młoda Polska, ibidem, s. 105.
5 I. M atuszewski, Wstecznic two czy  reakcja, ibidem,  s. 5.
6 L. K rzyw icki, Wspomnienia, t. II, W arszawa 1957, s. 160.
7 Ibidem,  s. 163.
8 T. L ew andow ski, Cezary  Jellenta. E s te tyk  i k ry ty k ,  W arszawa 1975; T. W eiss, 

Rom antyczna  genealogia polskiego m odernizm u. Rekonesans,  W arszawa 1974.
11 M. P odraza-K w iatkow ska, Tragiczna wolność (O Marii Komornickiej) ,  w: 

M łodopolskie  harmonie i dysonanse,  W arszawa 1969.
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topoglądowych? Ze względu na co dziedzictwo pozytywizmu wydawało 
mu się niewystarczające, ku czemu i jakimi drogami dążył, w jakie 
sprzeczności się wikłał? Poszukiwania jego są żywym przykładem sarao- 
przetwarzającej się świadomości „pozytywnej”; świadomości, co nie bez 
znaczenia, uczonego i po prostu — inteligenta.

II. UCZONY, INTELIGENT, GŁODOMÓR

Pojęcia „uczony” i „inteligent” — jeśli wiązać je z pewnymi posta
wami i powinnościami wobec społeczeństwa, tak jak były one rozu
miane w drugiej połowie XIX w. w Polsce — mają wiele wspólnego, 
lecz nie są tożsame.

Uczonego — w myśl dziewiętnastowiecznego scjentyzmu — obowią
zuje obiektywizm, wierność faktom, dążenie do prawdy, unikanie uogól
nień nieweryfikowalnych. Inteligenta obowiązuje (i zarazem społecznie 
go wyróżnia) przede wszystkim pewien niepisany kodeks wartości, okre
ślający nie tyle ideologię, co wzór postawy. Do kodeksu tego należy 
przede wszystkim poczucie misji społecznej, aktywizm, postępowość, za
angażowanie ideowe, aspirowanie do roli narodowego sumienia. Zarów
no ogólny inteligencki wzorzec postawy, jak i znacznie bardziej sprecy
zowany ówczesny etos uczonego mają istotny element wspólny: poczucie 
elitarności, przywództwa, odpowiedzialności za losy społeczeństwa. Jed
nak powołanie społeczne w obu przypadkach rozumiane było niejedna

kowo. Inteligent — to ten, który wręcz osobiście angażuje się we współ
czesność, jest uwikłany w światopoglądowe i społeczne starcia, z pew
nymi dążeniami się utożsamia, a inne zwalcza. Uczony — stoi ponad 
tym, poszukuje niewzruszonych praw.

Teoretycznie ideologia dziewiętnastowiecznego scjentyzmu zawierała 
przekonanie, że uczonego zobowiązuje moralnie jedynie dążenie do 
prawdy, że — co za tym idzie — samo bezstronne uprawianie nauki jest 
już czynnością moralną. Że nauka, wolna od nacisków zewnętrznych, 
jest dobra per se, gdyż służy postępowi, poszerza pole skutecznych dzia
łań człowieka itd. W tym sensie — jak dowodzi Stefan Amsterdamski — 
w ramach ówczesnego scjentyzmu metodologia i aksjologia stanowiły 
jedno: „Pojęcie scjentyzmu wiążę [...] z podniesieniem reguł uprawia
nia nauki do godności zasady etycznej” 10.

Taka wizja nauki była Nałkowskiemu niesłychanie bliska. Analizu
jąc kryteria moralne, którymi posługiwał się najczęściej — prawdę, po

10 S. A m sterdam ski, S c jen ty zm  w czo ra j  i  dziś, w: Z historii fi lozofii p o z y t y w i 
s tyczn e j  w  Polsce, W rocław 1972, s. 57.
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stęp, przezwyciężanie chaosu i natury  przez intelekt — widzimy, że po
chodzą one z kręgu wartości kreowanych przez scjentyzm. Możemy po
dejrzewać, że nauka dla Nałkowskiego-geografa była etyką p a r  e x c e l 
l e n c e .

Dzisiaj przekonania te należy zaliczyć do wielkich (i pięknych) złu
dzeń „wieku pary i elektryczności”. Aby nauka mogła być dziedziną 
niezmąconej prawdy, aby samo jej uprawianie stało się najwyższym po
słannictwem człowieka, potrzebne byłoby społeczeństwo idealne, łaknące 
bardziej światłości wiedzy i racjonalnego ładu niż np. pieniądza. „Na 
XIX-wieczny scjentyzm — pisze Amsterdamski — spojrzeć można właś
nie jako na taką ideologię, która postulowała, by społeczeństwo w  cało
ści akceptowało ten system wartości, którego realizacja stworzy najlep
sze warunki dla rozwoju nauki” u .

Niestety, społeczeństwo, jakiekolwiek, nie akceptowało priorytetu 
nauki, nie przyznawało wartości wiedzy jako takiej, pojmowało ją u ty
litarnie: niekiedy w  sposób naiwny, niekiedy — w  sposób prostacki. 
Scjentyzm kreował model uczonego: społeczeństwo oczekiwało inżynie
rów, wynalazców, lekarzy, słowem — fachowców. Idea prawdy zderzała 
się, z uboższą znacznie, ideą pożytku. Efekt był taki, że — jak pisze 
Barbara Skarga — „nauka teoretyczna mało kogo interesowała. Nie 
wystarczyło być uczonym, aby zdobyć autorytet społeczny” n .

Tej prostej prawdy Nałkowski doświadczył boleśnie na własnej 
skórze.

Studiował w ciężkich warunkach materialnych, lecz z uporem i w ia
rą w społeczny sens swojej pracy. Był przekonany, że; jego naukowa 
twórczość jest artykułem pierwszej potrzeby, przyniesie mu uznanie 
i zapewni warunki niezbędne do dalszego jej uprawiania. Kto wie, czy 
gdyby uznanie to znalazł i  wolny był od podstawowych trosk material
nych, nie zostałby typowym uczonym gabinetowym, który nie widzi 
świata poza nauką? Stało się inaczej. We wszystkich wspomnieniach
o Nałkowskim dominuje nieznośny wprost ton ubolewań nad tym, że 
się zmarnował, że w wielu sprawach wyprzedzał ówczesną europejską 
geografię, lecz pozostał nieznany, gdyż w rodzimym społeczeństwie nie 
znalazł moralnego ani materialnego poparcia.

Gdy był studentem, Dygasiński zamówił u niego popularny zarys 
geografii. Nałkowski ślęczał nad nim po nocach, lecz książka nie została 
wydana. Później, na zamówienie Kasy Mianowskiego, pisał inny pod
ręcznik. Kosztowało go to sześć lat pracy, przeważnie nocnej, gdyż dnie 
musiał poświęcać pracy lekcyjnej, lecz i ta  książka podzieliła los po

11 Ibidem, s. 54.
u  B. Skarga, K ło p o ty  in telektu ,  W arszawa 1975, s. 45.
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przedniej. Zawód ten znalazł odbicie w kilku artykułach publicystycz
nych Nałkowskiego.

Przykładów starczy. Doświadczenie skorygowało scjentystyczne złu
dzenia.

Gdy w roku 1881 Nałkowski wydał broszurę polemiczną pt. O geo
graficznych błędach, na których opierają się historiozoficzne poglądy 
profesora Duchińskiego, zakończył 'ją następująco: „W pracy naszej nie 
mieliśmy innego celu, jak tylko obalenie geograficznych błędów i wy
kazania prawdy w interesie nauki” 13 Było to typowe, bezstronne wy
stąpienie uczonego w obronie prawdy i czystości wiedzy. „Tego darować 
mu nie można — czytamy o profesorze Duchińskim — że swoje indywidu
alne pragnienia zastosowywa do naukowych geograficznych badań. Wszel
kie pragnienia, choćby najlepsze i najsłuszniejsze, nie powinny wpływać 
na rezultaty badań” 11. Jest to sformułowanie podstawowych zasd etyki 
uczonego. Zgodnie z nim i Nałkowski ogranicza się do polemiki nauko
wej, posługuje się stylem rzeczowym i emocjonalnie obojętnym, jakże 
odmiennym od dosadnego, zgryźliwego i namiętnego języka swych pu
blicystycznych wystąpień; języka, który, o dziwo, spotykamy później 
w niektórych jego pracach geograficznych. Najwyraźniej Nałkowski sko
rygował z czasem swój pierwotny sposób myślenia o powinnościach nau
ki .i uczonych...

Do końca życia, rzecz jasna, wierzył, że obiektywna prawda leży „w 
interesie nauki”, zwątpił natomiast, czy leży ona w interesie społecznym, 
czy zbiorowość jest zdolna docenić jakikolwiek inny pożytek niż bez
pośredni i materialny. Gdy jeden z recenzentów naukowych przekonuje 
go w  roku 1904, że społeczeństwo byłoby mu „wdzięczne” za napisanie 
obszernej geografii Polski, Nałkowski odpowiada: „Ta wdzięczność ogra
niczyłaby się do kilku nauczycieli zajmujących się geografią; tymczasem 
»społeczeństwo« składa się jeszcze z innych, daleko ważniejszych ele
mentów, jak lichwiarze, kamienicznicy, a dalej krawcy, szewcy itp. Otóż 
sądzę, że takiemu »półgłówkowi«, a raczej »odludkowi«, »mizantropowi«, 
który by na wiele lat zatopił się w pracy nad geografią Polski, tacy 
panowie okazaliby taką »wdzięczność«, iżby go zlicytowali, wyrzucili na 
bruk i tropili na każdym kroku jako dziką bestię” ls. Przetwartościowa- 
nia, których dokonuje uczony geograf, nie dotyczą pojmowania sensu 
nauki samej, lecz społecznego kontekstu jej istnienia. Nałkowski do
strzega, że nauka nie zyskuje znaczenia sama przez się, lecz wymaga 
odpowiednich ku temu warunków zewnętrznych. Że — o paradoksie! —

33 W. N ałkow ski, O geograficznych błędach..., W arszawa 1881, s. 55.
44 Ibidem, s. 21.
16 W. N ałkow ski, Dzikie pre tensje ,  w: Jednostka i ogół, K raków  1904, s. 189.
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aby mogła świat poprawić i  zmienić, trzeba wprzód świat poprawić 
i zmienić jakimś innym, bardziej skutecznym sposobem. Co więcej, do
strzega, że sama nauka, nawet jeśli wedle wszelkich kryteriów jest 
„czysta” i neutralna, odbierana jest i użytkowana ideologicznie, podpo
rządkowana interesom różnych grup społecznych; „obiektywna prawda” 
bywa przemilczana lub przedstawiana tendencyjnie. Na przeszkodzie jej 
stoją nie tyle przesądy i niewiedza, co przede wszystkim — stosunki 
społeczne. Uczony — we własnym interesie -— musi wyjść poza sobie 
właściwy teren działania i jąć się kwestii społecznych; na tym gruncie 
zaś nie może już pozostawać ideowo bezstronny. W praktyce scjenty- 
styczny ethos okazuje się niewystarczający, coraz trudniej utrzymać 
odrębność ścisłej wiedzy i wartości. Pogląd Nałkowskiego na ten temat 
w roku 1908 jest już inny niż w cytowanej broszurze z roku 1881 (choć 
nadal nie dopuszcza on myśli, by wartości mogły wpływać zniekształca- 
jąco na fakty): „Agitacja tylko wtedy może być przeciwstawiana nauce, 
gdy ma na celu rozpowszechnianie fałszu i ciemnoty [...] ale nie wtedy, 
gdy ma na celu rozpowszechnianie prawdy, pobudzanie umysłów dla 
zapewnienia tej prawdzie zwycięstwa. [...] Agitacja wyprowadza naukę 
z akademickiej martwoty, nadaje nauce życie, nadaje jej wartość spo
łeczną”16.

Nałkowski bierze się za publicystykę, podejmuje kwestie społeczne, 
moralne i ideowe; agituje. W pewnym momencie agitacja okazuje się 
dlań ważniejsza od nauki 'samej.

Zdawać się może, iż zasadniczym ograniczeniem ideologii scjentyz- 
mu — jeśliby ktoś chciał na niej poprzestać — jest po prostu to, że do
tyczy ona jedynie nauki, nie obejmuje problematyki światopoglądowej 
i społecznej. Że człowiek wrażliwy intelektualnie i moralnie, jak Nał
kowski, nie mógł poza ten horyzont nie wykroczyć. Tymczasem sam 
Nałkowski jako zasadniczą przyczynę podjęcia przezń działalności pu
blicystycznej podaje nie tyle niedosyt intelektualny czy moralny, lecz 
po prostu — rozczarowanie uczonego. „Zrozumiałem — wyznaje we 
wstępie do swych szkiców geograficznych — że obecny grunt społeczny 
zwłaszcza u nas, to pole zachwaszczone, na które rzucać bezpośrednio 
ziarna wiedzy jest to je marnować. [...] Zrozumiałem, że należy wprzód 
chwasty wyrwać z korzeniem i grunt ten przeorać pługiem krytyki 
społecznej” 17. Istotą różnorodnej publicystyki Nałkowskiego jest prag
nienie, by świat przeobrazić zgodnie z potrzebami twórców. Ci, którzy

16 W. N ałkow ski, K a r tk a  z  dz ie jów  w a rsza w sk ie j  k r y t y k i  n a u ko w ej w  św ie t le  
k r y t y k i  społecznej,  „Społeczeństw o”, 1908, nr 15— 16, s. 230.

17 W. N ałkow ski, Ziemia i cz łowiek. Szkice i  s tudia geograficzne, W arszawa 
1901, s. 6.
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uważają go za socjalistę, zapewne się żachną — a przecież wszystko, 
co pisał, właśnie na to wskazuje!

Wchodząc w dziedzinę zagadnień humanistycznych, kulturowych 
i społecznych uczony przyrodnik przestał mieścić się w ramach scjenty- 
stycznej jedynie aksjologii i zaczął się identyfikować ze znacznie szer
szym i bardziej ogólnym ethosem inteligenta radykała. Nie bez znacze
nia jest i to, że identyfikował się także z jego statusem społecznym. 
Ani jedno, ani drugie nie pokrywa się z rolą i miejscem w społeczeń
stwie, jakie pozytywizm chciał zapewnić „mędrcom”.

Pozytywizm wytworzył zasadniczo dwie koncepcje społecznej roli 
inteligenta: utylitarną — „dobrego fachowca”, i elitarną — przywódczą, 
prometejską. W obu przypadkach przypisywano inteligencji ogromne 
znaczenie. Nałkowskiemu bliska była koncepcja elitarna, która w dużej 
mierze pokrywała się ze scjentystycznym wzorcem; uczonego. Ideał „fa
chowca” odrzucał, szczególnie gwałtownie w Forpocztach („ludzie-drew- 
na”, ,idioci uczucia”, „zawalidrogi”, mają opinię uczciwych i pożytecz
nych, są jednak konformistyczni, nie wnoszą nowych idei, nie są indy
widualnościami).

Ideologia socjalistyczna, która uderzyła w społeczne mity pozyty
wizmu, przede wszystkim w ideę społeczeństwa-organizmu i koncepcję 
pracy organicznej, podważyła jednocześnie oparte na nich wizje inte
ligencji. Inteligencja — w świetle myśli socjalistycznej — nie jest już 
czynnikiem harmonijnie wtopionym w solidarystycznie pojęte społe
czeństwo. Konfliktowa, klasowa wizja społeczeństwa każe odsunąć inte
ligencję na margines wielkich procesów dziejowych, zdegradować ją do 
roli „umysłowego proletariatu", w .skrajnych przypadkach — odmówić 
jej wszelkiego znaczenia lub wręcz uznać za szkodliwą w klasowej 
walcet

Nałkowski czuł się właśnie umysłowym proletariuszem, lecz nigdy — 
jakkolwiek z wiekiem coraz bardziej zbliżał się do socjalizmu — nie 
podzielał koncepcji antyinteligenckich. Tradycyjne przekonanie o elitar
ności i duchowym przywództwie inteligencji było w nim głęboko zako
rzenione. Wśród rozmaitych prądów swej epoki szukał drogi własnej, 
takiej, która pozwoli uzasadnić prometejskie powołanie „inteligentnego 
na”, „idioci uczucia”, „zawalidrogi”, mają opinię uczciwych i pożytecz- 
proletariusza”, wyjść poza jednostronnie społeczny ideał socjalizmu i po- 
pewne dlatego, że w publicystyce wypowiadał się dorywczo i nigdy nie 
wyłożył swych poglądów w sposób całościowy — wydawać się może, 
że był ideowo nieokreślony, wtórny i niespójny; zjadliwie krytyczny, 
lecz właściwie nie wiadomo, z jakich pozycji.

Rzeczywiście — Nałkowski nie daje się łatwo zaszufladkować. Moż
na mówić — zapewne nie bez racji — że nie wyszedł on prawdziwie
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obronną ręką z kryzysu światopoglądu pozytywistycznego, z którym nie
wątpliwie był związany. O trzy lata młodszy od niego Krzywicki wspo
mina swą młodość (lata osiemdziesiąte) jako okres „światopoglądowej 
mgławicy” — załamania się społecznej i moralnej doktryny pozytywiz
mu, braku nowych, przekonywających rozwiązań. Krzywicki wydobył 
się z mgławicy, gdy przeczytał Kapitał; odtąd wiedział już, czego się 
trzymać. Nałkowski nie przeżył podobnego olśnienia, które pozwoliłoby 
mu ostatecznie ujednolicić swe poglądy (i to zapewne nie dlatego, że 
Marksa nie znał, bo znać musiał, choćby ze słyszenia). Jeśli nawet 
pozostał w mgławicy — to przecież nie on jeden. Borykanie się z róż
nymi koncepcjami, unikanie jednostronnych rozstrzygnięć jest dla epoki 
równie znamienne i równie wiele mówi o niej, jak klarowna ewolucja 
myśli młodego Krzywickiego. Szeroka rzesza polskiej inteligencji rady
kalnej sympatyzowała z socjalizmem i jednocześnie się go obawiała — 
z czystego przywiązania do duchowych wartości, którym socjalizm w jej 
pojęciu zagrażał, z lęku, by nie utracić moralnego przywództwa. Jedno 
w szczególności nazwisko nasuwa się nieodparcie w tym  kontekście - -  
Żeromski.

Cywiński ciekawie pisze o tym, iż „żeromszczyzna” — a rozumie 
przez to pewien klimat duchowy, postawę i system wartości, nie styl 
literacki, który może drażnić obecnie — jest czymś szerszym i wcześ
niejszym niż sama twórczość Żeromskiego; czymś, co on współtworzył, 
lecz z czego również wyszedł. W obrębie 'tej „żeromszczyzny” mieści się 
Nałkowski. Jest to klasyfikacja bardzo ogólna, bo taka też była formuła 
zjawiska, o którym pisze Cywiński; „Zdolność do poważnego traktowa
nia spraw ideowych jest jakimś integralnym elementem żeromszczyzny,
o wiele istotniejszym od takiego czy innego pomysłu społecznikowskie
go” 18. Mamy więc do czynienia z ogólnym wzorem zaangażowania spo
łecznego i ideowego, nie zaś ze sprecyzowaną dyrektywą myślenia czy 
działania.

Inteligencja z tego kręgu działała raczej poza partiami, choć najbli
żej może PPS — pisze Cywiński. — Była radykalna, lecz jednocześnie 
indywidualistyczna, wyznawała „inteligencki prometeizm”. Była to prze
de wszystkim inteligencja niezamożna, utrzymująca się wyłącznie 
z własnej pracy i z tego powodu odczuwająca więż wspólnoty z prole
tariatem; „ludzie bezdomni” lub, jak określa ich Cywiński, „czwartak” — 
mieszkańcy czwartego, najtańszego piętra. „Głodomory” — jak współ
cześnie pisze Różewicz.

To, czy się było, czy nie było „głodomorem”, tylko z pozoru wy
dawać się może czynnikiem nieistotnym w formowaniu się postaw tych

18 B. C yw iński, Żeromski i „żeromszczyzna”, „Znak”, 1964, nr 4, s. 456.
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ludzi. Gdy młody Żeromski poznał w Zakopanem Witkiewicza, odniósł 
się doń początkowo niechętnie, o czym donosi w liście Oktawii. W na
stępnym liście czytamy już, że się zaprzyjaźnili: lody pękły, gdy Że
romski dowiedział się, że Witkiewicz w czasie studiów także głodował.

Nałkowski w latach studenckich z głodu jadał ponoć... pokrzywy. 
Wspomina o tym  Zofia Nałkowska^ Może jest to rodzaj rodzinnego mi
tu — prawdziwy czy nie, jest on jednak znaczący, świadczy o głębo
kim i niezatartym urazie. W bardzo wielu przypadkach przesądza on
0 sympatiach i antypatiach ideowych Nałkowskiego. Poglądy Tołstoja
1 Ruskina na przykład odrzuca on jako fanaberie wielkich panów; 
Nietzschego, z którego filozofią nie może całkiem się pogodzić, akceptuje 
jednak jako człowieka, ponieważ wiedział on, co to cierpienie. W spra
wie Brzozowskiego angażuje się z całkowitym przekonaniem po stronie 
oskarżonego. Zarzuty, iż Brzozowski nie płacił koomrnego, nie uregulo
wał długu w sklepie, sprzeniewierzył pieniądze społeczne na ratowanie 
chorego ojca, stanowią w jego oczach wprost rekomendację moralną au
tora Płomieni, świadczą bowiem o jego trudnym położeniu material
nym. Krytykowi prac Radlińskiego nie omieszka wytknąć — poza nie
kompetencją, co w polemice naukowej jest argumentem wystarczają
cym — także tego, że jest on „wysokim urzędnikiem kolejowym” i pra
ca umysłowa nie stanowi jedynego źródła jego utrzymania. Podobne 
przykłady można mnożyć.

Nałkowski bywał małostkowy, niesprawiedliwy i zapiekły. Mieszał 
sprawy istotne, światopoglądowe i naukowe, z takimi właśnie, jak to, 
kto z czego żyje. Była to bowiem dla niego kwestia pierwszorzędnej 
wagi, po prostu moralna. Nie znalazł w jego oczach uznania nikt, kto 
nie zarabiał sam na swoje utrzymanie, nie znał trudu, wyrzeczeń 
i cierpienia. Ani też ktoś, kogo oklaskiwał „tłum”. Po prostu nikt, 
kto nie był, jak on sam, inteligentem, nonkonformistą i głodomorem 
(tak, inteligentem: jego stosunek do proletariatu nieumysłowego był 
skomplikowany — od współczucia i poważania do niechęci). To, co dla 
takiego inteligenta jest koniecznością życiową, Nałkowski podniósł do 
rangi powinności, uniwersalnej zasady etycznej.

Głodomór jest postępowy, demokratyczny, pragnie pracować dla ogó
łu, przerabiać zjadaczy chleba w aniołów. Mówi się o nim, że „kocha 
ludzkość”. W istocie nienawidzi społeczeństwa, w jakim przyszło mu 
żyć. Jego poczucie długu wobec ludu jest znacznie słabsze od poczucia 
krzywdy doznanej od „filistra”. W ludzkości kocha swój własny obraz, 
który jej pragnie narzucić; kocha przyszłość, od której oczekuje, iż wy
znawane przezeń wartości uczyni powszechnymi. Zjadaczy chleba prze
robić chce na własne podobieństwo.

Nałkowski pod tym względem jest przykładem wzorcowym. Szlachet
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ny bojownik i męczennik — piszą niemal wszyscy, którzy go znali. 
Na jego trumnie położono cierniowy wieniec. Pragnął w istocie rzeczy 
pięknych: aby wszyscy byli odpowiedzialnymi twórcami swego losu, pra
cowali i rozwijaili się wewnętrznie, mieli równe warunki życiowego star
tu. Jednak ten egalitaryzm społeczny był dlań w istocie środkiem urze
czywistnienia inteligenckiego elitaryzmu duchowego. „Dzisiejsza demo
kracja — pisze — dążąc do rzeczywistego zrównania nie jednostek, lecz 
warunków rozwoju każdej jednostki, jest właśnie jedyną drogą wytwo
rzenia się hierarchii duchowej” 19.

Jellenta, który znał go tak dobrze, przypisuje mu „miłość dla globu 
ziemskiego i miłość do istoty ludzkiej i w ogóle każdego stworzenia. [...] 
Nałkowski był humanistą [...] w znaczeniu biologicznym, respektował bo
wiem wszelkie życie, zarówno ludzkie, jak i zwierzęce” 20. Ostatnie 
słowo zbioru artykułów publicystycznych Nałkowskiego pt. Jednostka 
i ogół brzmi właśnie — „życie!”

Tymczasem sprawa jest co najmniej dwuznaczna. Nałkowskiemu ma
rzyło się przecież przeduchowienie życia; ku temu, jak sądził, zmierza 
ewolucja rodzaju ludzkiego. Krzepiła go myśl, że w wyniku postępu 
„natura zniknie”. Przejawiał zastanawiająco silny w stręt właśnie wobec 
naturalnych, biologicznych przejawów życia, które uznawał za pierwot
ne, a więc z punktu widzenia ewolucji złe. Swój ideał człowieka, 
„nerwowca”, określał jako „abiologiczny”. Nie było zgody na fakty. 
Wobec zjawisk życia społecznego przejawiał daleko idącą nietolerancję, 
niechęć do tego, czego nie mógł zrozumieć, co uznawał automatycznie 
za „burżuazyjne” i „reakcyjne” — np. do religii, „sztuki dla sztuki”, 
hedonizmu itd. To, co jest istotą wszelkiego życia — bogactwo i różno
rodność przejawów — budziło jego sprzeciw. Jego surowa wobec sie
bie i innych postawa moralna („nieprzejednana etyka” — jak napisał 
Jellenta) kryje w sobie niebezpieczną bezwzględność. Nie przedstawia się 
ona tak prosto i pięknie, jak by chcieli ci, co w górnolotnych, a pusto 
brzmiących słowach wspomninają Nałkowskiego — Jellenta, Rygier, 
Lukrec, Spasowski, nawet Krzywicki. W szlachetnych ideach głodomora 
jest wiele z nienawiści i poniżenia, a jednocześnie poczucia wyższości. 
Nie są to nawet elementy całkowicie ukryte czy wstydliwe, przeciw
nie — Nałkowski sam bardzo często je podkreśla. Zanim się zasieje, 
trzeba wyrwać chwasty, zanim zacznie się budować, trzeba burzyć, za
nim zacznie się kochać życie, trzeba wprzód je znienawidzić, gdyż nie 
jest takie, jakim być powinno. Miłość jest celem, nienawiść środkiem; 
pierwsza jest rzeczą jutra, druga — jedyną możliwością na dziś.

18 W. N ałkow ski, „Chimera" w obec endecji ,  w: Jednostka i ogól, s. 148.
*  C. Jellenta, Forpoczty,  s. 3.
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Chcąc nie chcąc, myślę właśnie o Nałkowskim, gdy czytam następu
jący fragment Zniewolonego umysłu:

„Niech powstanie nowy człowiek, który nie ulega, ale przekształca 
świat i myśli w  ;skali całego globu i sam stwarza formację historyczną 
zamiast być jej niewolnikiem. Tylko tak absurdalność jego fizjologicz
nego trwania może być okupiona. Trzeba go zmusić siłą, przez cierpie
nie, do zrozumienia. Dlaczego nie ma cierpieć? Powinien cierpieć. Dla
czego nie może służyć jako nawóz, dopóki jest zły i głupi? Jeżeli inte
lektualista zna mękę myśli, nie należy tej męki oszczędzać innym, tym, 
którzy dotychczas rechotali, pili, żarli, opowiadali głupie dowcipy i w 
tym wdzieli piękno życia.

Intelektualista mruży z rozkoszą oczy przypatrując się, jak burzua- 
zja — a również burżuazyjność w ludziach — jest dręczona. Jest to 
swoista nagroda za poniżenie, jakie czuł, kiedy musiał być jednym z mch 
i kiedy zdawało się, że nie ma wyjścia z tego kręgu narodzin i śmierci. 
Wstydliwe rumieńezyki inteligentów nigdy nie nawykłych do ostrego, 
surowego myślenia, nagle złapanych w potrzask, na przykład zagnanych 
na akademię w  rocznicę Rewolucji, akademię, która jest im nienawist
na — dają mu chwile upajające. Chłopi zakopujący uciułane złote mo
nety i słuchający zagranicznego radia w nadziei, że wojna uratuje ich 
od wstąpienia do kołchozów, na pewno nie mają w nim sojusznika, 
A przecież jest czuły i dobry — jest przyjacielem człowieka, ale nie 
człowieka takiego, jaki jest. Takiego, jaki p o w i n i e n  być. Nie można 
go jednak porównywać ze średniowiecznym inkwizytorem. Tamten, tor
turując ciało, wierzył, że pracuje nad zbawieniem indywidualnej duszy. 
Ten pracuje nad zbawieniem ludzkiego gatunku” 21.

III. HEROICZNI „N E R W O W C Y ”

For poczty są dobrym punktem wyjścia do przedstawienia i analizy 
poglądów Nałkowskiego. Był on przede wszystkim uczonym, a publicy
stykę uprawiał okazjonalnie. Swoje przekonania przeważnie artykułował 
na marginesie jakiegoś konkretnego zjawiska społecznego czy kultural
nego, a więc przedstawiał je w sposób ograniczony, cząstkowy. Całość 
jego poglądów — a także ich ewolucję — należy dopiero wyabstraho
wać z licznych i różnorodnych jego wypowiedzi, często z tego, co nie 
zastało w nich wprost wyrażone, lecz tkwi implicite, często — z kon
tekstu tych wypowiedzi. Trzeba też sięgać do geograficznych prac Nał
kowskiego, by znaleźć tam naukowe i filozoficzne podstawy mniemań,

21 C. Miłosz, Z niewolony umysł,  Paryż 1953, s. 23— 24.
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wypowiadanych przezeń w publicystyce niejednokrotnie bez szerszego 
ich uzasadnienia.

W Forpocztach natomiast Nałkowski zamieścił artykuły w jego po
jęciu programowe, a więc w miarę szeroko i spójnie przedstawiające je
go poglądy. Dał im ponadto podbudowę teoretyczną, naukową. Sam zbiór 
zaś stanowi dla jego wypowiedzi ciekawy kontekst interpretacyjny. Nie 
bez znaczenia jest i to, że do czasu wydania Forpoczt jego publicystyka 
(zajął się nią dopiero w połowie lat osiemdziesiątych) jest jeszcze dość 
skąpa. Mamy prawo potraktować tę książkę jako pierwsze poważne wy
stąpienie Nałkowskiego w kwestiach pozanaukowych. Problematyka, któ
rą w niej podjął, ma kluczowe znaczenie dla całości jego przekonań.

Zacznijmy od artykułu, z którego pochodzi tytuł książki: Forpoczty 
ewolucji psychicznej i troglodyci. Do tej pory jest to jedna z najbar
dziej znanych wypowiedzi Nałkowskiego — może dlatego, że wprost 
wyjątkowo napastliwa. Zagadnienia natury  ogólnej mieszają się tu ta j ze 
wściekłymi atakami na ówczesną kulturę mieszczańską, a nawet na kon
kretną osobę — Lutosławskiego, jako jej orędownika. Jest tu także po
chwała utworów Jellenty i  Komornickiej. Widać, jak dalece aktualna 
strona rozważań określa filozoficzno-ideową, a więc — co już podkre
ślałam na wstępie — jak dalece rewizja ,pozytywistycznej ideologii wy
nika z jej praktycznej, nie zaś tylko filozoficznej niewystarczalności.

Nałkowski ogłasza nowy ideał człowieka i nową hierarchię wartości 
wymierzoną w panujące w praktyce wzory. Ideałem są dla niego „ner
wowcy”: „Typy o przewadze życia wewnętrznego nad zewnętrznym, du
chowego nad cielesnym, ludzkiego nad zwierzęcym, refleksyjnego nad 
czynnym” 22 (Warto skądinąd zwrócić uwagę na ten ciąg utożsamień, 
z którego wynika, że ludzkie jest to, co duchowe, co cielesne zaś — to 
zwierzęce...) Są to ludzie nieprzystosowani, odróżniający się od „tłum u”, 
nieliczne jednostki — elita. Przegrywają w walce o byt, gdyż koncen
tru ją  się przede wszystkim na problemach duchowych. Z punktu widze
nia wulgarnie utylitarnej etyki są w życiu zbiorowym nieprzydatni. Pod 
tym względem elita ta stanowi swoist ymargines społeczny. Takie miej
sce w praktyce wyznaczyła jej ideologia pozytywistyczna. Między inny
mi z powodu tej izolacji przeznaczeniem „nerwowców” jest cierpienie, 
które jednak, wedle Nałkowskiego, nie jest nieszczęściem, lecz źródłem 
duchowego rozwoju. Przekonanie to podważa z kolei etykę eudajmoni- 
styczną.

„Nerwowcom” przeciwstawiony zostaje „trogiodytyczny tłum ’, tj. 
wszyscy ci, bez względu na stanowisko społeczne, którzy nie posiadają

22 W. N ałkow ski, F orpoczty  ew oluc ji  p sych icznej i troglodyci,  w: Jednostka  
i ogół, s. 35.
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duchowej indywidualności, obojętni są na ideały i wartości, koncentrują 
się na walce o byt. Nałkowski odnosi się do nich, a więc do większości 
społeczeństwa, nienawistnie i nadzwyczaj pogardliwie („duchowa hoło
ta”). Wyróżnia wśród nich „ludzi-byki” („ludzie czynu, często bardzo 
pożyteczni”), „ludzi-świnie” („filistry najgorszego gatunku”) i „ludzi- 
-drewna” (fachowcy). Do jednego worka wrzuca tych, którzy troszczą 
się jedynie o własne dobro, jak i tych, co w zgodzie z organicznikow- 
skim ideałem pracują z myślą o powszechnym pożytku. Tym ostatnim 
zarzuca, że pożytek i postęp (wartości skądinąd jemu isamego bliskie) 
rozumieją jedynie w kategoriach materialnych, cywilizacyjnych i 
łecznych. „Społecznicy powinni by zrozumieć, że sprawiedliwość społecz
na rozwija się z rozwojem subtelności i wrażliwości psychicznej jedno
stek, z zanikaniem gruboskróności i drewnianości. Bez takiego wysubtel- 
nienia psychicznego niemożebnym jest postęp społeczny, bo mimo wszel
kie reformy formalne, gruboskórność i świństwo ludzkie zawsze znajdą 
dla siebie korzystne ujście” 23.

„Filisterskiej” wersji etyki pozytywistycznej Nałkowski przeciwsta
wia elitaryzm, indywidualizm, rozwój duchowy, cierpienie, walkę nie
o byt, lecz o idee. Są to wartości nad wskroś inteligenckie. Mają one 
wyraźny aspekt społeczny. Mimo że kryterium oceny człowieka jest dla 
Nałkowskiego jedynie stopień jego duchowego rozwoju, to jednak w  je
go ujęciu rzecz jakoś tak się przedstawia, że wynikające stąd podziały 
dziwnie pokrywają się z podziałami społecznymi. „Troglodyci, ów »tłum« 
w sensie psychicznym, są zwykle »śmietanką« w sensie społecznym: 
z nich rekrutują się możni tego świata, szafarze dóbr ziemskich” 25. 
Przypis do tego fragmentu dopowiada reszty: „Postępowanie ich [„tro
glodytów’' — M. W.] z typami ewolucyjnymi poświęconymi cichej pracy 
duchowej i artystycznej [...]” 25. Otrzymujemy więc dwa równania: „tro
glodyci”, duchowa hołota — to warstwy posiadające, typy wyższe, „ner
wowcy” — to inteligencja pracująca. Klasowa zawiść głodomora znaj
duje tu  uzasadnienie niejako „czyste”, bo rzekomo ściśle duchowe 
(interesujące, że Nałkowski milczy na tem at proletariuszy nieumysło- 
wych, których, wedle tego kryterium, wypadałoby również zaliczyć do 
duchowej hołoty. K ryterium  to, jak widać, stosowane jest tendencyjnie).

„Nerwowcom” przypisana zostaje misja największej wagi — są „for- 
pocztami ewolucji psychicznej”, są tacy, jakimi większość będzie dopiero 
w przyszłości. Wszelki rozwój społeczny i kulturalny ma swój początek 
w świadomości człowieka — uważa Nałkowski. Dopiero w ślad za prze

23 Ibidem,  s. 64.
25 Ibidem, s. 42.
25 Ib idem  (przypis).
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mianami ludzkiej samowiedzy i wewnętrznych potrzeb dokonuje się 
jakikolwiek postęp _ cywilizacyjny (vide — cytowana opinia o społeczni
kach). Jednostka wybitna nie przystosowuje się do otoczenia, lecz od
wrotnie, stara się nagiąć je do własnych idei. Instytucje społeczne, sy
stemy wiedzy i wartości ewoluują w kierunku dyktowanym przez po
trzeby „duchów wiodących”. W przeciwieństwie do darwinowskiej for
muły przystosowania i spencerowskiej koncepcji harmonijnego doskona
lenia „organów” społeczeństwa poprzez ich specjalizację ewolucja w uję
ciu Nałkowskiego opiera się na zasadzie konfliktu z większością, przeła
mywania zastanych struktur i wszechstronnej realizacji możliwości czło
wieka. Nie jest wreszcie procesem zbiorowym i anonimowym: ewoluuje 
konkretna osoba ludzka lub osamotniona grupa jednostek, wprzód czło
wiek indywidualny, dopiero potem — gatunkowy. W drugiej części arty
kułu — po wyładowaniu swej społecznej niechęci — Nałkowski daje 
szersze naukowe uzasadnienie powyższych przekonań.

Podstawową przesłanką myślenia Nałkowskiego była zawsze i w każ
dej dziedzinie teoria ewolucji. Rozumiał ją jako zasadę rozwoju i dosko
nalenia absolutnie wszystkich zjawisk życia, a więc także — samej teorii 
ewolucji. Był jej wierny do głębi, skoro nie tylko ją przyjął, lecz przez 
całe życie poszukiwał coraz lepszych jej formuł. Teoria ewolucji i ewo
lucja teorii ewolucji — to zasady, jakie przed wszystkimi innymi wy
znawał. Dobitnie wyraził to w artykule Z powodu życiorysu Darwina: 
„Nowsze teorie [...] zawsze są i będą tylko próbami nie obalenia, lecz 
lepszego uzasadnienia ewolucji, która zapanowała w nauce” S6. Z czasem 
darwinizm może okazać się niewystarczający i już się okazał, na przy
kład w socjologii — pisze Nałkowski — sama jednak istota ewoluejo- 
nizmu, ujmowanie zjawisk w kategoriach rozwoju, pozostaje niewzru
szoną zasadą nie tylko w nauce, lecz we wszystkich dziedzinach myśle
nia. Na gruncie tej właśnie zasady dowodzi wyższość „nerwowca” nad 
tłumem. By móc to uczynić, przekształca darwinowską teorię tak dalece, 
że nie naruszona pozostaje w niej jedynie ogólna reguła nieustannego 
rozwoju, zasady i kierunki ewolucji są natomiast całkowitą negacją dar- 
winizmu. Dziwić się można Jellencie, że tego w myśli Nałkowskiego nie 
dostrzegł.

Z punktu widzenia darwinowskiej walki o byt „nerwowcy” należą 
do osobników najsłabszych, skazanych na zagładę. Darwinizm przenie
siony bezpośrednio na stosunki społeczne przyznawał moralną wyższość 
„troglodytom”. Dlatego w cytowanym artykule o Darwinie Nałkowski 
kategorycznie stwierdza: „Darwinizmu nie można przenosić żywcem 
z biologii do socjologii, albowiem w tej ostatniej występuje nowy, kom-

W. N ałkow ski, Z pow odu  życ iorysu  Darwina,  w: Jednostka i ogół, s. 295.
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plikujący czynnik: k r y t y c z n a  i k i e r o w n i c z a  ś w i a d o m o ś ć  
c z ł o w i e k a ” 27 [podkreślenie moje — M. W.]. Występują także — czy
tamy dalej — nierówności społeczne („sztuczne środowisko”), które jed
nych wzmacniają, drugich zaś osłabiają w walce o byt. Nałkowski świa
domy jest pułapek naturalizmu; rozumie jakościową odmienność natury 
i kultury, sprzeciwia się zasadzie bezpośredniej analogii. Uczony przy
rodnik, rzekomy miłośnik życia w biologicznym sensie, czyni wszystko, 
by wykazać autonomię, nieredukowalność i wyższość wartości „sztucz
nych”, kulturowych. Ewolucja — powiada — jak zbyt silny strumień 
„zmieniła koryto”, przeniosła się ze sfery materialnej w duchową, stała 
się ewolucją psychiczną. Rozwój zmierza teraz w kierunku doskonale
nia ludzkiej wrażliwości i uczuciowości (rozumu także, lecz znacznie wy
żej stawia Nałkowski czynniki emocjonalne). „Ewolucja polega na ciąg
łym przetwarzaniu się sił fizycznych na duchowe, biologicznych na soc
jologiczne, bezpośrednich porywów na refleksję [...] na t r a n s m i s j i  
sił fizycznych na duchowe” 2S.

Zasadę transmisji sił wyjaśnia kolejny zamieszczony w Forpocztach 
artykuł Nałkowskiego — Natura i siła. Pozostaje on pod silnym wpły
wem naturalizmu, mimo że jego celem jest krytyka wszelkiego, poza 
sentymentalnym i estetycznym, aprobatywnego stosunku do natury, 
wszelkich prób kreowania wartości poprzez odwołanie się do biologicz
nych praw  życia.

Każda żywa istota — człowiek, zwierzę — posiada pewien przyro
dzony i stały potencjał siły i energii. Zwierzę zużywa całą siłę w walce
o byt, człowiek — przynajmniej część tej energii przeznacza na czyn
ności umysłowe. Im bardziej rozwija się jego życie psychiczne i inte
lektualne, tym większa część energii transmtiowana jest ze sfery czyn
nej, fizycznej ku wewnętrznej, duchowej. Zatem jednostki najbardziej 
rozwinięte intelektualnie i uczuciowo niejako żerują na własnej energii 
życiowej, są fizycznie słabe, niezaradne, niezdolne do brutalnej walki. 
Między fizyczną a duchową stroną ich osoby zachodzi stała nierównowa
ga, która jest powodem nerwowości i cierpienia.

Koncepcja stałego, biologicznego potencjału, przemieniania się sił 
jednego rodzaju na siły drugiego rodzaju, a więc wzajemnego ich uza
leżnienia, dosłownie, niejako materialne pojmowanie duchowości jako 
zdolnej strawić fizyczność, wreszcie uznanie jej za pochodną biologicz
nego potencjału — ma w sposób oczywisty proweniencję naturalistyczną. 
Przypomina na przykład prawo odwracalności sił Ochorowicza. Na uwa
gę zasługuje jednak próba osłabienia deterministycznego charakteru tej

27 Ibidem,  s. 297.
38 W. N ałkow ski, Forpoczty ewolucji...,  s. 56.
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koncepcji poprzez wprowadzenie do niej czynnika woli i  świadomości. 
Jakkolwiek możliwości ludzkie są z góry ograniczone zakresem przyro
dzonej „siły absolutnej”, to jej transmisja zależy od postawy człowieka. 
Człowiek ewoluuje, bowiem tego pragnie, jego rozwój zależy od świado
mie podjętego wysiłku wewnętrznego, zgody na cierpienie. Wyboru te
go dokonują ¡nieliczni.

Nałkowski upraszcza zagadnienie woli i konieczności, być może na
wet czyni to świadomie — był zwolennikiem tendencji tam, gdzie służy 
ona ,dobrej sprawie”. Zależy mu na heroizacji .nerwowca”, którego na
zywa również „bojownikiem”. Dla Marii Komornickiej przeduchowienie 
jest rodzajem fatalizmu, tragiczną koniecznością cierpienia. Wniosek taki 
daje się wyciągnąć z artykułu Natura i silą. NałkoWski, nie bacząc na 
to, czy jest konsekwentny, czy nie, unika wszelkich pesymistycznych 
konkluzji: chce przecież „agitować”, nie zniechęcać. Podobnie pesymizm 
płynący z perspektywy indywidualnego niespełnienia i klęski zostaje 
przez niego zniesiony w perspektywie ogólnej: obiektywne prawa ewo
lucji gwarantują, prędzej czy później, zwycięstwo ducha nad naturą, 
wrażliwości nad siłą. Natura wobec ducha, kultury jest zdecydowanie 
podrzędna, jest zaledwie punktem wyjścia ewolucji człowieka. Tęsknota 
za „naturą”, „prostym ludem” itp. jest oznaką dekadencji, znużenia; 
rzeczywisty zwrot ku pierwotności — jako rezygnacja z rozwoju — jest 
nawet niemoralny. Człowiek zmierza ku opanowaniu — na zewnątrz 
i w obrębie własnej jaźni — obecności matłd-natury: jak garb, który 
wreszcie przeżyje swojego wielbłąda. Dlatego „pierwotne [...] instynkty 
mogą zasługiwać na cześć jedynie jako wielka siła absolutna, ale nie 
jako forma jej przejawienia” 29. W tym  kontekście po raz pierwszy poja
wia się u Nałkowskiego nazwisko Nietzschego i krytyka jego filozofii, 
którą uczony geograf rozumiał właśnie jako apologię brutalnych instynk
tów i „gruby materializm”.

Siłę natury w psychice ludzkiej można opanować i racjonalnie wy
zyskać, jak energię strumienia; być może — tak jak w przyrodzie — 
i w jaźni ludzkiej „natura zniknie”, a człowiek zamieni się w samostero- 
wany, doskonały mechanizm: „Z czasem rozwinie się być może taki nad- 
człowiek, który będzie w stanie przeprowadzać sam w  sobie taką trans
misję w możliwie najkrótszym czasie” 30. Byłby to nadczłowiek anty- 
nietzscheański. Jeszcze w wiele lat później, w roku 1908, Nałkowski po
wtórzy to samo znacznie bardziej dobitnie: „Jeżeli istnieje postęp ludz
kości, to celem jego musi być człowiek zupełny, całkowity — człowiek 
posiadający pełnię sił i władz, panujący nad nimi w  zupełności, n i b y

29 W. N ałkow ski, Natura i siła, w: Jednostka i ogół, s. 20.
80 Ib idem ,  s . 23.
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m a s z y n i s t a  [podkreślenia moje — M. W.], któremu dość otworzyć 
lub zamknąć pewną klapę, przerzucić pas na to lub owo koło, aby nadać 
taki lub inny kierunek sile swej maszyny — celem rozwoju człowieka 
jest spotęgowanie siły i ułatwienie transm isji” 31.

Wewnętrzna przebudowa przypomina w tym  ujęciu batalię o wyko
rzystanie pól, złóż, walkę o elektryfikację i mechanizację — perspekty
wa na wskroś awangarodowa i nieco przerażająca. Czujące i przesubtel- 
nione indywiduum, wewnętrznie rozdarte i dlatego właśnie twórcze, 
przeistoczyć się ma w  istotę racjonalną i  wewnętrznie spójną, jednoczącą 
w sobie bezkonfliktowo dwa sprzeczne żywioły, „dwa tak wielkie światy, 
jak wielkie rozumienie i wielkie odczucie” 32. Wizja Nałkowskiego wy
klucza elementy irracjonalne i przypadkowe, przewiduje całkowite zwy
cięstwo świadomości i woli nad koniecznością. Jest uwikłana w  sprzecz
ności: w yrasta z opozycji wobec pozytywistycznej apologii rozumu, któ
rej przeciwstawia „wyższy stopień psychizmu”, lecz w gruncie rzeczy — 
ku niej właśnie zmierza: „Wiadomo, że proces dziejowy polega na rac
jonalizacji czynów, na opanowaniu ślepych sił przez rozum” 33; „całe 
dzieje ludzkości (filogenia i ontogenia) wskazują na coraz większe opa
nowywanie irracjonalnego przez intelekt” 34. Ponadto —¡ wychodząc od 
przeciwstawienia „nerwowca” tłumowi „troglodytów” Nałkowski prag
nie w istocie pojednania jednostki i ogółu. Oczywiście, będzie to możliwe 
dopiero Wtedy, gdy „tryglodyci” znikną, a „ogół” składać się będzie 
z twórczych i pragnących rozwoju jednostek. Nałkowski wierzy w mo
żliwość powstania idealnego społeczeństwa, tj. takiego, które będzie 
sprzyjać rozwojowi człowieka oraz zlikwiduje jednostkowe i zbiorowe 
koszty „nieekonomicznej transm isji”. Powraca więc, acz na wyższym 
poziomie, uzupełniony o jakości duchowe, zakwestionowany na wstępie 
utylitaryzm i praktycyzm, troska o dobro społeczne.

„Nerwowiec”, produkt „transmisji nieekonomicznej”, nie jest, jak 
z tego wynika, człowiekiem pełnym, docelowym ideałem ludzkości. Sta
nowi jedynie wzór na danym etapie rozwoju, jest formą przejściową. 
Takie są obiektywne prawa ewolucji: „Co dziś jest tak zwaną podwaliną, 
jutro staje się przeżytkiem, kulą ,u nogi w  dalszym pochodzie” 35 — i Nał
kowski nie widzi powodu, by tragizować. To nauka, jak sam przyznaje, 
uczy go tak szerokiego, ponadindywidualnego spojrzenia. Tragizuje Ko
mornicka w  lirycznych szkicach prozą Przejściowi i Dlaczego?; dla arty
sty świadomość, że jego twórcze działanie jest wynikiem biologicznego

31 W. N ałkow ski, O ludziach i ideach, „W iteź”, 1908, nr 6, s. 290.
32 W. N ałkow ski, Z p ow od u  e s te ty k i  Cuyau,  w: Jednostka  i ogół, s. 308.
33 W. N ałkow ski, K r y ty k a  „Legendy M łodej Polsk i”, „Epoka”, 1939, nr 13, s. 12.
34 Ibidem,  nr 15, s. 15.
35 W. N ałkow ski, Forpoczty  ewolucji..., s. 51.
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przymusu „transmisji” i nie ma wartości ponadczasowej, jest z pewno
ścią nie do zniesienia.

Nałkowski, choć propaguje nadwrażliwość, wysubtelnienie duchowe 
i refleksję, sam nie jest skłonny do głębszych rozważań filozoficznych 
a wręcz niejedno upraszcza. To Jellenta zastanawia się, czy społeczeń
stwo jest organizmem, czy istnieją obiektywne prawa w historii, czy 
można pogodzić etykę wolnej woli z etyką utylitarną, indywidualizm 
z zaangażowaniem społecznym. To Komornicka daje artystyczny odpo
wiednik duchowej sytuacji „nerwowca” w drugiej połowie XIX w. Nał
kowski jest przede wszystkim — w swej publicystyce — krytykiem 
i agitatorem, ideologiem i zarazem pragmatykiem. Nie znaczy to, że 
rozterki tych dwojga są mu obce: jeśli jednak daje im wyraz, to raczej 
przypadkowo, między wierszami. Lansuje „światopogląd bojowy”: życie, 
jak poucza teoria ewolucji, jest nieustającą walką i Nałkowski czyni 
wszystko, by do tej walki aktywizować. Szkice Komornickiej, które ceni 
same w sobie jako przejaw wysoko rozwiniętej świadomości, skłaniają 
raczej ku pesymistycznej refleksji, kierują uwagę na procesy wewnętrz
ne, osłabiają wolę działania. Dlatego pełnią one w Forpocztach niejako 
rolę ilustracji; tezy programowe zmonopolizował Nałkowski i wypowie
dział je w tonie tak kategorycznym, aby słabiająca chęć walki refleksja 
nie znalazła przystępu do czytelnika.

Trzeba jednak pamiętać, że wypowiedzi Nałkowskiego mają w dużej 
mierze charakter doraźny, tendencyjny i pragmatyczny, są formą działa
nia i oddziaływania, są tylko tym, co autor chciał powiedzieć, a nie 
tym, co w ogóle miał do powiedzenia lub odczuwał. Że tak jest, zdają 
się świadczyć nieliczne, mimowolne jakby uwagi, zaskakujące często to
nem innym, refleksyjnym, a niekiedy pesymistycznym, jawnie niezgod
nym z dominującym charakterem wypowiedzi. Bardzo często sytuacja, 
potrzeba czasu, strategia działania określają treść wystąpień Nałkow
skiego. Posługuje się on np. topornym podziałem na „siły reakcji” i „si
ły postępu”, nie czyniąc w ich obrębie większych rozróżnień. Uważa, iż 
w istniejących warunkach społecznych nie może sobie pozwolić na znie
chęcenie jakichkolwiek sojuszników w „burzeniu”. Popiera więc np. 
„Chimerę” ze względu na jej elitaryzm, choć nie lubi estetyzmu, wystę
puje w obronie dekadentów, choć nie cierpi „knajpizmu”, chłopomań- 
stwa, pesymizmu i bierności. Odrzuca „gruby materializm”, doznania 
irracjonalne i metafizyczne nie są mu obce, lecz drażnią go same pojęcia 
„metafizyka” i „idealizm”, gdyż uważa je za płaszczyk ideowy interesów 
reakcji. W tej sytuacji, powiada, woli „materialistów”, bo przynajmniej 
nie zamykają oni oczu na niedole życia społecznego. Jest urodzonym 
moralistą, lecz na pojęcie „etyka” regauje tak samo, jak na „idealizm”. 
Z natury i z racji swego zawodu pragnie działania twórczego, lecz w
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istniejących warunkach społecznych poleca i sam uprawia przede 
wszystkim działalność krytyczno-destrufkcyjną. Albowiem, twierdzi, moż
na zjawisko oglądać w „polu społeczno-praktycznym” oraz „filozoficzno- 
-ideowym”. Ta podwójna perspektywa jest stale w jego tekstach obec
na. Tak się składa, że to, co mu ideowo czy uczuciowo sympatyczne, 
musi często odrzucać ze względów praktycznych, choćby z powodu wy
tarcia się pewnych terminów, zmonopolizowania pewnych idei (np. pa
triotyzm, tradycja narodowa) przez „reakcję”, odkładać na później, do 
czasu, gdy ziści się jego utopijna wizja jednostki i ogółu, a słowa od
zyskają właściwe znaczenia.

IV. P O Z Y TY W IZM , SOCJALIZM I NIETZSCHE

Centralną ideą Nałkowskiego jest pragnienie, „aby uczynić jednostkę 
najzupełniejszym, najwszechstronniej rozwiniętym i najbardziej uświa
domionym człowiekiem” 38, aby uczynić go wolnym i twórczym. Podpo
rządkowane jej są wszystkie inne jego poglądy, ona określa jego stosu
nek do głównych prądów epoki. Formułując swą koncepcję jednostki 
(i ogółu), korzysta przede wszystkim z trzech źródeł inspiracji: pozyty
wizmu i darwinizmu, myśli socjalistycznej oraz Nietzschego. Czerpie 
z nich wiele i jednocześnie stale z nimi polemizuje. Podstawowym, 
wyjściowym punktem odniesienia jest pozytywizm.

Wypowiedzi na temat pozytywizmu jest wiele, zarówno w publicy
stycznych, jak i naukowych tekstach.

Nigdzie jednak — jak to leżało w jego naturze — nie ustosunkował 
się Nałkowski do pozytywizmu w sposób systematyczny i całościowy, 
jak to zrobili chociażby Krzywicki i Jellenta. Nie określił też, co przez 
„pozytywizm” rozumie, i bardzo rzadko nawet używał tego terminu. 
Przy wielu okazjach poruszał jednak kwestie, które z pozytywizmem ja
ko prądem umysłowym się wiążą. Pisał więc o metodach i celach nauki,
o „kulcie rozumu” i „kulcie faktu”, o pracy organicznej i utylitaryzmie. 
Rozważał problem człowieka, kultury i humanistyki na gruncie przyro
doznawstwa, przede wszystkim geografii, którą uważał za syntezę nauk 
przyrodniczych.

Bezsprzecznie bardzo wiele pozytywizmowi zawdzięczał. Ludzie tego 
pokolenia, jak wspomina Krzywicki, zasadniczy swój światopogląd wy
nieśli z gimnazjum, z młodzieńczych lektur, pozostających w kręgu po
zytywizmu naukowego i darwinizmu. „Była to dobra szkoła. Mówię to 
z własnego doświadczenia” 37. Od wielu założeń pozytywizmu — zwła

*  W. N ałkow ski, Filozofia praktyczna, czyli  e tyka ,  w: Jednostka i ogól, s. 317.
37 L. K rzyw icki, op. cit., s. 37.
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szcza społecznych i  politycznych — pokolenie to odeszło, zachowując 
jednak pewien ogólny styl myślenia i system wartości.

Nałkowski do końca życia zachował wiarę w społeczną, cywiliza
cyjną i moralną siłę nauki, krytycyzm i tendencje wolnomyślne ukształ
towane na tym gruncie. Tezę o „bankructwie nauki” zwalczał jako „re
akcyjną”, wynikającą — jego zdaniem — z obawy sił konserwatywnych 
przed postępowym oddziaływaniem wszelkiej obiektywnej myśli. Wy
znawał — w swej pracy naukowej — zasady scjentyzmu i ewolucjo- 
nizmu. Oddalając się w praktyce od monizmu przyrodniczego, nigdzie 
teoretycznie go nie podważył; przeciwnie — naukę o człowieku uważał 
za część nauki o ziemi. Ewolucjonizm stanowił dlań inspirację nie tylko 
ściśle naukową, lecz i światopoglądową. Jak pisze Chałasiński3S, ewoluc
jonizm w końcu XIX w. w Polsce był składnikiem szerokiego ruchu 
umysłowego wśród inteligencji radykalnej, która pod jego wpływem 
powszechnie wyznawała wiarę w  postęp, wiążąc go nie tylko z rozwojem 
cywilizacyjnym, lecz także z ideą narodową i emancypacją klas niższych. 
W tak rozumiany postęp Nałkowski niezachwianie wierzył; uważał przy 
tym, że wiara ta  ma podstawy naukowe. Założenie o koniecznym zwy
cięstwie sił postępowych jest nawet słabością wielu jego koncepcji: Nał
kowski mianowicie nigdzie nie powiedział, jak ma dojść do tego zwycię
stwa. Wierzył w postęp niekiedy naiwnie: przepowiadał całkowite opano
wanie sił natury, przezwyciężenie śmierci, zastąpienie religii nauką, 
powstanie wolnego człowieka i bezkonfliktowego społeczeństwa. Dlatego 
może Krzywicki napisał o nim: „Nałkowski, człowiek niezmiernie łatwo
wierny, dający się łapać na górnolotne frazesy” 39.

Pozytywizm nauczył Nałkowskiego cenić pracę (acz socjalizm w tym 
punkcie wniósł do jego przekonań istotne korekty) i uważać ją za za
sadniczy miernik wartości człowieka. Pozytywizm umocnił go w  atei
stycznych i antyklerykalnych przekonaniach, wpoił niechęć do oderwa
nych spekulacji metafizycznych i nieufność wobec Kościoła. Kościół — 
pisał — zawsze zwracał się przeciwko „świadectwom rozum u i zmy
słów” 40. Z satysfakcją stwierdzał: „Idea ewolucyjna zadała cios teolo
gii” 41. Nieprzejednany wobec Kościoła i religii, wyznawał poza tym —■ 
również pozytywistyczną z ducha — szeroko pojętą tolerancję: rasową, 
narodową, w  kwestii kobiecej. Nie sięgała ona tak daleko, by uznawał 
samoistną wartość kultur pierwotnych, społeczeństw słabo rozwiniętych, 
ale i tego przecież nauczył go pozytywizm, absolutyzujący zachodnioeu

38 J. Chałasiński, Socjologia Spencera jako  e lem ent spo łecznej sam o w ied zy  
inteligencji .. .,  „Przegląd Socjologiczny", t. XVI/1.

38 L. K rzyw icki, op. cit., t. III, s. 197.
40 W. N ałkow ski, Co to jes t  geografia, W arszaw a 1911, s. 10.
u  Ibidem,  s. 13.
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ropejską myśl naukową i postęp techniczny. Wreszcie — idea społecz
nego powołania inteligencji, elity mędrców, uzależnienia wszelkiego roz
woju od postępów wiedzy, tak dla Nałkowskiego znamienna, ma również 
proweniencję pozytwistyczną.

Wszystko to są jednak oderwane idee. Stosunek Nałkowskiego do 
pozytwizmu jako całości, jako prądu umysłowego, był od początku kry
tyczny, a z biegiem czasu przerodził się w  zdecydowanie negatywny. Do
szło do tego, że w pisanej pod koniec życia polemice z Legendą Młodej 
Polski oskarża Brzozowskiego o wskrzeszenie przebrzmiałych i „reak
cyjnych” haseł, takich jak... kult faktu, utylitaryzm, praca organiczna.

Określenie realnej pozycji Nałkowskiego wobec wpływów pozyty
wizmu nie jest jednak proste. Co innego pisał w tekstach publicystycz
nych, „agitujących”, co innego nieraz — w naukowych. Inna wizja czło
wieka i kultury wynika z pierwszych, a inna z drugich. Co innego wy
rażają one explicite, co innego tkwi w  nich implicite. Zasadnicza linia 
podziału przebiega między wypowiedziami publicystycznymi a pracami 
naukowymi. W pierwszych na ogół różne elementy dziedzictwa pozy
tywistycznego zwalczał, w drugich — najspokojniej się na nich opierał. 
Nie zatroszczył się o uzgodnienie swych opinii, ani nawet sformułowanie 
kilku ogólnych pytań, które wprost wynikały z  jego kłopotów intelek
tualnych.

Zacznijmy jednak od tego, co otwarcie kyrtykował i w  czym pozo
stawał zgodny sam z sobą, zarówno w  publicystyce, jak i pracach ba
dawczych.

Uważał, że pozytywizm jako filozofia jest „ciasny” i jednostronny, 
niebezpiecznie bliski „zdrowemu rozsądkowi”, podatny na różnego typu 
wulgaryzaeje wśród „duchowej hołoty”. Jako doktryna społeczna i poli
tyczna jest zdecydowanie zachowawczy. Poza jego obrębem pozostaje 
szereg zagadnień o podstawowym znaczeniu, jak np. problematyka kul
tu ry  duchowej, ideałów i wartości, wewnętrznego rozwoju jednostki, roli 
geniuszy w dziejach, zagadki bytu. Na gruncie pozytywizmu nie może 
się uksztatłować „najzupełniejszy, najwszechstronniej rozwinięty czło
wiek”, Nie daje on też realnej szansy emancypacji fizycznych ani du
chowych [proletariuszy.

Najbardziej bodaj irytował Nałkowskiego głoszony powszechnie „kult 
faktu” i „utylitaryzm ”. W pismach geograficznych rozważa tę kwestię 
w odniesieniu do nauki. Owszem, nauka powinna być obiektywna, po
winna opierać się na faktach, nie ma w niej miejsca na teologię, m eta
fizykę i aprioryczne założenia, lecz wszystko to nie oznacza jeszcze, że 
ma poprzestać na danych doświadczenia. Za ciasny uważał pogląd, iż 
„samo skonstatowanie faktu jest procesem naukowym” 42. Zresztą — do-

142 W. N ałkow ski, Ziem ia i cz łowiek , s. 18.


