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OLGI TOKARCZUK TEORIA POZNAWANIA ŚWIATA 

 

 W wydanym pod koniec ubiegłego roku zbiorze esejów i wykładów pod noblowskim 
tytułem „Czuły narrator” można odnaleźć nie tylko pewną autorską teorię poznawania świata, 
ale także ważne pytania pod adresem nauk społecznych. Wspaniała pisarka nie ukrywa, że 
wątpi w ich zdolność do odkrywania prawdy o świecie i proponuje alternatywne podejście. 
Gdyby ograniczało się do literatury moglibyśmy uznać je za jedynie podzielenie się  
z czytelnikami fascynującą tajemnicą (która oczywiście przestała nią być w chwili jej 
ujawnienia) warsztatu pisarki. Przesłanie jest jednak uniwersalne, to znaczy dotyczy także 
badania świata przez nauki humanistyczne i społeczne. To powinno być dostrzeżone  
i docenione, jako swoista prowokacja intelektualna. Czy również zaakceptowane?  
To chciałbym uczynić przedmiotem naszego spotkania. Skierowane także w naszą stronę 
przesłanie Olgi Tokarczuk wpisuje się zresztą w toczone w naszym środowisku dyskusje i spory 
o sposoby odkrywania i analizy procesów i zjawisk społecznych, jak również ich prezentacji. 
We wprowadzeniu zostaną zrekonstruowane możliwie wiernie, choć niestety skąpo, główne 
punkty tej koncepcji. Te punkty, które uważam za ważne pytania pod naszym adresem.  

 

Poniżej, kilka cytatów z książki „Czuły narrator”. 

 

 „Swoją rolę straciły uniwersytety, przeistaczając się w groteskowy pastisz samych 
siebie – zamiast tworzyć wiedzę i płaszczyzny wzajemnego zrozumienia, zamknęły się  
w swoich murach i portalach, broniąc dostępu do wiedzy i zazdrośnie ukrywając przed sobą 
nawzajem wyniki badań. Uczeni, rywalizując o punkty, zmienili się we współzawodniczących 
ze sobą wyrobników”. 
 

 „Wydaje się, że literatura jako nieustanny proces snucia opowieści o świecie ma 
większą niż cokolwiek innego możliwość ukazania świata z całością perspektywy wzajemnych 
wpływów i powiązań. (…) To bardzo wyrafinowany i szczególny sposób komunikacji 
międzyludzkiej, precyzyjny a zarazem totalny”. 
 

 „Przeciwieństwem metaksy jest literalizm. (…) Ale literalizm ma też swoją 
wyrafinowaną postać, wtedy najczęściej podpiera się racjonalizmem, metodologią naukową  
i tak zwanym zdrowym rozsądkiem. I bardzo często statystyką”. 
 

 „Fikcja literacka ma też do swojej dyspozycji najważniejsze narzędzie – nadaje sens 
temu, co się nam przydarza”.  


