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Nagroda Nobla w dziedzinie 
literatury za 2018 r.
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Olga Tokarczuk
Wybitna prozaiczka i eseistka, laureatka nagrody Nobla w 
dziedzinie literatury za 2018 rok i The Man Booker
International Prize 2018 za powieść "Bieguni". Urodziła się 
29 stycznia 1962 roku w Sulechowie.

Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, 
Czesław Miłosz, Wisława Szymborska. 

Teraz z dumą dopisujemy do tej listy Olgę 
Tokarczuk.
O godz. 13.05 w czwartek, 10 października 2019, od Matsa Malma, 
sekretarza Akademii Szwedzkiej, usłyszeliśmy znamienne słowa: 
„Pani Olga Tokarczuk zostaje laureatką tegorocznego Nobla”. Polka 
oficjalnie została nagrodzona Noblem za 2018 r. Wyróżnienie 
dostała za „narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją 
pokazuje przekraczanie granic jako formę życia”. Drugim laureatem, 
za rok 2019, został Austriak Peter Handke za „wpływową twórczość, 
która z językowym geniuszem eksploruje peryferia i specyfikę 
ludzkiego doświadczenia”.
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Skąd jest 
Tokarczuk?
Przybliżając sylwetkę Olgi 
Tokarczuk członkowie 
Akademii podkreślali, 
że przełom przyniosła jej 
powieść „Prawiek i inne 
czasy”, która - jak zaznaczyli 
- „jest wyśmienitym 
przykładem polskiej 
literatury po 1989 r.”. 
Ponadto: „pisarka nigdy nie 
postrzega rzeczywistości 
jako czegoś stałego i danego 
raz na zawsze. Jej powieści 
zbudowane są 
na mistrzowskim napięciu 
między kulturowymi 
sprzecznościami: natura 
kontra kultura, rozsądek 
kontra szaleństwo, 
mężczyzna kontra kobieta, 
dom kontra wyobcowanie”. 
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Olga Tokarczuk

Nagrody i wyróżnienia
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Nagrody i wyróżnienia- najważniejsze
• Swój debiut pisarski zaliczyła w 1979 roku na łamach 

pisma "Na przełaj". Publikowała wówczas pod 
pseudonimem Natasza Borodin. Jej pierwszą powieścią 
była "Podróż ludzi Księgi", która ukazała się w 1993 roku. 

• W 2008 roku otrzymała Nagrodę Literacką "Nike" za 
"Biegunów". W 2015 roku ponownie została laureatką tej 
prestiżowej nagrody za "Księgi Jakubowe", która jest 
również jedną z najbardziej docenianych przez 
czytelników i krytyków spośród jej powieści. W styczniu 
2017 roku otrzymała za nią także Międzynarodową 
Nagrodę Literacką samorządu Sztokholmu.  

• Olga Tokarczuk jest jedną z tych autorek, które działają 
na rzecz praw kobiet. Dzięki temu w 2017 roku otrzymała 
nagrodę IX Kongresu Kobiet. 

• Pisarka ma swoją Gwiazdę w Alei Gwiazd Literatury przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim. 
W 2010 roku została odznaczona Srebrnym Medalem 
"Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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Nagrody i wyróżnienia - chronologicznie
• 1993 Nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek za Podróż ludzi Księgi
• 1996 Paszport „Polityki” - literatura
• 1997 Nagroda Literacka „Nike” Czytelników za Prawiek i inne czasy
• 1997 Nagroda Fundacji im. Kościelskich
• 1999 Nagroda Literacka „Nike” Czytelników za Dom dzienny, dom nocny[

• 1999 Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta
• 2002 Nagroda Literacka „Nike” Czytelników za książkę Gra na wielu bębenkach
• 2005.12.28 Honorowa Obywatelka Miasta i Gminy Bardo.
• 2007 Nagroda miesięcznika Odra za powieść Bieguni i wcześniejsze dzieła
• 2008 Nagroda Literacka „Nike” za powieść Bieguni
• 2008.10.05 Nagroda Literacka „Nike” Czytelników za powieść Bieguni
• 2008 Nagroda im. Samuela B. Lindego, polsko-niemiecka nagroda przyznawana przez władze partnerskich miast: Torunia i Getyngi
• 2009 Honorowa obywatelka Nowej Rudy
• 2010 nominowana do Nagrody Literackiej Nike za Prowadź swój pług przez kości umarłych
• 2013 Nagroda Vilenica[60], międzynarodowa, przyznawana pisarzom z Europy Środkowej
• 2014 Dolnośląska Nagroda Kulturalna „Silesia” Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
• 2015 Nagroda Literacka „Nike” za Księgi Jakubowe
• 2015 Nagroda Literacka „Nike” Czytelników za Księgi Jakubowe
• 2015.05.22 Uhonorowana w Alei Pisarzy przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, gdzie odsłoniła swoją płytę z brązu
• 2015 Międzynarodowa Nagroda Mostu miast Görlitz i Zgorzelec
• 2016 „Zasłużona dla Miasta Wałbrzycha”, wyróżnienie Rady Miejskiej Wałbrzycha.
• 2017.01 Międzynarodowa Nagroda Literacka Samorządu Sztokholmu za Księgi Jakubowe
• 2017.05.27 Gwiazda w Alei Gwiazd Literatury przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim.
• 2017.09.10 Nagroda IX Kongresu Kobiet, Poznań
• 2018.04.21 Nagroda Polcul Foundation „za działalność społeczną w dziedzinie kultury na Dolnym Śląsku”
• 2018.05.22 Nagroda The Man Booker International Prize 2018 za książkę Bieguni (Flights) Fitzcarraldo Editions, tł. Jennifer Croft
• 2019.06.24 Honorowa obywatelka Wrocławia
• 2019.07.08 Nagroda Laure-Bataillon dla najlepszej książki przełożonej na język francuski za Księgi Jakubowe
• 2019.10.10 Nagroda Nobla w dziedzinie literatury za 2018, za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia
• 2019.12.20 Sejm RP podjął uchwałę z okazji otrzymania przez O. Tokarczuk Nagrody Nobla, w której napisano: Autorka „Ksiąg Jakubowych” [...] mówi, jak trudno dziś scalić świat, który stał się światem fragmentów 

osobnych, odrębnych bytów i narracji. Chciwość, brak szacunku do natury, egoizm, brak wyobraźni, niekończące się współzawodnictwo, brak odpowiedzialności sprowadziły świat do statusu przedmiotu, który można ciąć 
na kawałki, używać i niszczyć. Dlatego wierzę, że muszę opowiadać tak, jakby świat był żywą, nieustannie stawającą się na naszych oczach jednością”.

• 2019.12.30 Rada Miejska Nowej Rudy podjęła uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Olgi Tokarczuk w mieście Nowa Ruda.
• 2020.01.14 Paszport „Polityki” - nagroda specjalna Kreator Kultury
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Olga Tokarczuk

Najważniejsze dzieła
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1. "Podróż ludzi Księgi" - 1993 rok

Ta książka była debiutem literackim Olgi Tokarczuk. Trudno, w związku z tym, nie uwzględnić jej na liście jej najważniejszych
powieści. Różne źródła podają, że książka ta na początku była odrzucona przez wielu wydawców. Gdy jednak ostatecznie 
Tokarczuk udało się ją wydać, zdobyła za nią nagrodę za debiut. 

Bohaterowie książki wyruszają w pogoń za legendą o tajemniczej Księdze, która ma możliwość, żeby zmienić bieg dziejów. 
Powieść od początku do końca jest owiana tajemnicą, pełno w niej metafizycznych odniesień, ale przede wszystkim to 
bardzo wciągająca historia, którą do dziś fani pisarstwa Tokarczuk uwielbiają. 

"Podróż ludzi Księgi" uzyskała nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. 
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2. "Prawiek i inne czasy" - 1996 rok

Ta książka przyniosła Tokarczuk literacką popularność. Autorka otrzymała za nią nominację do Nagrody Literackiej "Nike" i 
ostatecznie otrzymała nagrodę czytelników. Powieść przyniosła jej także Paszport "Polityki". "Prawiek i inne czasy" to wielki
sukces czytelniczy, który został przetłumaczony na ponad dwadzieścia różnych języków.

Książka to jeden z najbardziej feministycznych tytułów w portfolio Olgi Tokarczuk o przemijaniu i ludzkim przeznaczeniu. 
Prawiek to wieś położona w centralnej Polsce. To właśnie w tej miejscowości mieszka kilka rodzin. W każdej z nich znajdują 
się ludzie walczący o swoją przyszłość i szczęście. 
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3. "Dom dzienny, dom nocny" - 1998 rok

Przez wielu krytyków ta książka jest nazywana najambitniejszą książką w dorobku Olgi Tokarczuk. Autorka przedstawia w niej 
wielowymiarowość ludzkiego życia, pokazując je na pograniczu jawy i snu. I choć sama książka ma wydźwięk nieco 
melancholijny, a niekiedy nawet okrutny, ostatecznie jej finał jest optymistyczny. 

Olga za tę powieść otrzymała międzynarodową nagrodę Brücke Berlin-Preis. "Dom dzienny, dom nocny" to pierwsza 
powieść w Polsce, która została udostępniona w formie elektronicznej. 
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4."Gra na wielu bębenkach" - 2001 rok

"Gra na wielu bębenkach" to zbiór dziewiętnastu opowiadań, który został nominowany do Nagrody Literackiej "Nike". 
Otrzymał w wówczas nagrodę czytelników. 

Opowiadania Olgi Tokarczuk to wiele różnych postaci i niezwykłe historie, z których w każdej pojawia się coś niezwykłego, 
czego czytelnicy zupełnie się nie spodziewają. To prawdziwa uczta dla fanów krótkich form pisarskich, którzy nie lubią 
skupiać się na długich prozach. 
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5. "Bieguni" - 2007 rok

Ta książka przyniosła Oldze Tokarczuk wiele sławy. Jest to jedna z najgłośniejszych i najszerzej komentowanych powieści 
ostatnich lat w naszym kraju. Dzięki niej pisarka zdobyła Literacką Nagrodę "Nike". 

"Bieguni" jest to wielowątkowa powieść, osadzona w różnych miejscach i czasach. Sama nazwa nawiązuje do sekty 
prawosławnych starowierców, którzy wierzyli, że grzechom mogą przeciwstawić się jedynie wtedy, gdy pozostają w ruchu. I 
choć nie jest to powieść podróżnicza, przenosi nas w różne miejsca, stając się jednocześnie metaforą poszukiwania.  
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6. "Prowadź swój pług przez kości umarłych" - 2009 rok

To jedna z najpopularniejszych książek Olgi Tokarczuk. Wszystko dlatego, że doczekała się ekranizacji. Głośny film "Pokot", 
który wyreżyserowały Agnieszka Holland oraz jej córka Kasia Adamik, powstał właśnie na podstawie tej powieści.

Choć książka ukazała się 10 lat temu, dziś jest jeszcze bardziej aktualna. Porusza problematykę ekologii oraz aktywizmu w 
obronie zwierząt i natury. Olga Tokarczuk mówiła o tym głośno, zanim stało się to modne. Nic więc dziwnego, że we 
wrześniu tego roku "Guardian" umieścił tę powieść na liście 100. najlepszych książek XXI wieku. 
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7. "Księgi Jakubowe" - 2014 rok

To najgłośniejsza książka w portfolio Olgi Tokarczuk. I to właśnie ona w dużej mierze wpłynęła na to, że pisarka została 
laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Zdobyła za nią, po raz drugi w swoim życiu, również Literacką Nagrodę "Nike". 

Jest to powieść historyczna, sięgająca czasami do XVIII wieku. Opowiada o mistyku żydowskiego pochodzenia, który 
zamieszkuje na wschodzie Rzeczpospolitej. Jakub Frank, bo tak nazywał się ów mistyk, ogłosił się Mesjaszem i dał początek 
judaistycznej herezji, jaką był frankizm. Olga Tokarczuk poświęciła dużo energii i pracy w wydanie tej książki. Ostatecznie 
udało jej się ją napisać po 6 latach ciężkich przygotowań. W "Księgach Jakubowych" Tokarczuk obnaża też wizerunek 
sprawiedliwej Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Wymyśliliśmy historię Polski jako kraju tolerancyjnego, otwartego, jako kraju, który nie splamił się niczym złym w stosunku 
do swoich mniejszości. Tymczasem robiliśmy straszne rzeczy jako kolonizatorzy, większość narodowa, która tłumiła 
mniejszość, jako właściciele niewolników czy mordercy Żydów - mówiła Tokarczuk w jednym z wywiadów dla Telewizji 
Polskiej.

Ta książka jest bardzo kontrowersyjna, a za razem doskonała. Idealnie wpasowała się w dzisiejsze czasy, przepełnione walką 
o dobro różnych mniejszości. 
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Olga Tokarczuk

Cytaty
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„Gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie - pękłyby nam serca. ”

Olga Tokarczuk, „Bieguni”

„Bóg stworzył człowieka z oczami z przodu, a nie z tyłu głowy, co znaczy, że człowiek ma się zajmować tym co będzie, a nie 
tym co było.”

Olga Tokarczuk, „Księgi Jakubowe”

„Kto raz widział granice świata, ten najboleśniej doświadczać będzie swego uwięzienia.”

Olga Tokarczuk, „Prawiek i inne czasy”
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„Gdyby ludzie czytali te same książki,
żyliby w tym samym świecie.” 

Księgi Jakubowe



Olga Tokarczuk

Ekranizacje i spektakle teatralne       
na podstawie powieści
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• E.E. (1998, spektakl teatru telewizji na podstawie powieści pod tym samym tytułem; reż. Maria Zmarz-Koczanowicz, w roli Erny Eltzner wystąpiła Agata 
Buzek);

• Prawiek i inne czasy (1998, spektakl teatru telewizji na podstawie powieści pod tym samym tytułem; reż. Piotr Tomaszuk, w rolach głównych Joanna 
Kasperek i Jan Peszek);

• Numery (2000, spektakl teatru telewizji na podstawie opowiadania Numery z tomu Szafa; reż. Agnieszka Lipiec-Wróblewska, w roli Miss L. wystąpiła Ewa 
Dałkowska);

• Skarb (2000, spektakl teatru telewizji na motywach fragmentów powieści Dom dzienny, dom nocny; reż. Piotr Mularuk, w roli Krystyny Popłoch wystąpiła 
Maja Ostaszewska);

• Żurek (2003, film fabularny na podstawie opowiadania pod tym samym tytułem z tomu Gra na wielu bębenkach, reż. Ryszard Brylski);

• Miłości (2004, spektakl teatru telewizji na motywach opowiadań z tomu Gra na wielu bębenkach; reż. Filip Zylber);

• Aria Diva (2007, film fabularny krótkometrażowy na podstawie opowiadania Ariadna na Naksos z tomu Gra na wielu bębenkach, reż. Agnieszka 
Smoczyńska);

• Zniknięcie (2011, film fabularny krótkometrażowy na podstawie wątków powieści Bieguni, reż. Adam Uryniak);

• Glicynia (2016, krótkometrażowy), reż. Izabela Kiszczak

• Pokot (2017, film fabularny na podstawie powieści Prowadź swój pług przez kości umarłych, reż. Agnieszka Holland i Kasia Adamik).

• Noc w Mariandzie (Noc v Mariandu, 2019), reż. Matěj Chlupáček, Maja Hamplová, Martin Hradecký

20

Ekranizacje i spektakle teatralne na podstawie powieści
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„Gdyby ludzie czytali te same książki,
żyliby w tym samym świecie.” 

Księgi Jakubowe


