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Krótka notatka o OLDZE TOKARCZUK 

Olga Tokarczuk to współczesna polska pisarka, eseistka, a także autorka scenariuszy. 

Zdobywczyni literackiej Nagrody Nobla. Urodziła się 29 stycznia 1962 roku w Sulechowie. 

Studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Początkowo pracowała w poradni 

zdrowia psychicznego. 

W 1989 roku Tokarczuk zadebiutowała tomem poezji Miasto w lustrach. Natomiast jej 

pierwsza powieść Podróż Ludzi Księgi ukazała się w 1993 roku. Duży sukces przyniósł jej 

Prawiek i inne czasy – była to jej trzecia powieść. Dzieło to, ze względu na pojawiające się w 

nim motywy, zaliczyć możemy do polskiej prozy mitograficznej. W zupełnie innej konwencji 

powstała kolejna książka Dom dzienny, dom nocny. Utwór uważany jest za dość osobisty. 

Przepełniony smutkiem, zachęca do przyjrzenia się sensowi ludzkiej egzystencji. 

Olga Tokarczuk w swojej twórczości chętnie sięgała po krótki gatunek literacki, jakim są 

opowiadania. Do takiej formy zaliczamy Szafę, składającą się z trzech niedługich opowiadań, 

Grę na wielu bębenkach – zbiór dziewiętnastu opowiadań, Ostatnie historie, czyli trzy 

opowiadania dotyczące oswajania ze śmiercią, czy też Opowiadania bizarne.  

Autorka pokusiła się również o nowe przedstawienie Lalki Bolesława Prusa w eseju pt. Lalka 

i perła. Tokarczuk sięga także do sumeryjskiego mitu, na którym oparła książkę Anna In w 

grobowcach świata. W twórczości autorki nie zabrakło powieści kryminalnej Prowadź swój 

pług przez kości umarłych, która doczekała się ekranizacji w reżyserii Agnieszki Holland (film 

„Pokot”). 

Największą sławę i sukces przyniosły Oldze Tokarczuk dwie niezwykłe powieści – Bieguni i 

Księgi Jakubowe. Bieguni to połączone ze sobą opowieści, poruszające motyw podróży, a 

dokładniej studium psychologii podróży.  

Księgi Jakubowe to wielowątkowa opowieść o młodym Żydzie, żyjącym na Podolu w XVII 

wieku. Z detalami autorka przedstawia dawną Polskę, odtwarza architekturę, tradycję, religię i 

kulturę. Za obydwie książki Tokarczuk otrzymała Literacką Nagrodę Nike.  

Jej twórczość jest doceniana na całym świecie, o czym świadczą liczne nagrody. Otrzymała 

nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Międzynarodową Nagrodę Literacką 

Kulturhuset, Nagrodę Literacką Europy Środkowej, Nagrodę Fundacji im. Kościelskich, dwa 
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razy trafiła do niej Nagroda Literacka Nike. Udało jej się również zdobyć najbardziej 

prestiżową nagrodę literacką w Wielkiej Brytanii – The Man Booker International Prize. Jej 

twórczość wyróżniona została także Paszportem „Polityki”.  

W 2019 roku Olga Tokarczuk zdobyła Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Jest to ogromne 

wyróżnienie dla pisarki. Jest ona 5. Polakiem i 15. kobietą na świecie z literackim Noblem.  

     `    źródło:www.zyciorysy.pl 
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