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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu wnoszę projekt uchwały

z okazji przyznania Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla.
Do reprezentowania mnie w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniam senatora Jana Rulewskiego.

(-) Jan Rulewski

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
z okazji przyznania Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla
W dniu 10 października 2019 r. Jury Akademii Szwedzkiej ogłosiło, że literacką
Nagrodę Nobla, najważniejszą światową nagrodę w dziedzinie literatury, za 2018 r. otrzymała
nasza Rodaczka Olga Tokarczuk – piętnasta kobieta wśród ponad setki laureatów tej nagrody
w ogóle. Jest to już piąta nagroda literacka na przestrzeni 118 lat jej przyznawania dla
przedstawiciela Polski, ale pierwszego takiego, którego zasadnicza część twórczości powstała
w wolnej Polsce, Polsce, która właśnie obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości.
Nagroda Nobla jest efektem długiej i bogatej kariery twórczej Olgi Tokarczuk,
zapoczątkowanej w 1990 r., w trakcie której autorka już wcześniej uzyskiwała najważniejsze
nagrody krajowe (dwukrotnie Nagrodę Literacką „Nike”) oraz międzynarodowe (prestiżową
The International Booker Prize za książkę „Bieguni”). Stało się jasne, że ta, młoda jeszcze,
pisarka jest najwyższej klasy przedstawicielką literatury światowej.
W

uzasadnieniu

przyznania

nagrody,

podanym

przez

9

jurorów,

w

tym

3 międzynarodowych, wskazano, że jest ona, „za jej narracyjną wyobraźnię, która wraz
z encyklopedyczną pasją zamienia przekraczanie granic w odrębny rodzaj istnienia”.
Podkreślono ponadczasowe znaczenie i przesłanie „Ksiąg Jakubowych”, jej największego do
tej pory i monumentalnego dzieła.
Nie bez słuszności pisarkę w tym roku w Katowicach nagrodzono tytułem Wielkiego
Ambasadora Polszczyzny, jeśli się zważy na fakt, że jej książki przetłumaczono na
37 języków. Twórczość Olgi Tokarczuk była też ekranizowana i wystawiana w teatrach.
Pisarka, wzorem innych polskich znakomitych intelektualistów, wybitnych uczonych,
noblistów i pisarzy, uczestniczy czynnie w życiu społecznym, zwłaszcza występuje w obronie
praw kobiet i demokracji.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej gratuluje Oldze Tokarczuk międzynarodowego
sukcesu. Uznajemy jej wiekopomne zasługi dla literatury na świecie i wzrostu czytelnictwa
w Polsce. Życzymy Oldze Tokarczuk nieprzerwanej pracy twórczej oraz zaangażowania
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społecznego w kraju i na świecie. Przyznana jej Nagroda Nobla pobudzi narodową dumę
Polek i Polaków!
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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