
  

Polscy laureaci Nagrody Nobla 
w dziedzinie literatury



  

Polscy nobliści

● Henryk Sienkiewicz,
● Władysław Stanisław 

Reymont,
● Czesław Miłosz,
● Wisława Szymborska,
● Olga Tokarczuk.



  

Alfred Nobel urodził się w 1833 roku w Sztokholmie. Był 
wynalazcą, naukowcem, chemikiem. Posiadał ogromny 
majątek, wiele podróżował. Pracował w firmie ojca – 
Immanuela Nobla, prowadził eksperymenty 
z nitrogliceryną. Wynalazł dynamit, zajmował się również 
destylacją ropy naftowej.



  

Nagroda Nobla

Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Jej 
wręczenie ma miejsce 10 grudnia w rocznicę śmierci 
Alfreda Nobla. W skład nagrody wchodzą: medal, dyplom 
oraz suma pieniężna, której wysokość zależy od funduszu, 
jaki posiada Fundacja Nobla. Jest wręczana 
w następujących dziedzinach: Fizyka, Chemia, Fizjologia 
z Medycyną, Literatura, a także Nagroda Pokojowa. 
W 1895 roku Alfred Nobel napisał testament, w którym 
dokonał podziału swojego majątku. Poniżej jego fragment:



  

,,Kwota procentu mojego podziału, rozdzielona na pięć równych 
części będzie służyła na nagrody za największy wynalazek lub 
odkrycie w fizyce, w dziedzinie fizjologii lub medycyny, za 
najcenniejszy utwór literacki w kierunku idealistycznym, 
wreszcie piątą część otrzyma ten, kto najwięcej lub najlepiej 
działał na polu zbratania ludów, zniesienia lub zmniejszenia 
stałych armii, zwoływania oraz rozpowszechniania uchwał 
kongresów pokojowych. Postanawiam: nagrody z działu fizyki 
i chemii przyznaje Szwedzka Akademia Nauk, w zakresie 
fizjologii i medycyny Instytut Karoliński w Sztokholmie, za 
sprawą zaś około powszechnego pokoju – wydział złożony 
z pięciu zacnych osób, wybieranych przez norweski Storthing. 
Moje wyraźne postanowienie (…) aby przy rozdawaniu nagród 
kierowano się jedynie największą zasługą bez względu na 
narodowość i na to, czy nagrodzony będzie Skandynawem, czy 
też nie!”.



  

Henryk Sienkiewicz

Pseudonim Litwos, pisarz, 
nowelista, publicysta.

Urodził się 7.05.1846 roku 
w Woli Okrzejskiej, zmarł 
15.11.1916 roku w Vevey 

w Szwajcarii.



  

Henryk Sienkiewicz to jeden 
z najwybitniejszych polskich 

pisarzy. Uczył się w gimnazjum 
w Warszawie. Następnie 

rozpoczął tutaj studia w Szkole 
Głównej. Najpierw prawo oraz 

medycynę, później studiował na 
Wydziale Filologicznym. Pracował 

jako dziennikarz w Gazecie 
Polskiej. W 1876 roku Sienkiewicz 

wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych, tam jako 

korespondent wysyłał relacje do 
gazet. Sienkiewicz wiele 

podróżował m.in. po Europie. 
Również interesowały go sprawy 

społeczne.

Autograf Henryka Sienkiewicza

Banknot z wizerunkiem Henryka Sienkiewicza



  

Utwory literackie

● Na marne (1872),

● Niewola tatarska (1880),

● Ogniem i mieczem (1884),

● Potop (1886),

● Pan Wołodyjowski (1888),

● Bez dogmatu (1891),

● Rodzina Połanieckich (1895),

● Quo vadis (1896),

● Krzyżacy (1900),

● W pustyni i w puszczy (1911),

● Szkice węglem (1877),

● Janko Muzykant (1879),

● Sachem (1889),

● Latarnik (1881),

● Bartek Zwycięzca (1882),

● Listy z Ameryki (1876-1878).



  

Przyznanie Nagrody Nobla

,,Tak jest! Przyznano! (…) zwycięstwo literatury polskiej 
w szrankach, w których występuje cały świat to radość po 
prostu powszechna i rzecz ze wszystkich najważniejsza”.

(z listu do syna Henryka Józefa) 



  

Mowa Sienkiewicza

,,(…) Jednakże zaszczyt ten, cenny dla 
nas wszystkich, o ileż jeszcze 
cenniejszym być musi dla syna Polski!… 
Głoszoną ją umarłą, a oto jeden 
z tysiącznych dowodów, że ona żyje!… 
Głoszono ją niezdolną do myślenia 
i pracy, a oto dowód, że działa!… 
Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, 
że umie zwyciężać! Komuż nie przyjdą 
na myśl słowa Galileusza: E pur si 
muove!…, skoro uznana jest wobec 
całego świata potęga jej pracy, a jedno 
z jej dzieł uwieńczone”.



  

Uzasadnienie przyznania Nagrody Nobla Henrykowi Sienkiewiczowi w 1905 roku 
- ,,w uznaniu jego wielkich zasług jako autora epickiego”.



  

Prasa o Nagrodzie Nobla

,,Nie było jeszcze wypadku, aby nadanie nagrody Nobla uzasadniono tak, 
jak w tym przypadku. Powiedziano bowiem, że odznacza się Sienkiewicza 
jako przedstawiciela literatury i kultury swego narodu. Słusznie też 
Sienkiewicz powiedział, że uznaną przez to została – wobec  całego świata, 
potęga umysłowa Polski”.

Relacja w Dzienniku Poznańskim nr 292 z 23 XII 1905 roku

,,Byliśmy głęboko przekonani, że jedno z najzaszczytniejszych odznaczeń 
przyznawanych ze słynnej na cały świat fundacji Nobla, nie ominie mistrza 
współczesnej literatury polskiej. Jakoż przewidywania nasze sprawdziły się: 
wielką nagrodę literacką w tej fundacji otrzymał w rb. Sienkiewicz. (…) My 
wpływów za granicą nie posiadamy, laur wywalczyły Sienkiewiczowi jego 
dzieła”.

Relacja w Biesiadzie Literackiej  nr 49 i 50 z 15 XII 1905 roku



  

,,Byłem, Nobla zabrałem, wróciłem”.

(z listu do Antoniego Osuchowskiego)



  

Władysław Stanisław 
Reymont

Właściwe nazwisko Rejment, 
powieściopisarz, nowelista, 

publicysta. 

Urodził się 7.05.1867 roku we 
wsi Kobiele Wielkie, zmarł  

5.12.1925 roku w Warszawie.



  

Władysław Reymont uczęszczał do Warszawskiej Szkoły Niedzielno-
Rzemieślniczej. Imał się różnych zajęć. Był czeladnikiem krawieckim 
w zakładzie swojego szwagra. Należał również do wędrownej trupy 
teatralnej, był jednak słabym aktorem.  Pracował na kolei. W 1893 
roku przeniósł się do Warszawy i rozpoczął pracę literacką. Żył 
w trudnych warunkach. W 1895 roku ukazał się reportaż Reymonta 
Pielgrzymka do Jasnej Góry. Rok później wyjechał do Łodzi. 
Podróżował po Europie m.in. był w Niemczech, we Włoszech. 
W 1900 roku pisarz uległ wypadkowi na kolei. Wysokie 
odszkodowanie, które otrzymał, pozwoliło mu wieść dostatnie życie. 
Reymont ożenił się w 1902 roku z Aurelią z Szacsznajdrów, nie mieli 
dzieci.



  

Twórczość

➢ Pielgrzymka do Jasnej Góry (1895),

➢ Komediantka (1896),

➢ Fermenty (1897),

➢ Ziemia obiecana (1899),

➢ Chłopi (1901-1908),

➢ Przed świtem (1902),

➢ Senne dzieje (1908),

➢ Marzyciel (1908),

➢ Wampir (1911),

➢ Burza (1908).



  

Reymont o Nagrodzie Nobla

,,I przyznaję się przed Wami, że ta 
nagroda uderzyła we mnie 

istotnym, wstrząsającym piorunem. 
Bowiem mimo wszelkich nadziei, 
coraz bardziej zastanawiających 

pogłosek, w głębi hodowałem 
niewiarę. Ani na chwilę nie miałem 

przekonania o dostaniu tej 
nagrody”.

Zapiski W. S. Reymonta o Nagrodzie Nobla



  

               Rękopis Chłopów Rękopis Chłopów

W 1924 roku Szwedzka Akademia przyznała Władysławowi Stanisławowi  
Reymontowi Nagrodę Nobla za powieść Chłopi. Rywalizowali z nim o to 
wyróżnienie m.in. Stefan Żeromski, Tomasz Mann. Schorowany twórca nie 
mógł odebrać nagrody osobiście. W Sztokholmie pojawił się za niego Alfred 
Wysocki. Po otrzymaniu Nagrody Nobla Reymonta odwiedzili premier 
Wincenty Witos i marszałek Maciej Rataj.



  

Portrety Reymonta

Piotr Gagan, Portret Władysława Reymonta

Maciej Milewski, Władysław Reymont, 2010

Lidia Snitko-Pleszko, Portret pisarza, 2010



  

Czesław Miłosz

Poeta, prozaik, eseista, 
tłumacz.

Urodził się 30.06.1911 roku 
w Szetejniach na Litwie, zmarł 
14.08.2004 roku w Krakowie.



  

Czesław Miłosz w 1921 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum w Wilnie. Następnie 
studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim. Był współzałożycielem grupy 
poetyckiej Żagary. W czasie studiów pisał wiersze. W 1933 roku ukazał się jego 
debiut książkowy Poemat o czasie zastygłym. Po uzyskaniu dyplomu wyjechał 
na stypendium do Paryża. Pracował w Polskim Radiu w Wilnie. Po wybuchu II 
wojny światowej przebywał w Rumunii, a następnie przedostał się do Warszawy. 
Pracując jako woźny w Bibliotece Uniwersyteckiej, ciągle tworzył.  Po wojnie 
wyjechał do Nowego Jorku, był pracownikiem konsulatu polskiego. W 1951 roku 
przyjechał do Polski, odebrano mu paszport, a po jego odzyskaniu zdecydował 
się wyemigrować do Francji. 



  

Nagroda Nobla

W 1980 roku Szwedzka Akademia 
w Sztokholmie przyznała 

Czesławowi Miłoszowi Nagrodę 
Nobla za ,,całokształt twórczości, 

w której z bezkompromisową 
wnikliwością ujawnia zagrożenie 

człowieka w świecie pełnym 
gwałtownych konfliktów”.



  

W swojej mowie noblowskiej 
Czesław Miłosz podkreślał, że na 
jego pojęcie o poezji duży wpływ 
miała czytana w dzieciństwie Selma 
Lagerlöf. 

,,Kiedy dostałem Nagrodę 
Nobla, to już całkowicie 
straciłem kontrolę i tylko włosy 
wydzierałem z głowy, 
dowiadując się, kim jestem 
w oczach innych”.



  

O Czesławie Miłoszu...

,,Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza jest nie tylko nagrodą talentu. Jest 
także nagrodą wytrwałości i wierności wewnętrznemu głosowi, który 
prowadził go przez zasadzki historii i zawikłania osobistych doświadczeń”.

Jan Błoński

,,Miłosz jest twórcą głęboko moralnym. Poezja jego w tym sensie jest 
służebna i w tym leży jej rys wielkości. A przez to tak głęboko jest 
uniwersalistyczna”.

Stanisław Stomma



  

Poemat o czasie zastygłym 
(1933)

Trzy zimy (1936)

Twórczość

Traktat moralny (1982)

Hymn o perle (1982)

Nieobjęta ziemia (1984)

Wiersze (1940)

Ocalenie (1945)

Traktat poetycki (1957) Gucio zaczarowany (1965)

Miasto bez imienia (1969)

Gdzie wschodzi słońce 
i kędy zapada (1974)

Kroniki (1987)

Dolina Issy (1955)

Zniewolony umysł (1953)



  

Twórczość Czesława Miłosza 
jest zazwyczaj dzielona na kilka 
działów: powieści, poezje, szkice 
oraz eseje, przekłady poezji 
polskiej na język angielski, 
korespondencja, przekłady 
biblijne, przekłady prozy i poezji 
na język polski. 



  

,,Umarł Miłosz. Dwa słowa – absurdalny oksymoron. 
Nieprawda. Nie może umrzeć ktoś, kto był, jest i będzie 

stałym punktem odniesienia. Ktoś, kto był i będzie zawsze”.

Jerzy Illg



  

Wisława Szymborska

Poetka, krytyk literacki, 
tłumaczka.

Urodziła się 2 lipca 1923 roku 
w Kórniku koło Poznania, 

zmarła 1.02.2012 roku 
w Krakowie.



  

Wisława Szymborska studiowała filologię polską oraz socjologię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Była związana z redakcją tygodnika Życie 
Literackie. Tam prowadziła dział poezji i pisała felietony Lektury 
nadobowiązkowe. W 1945 roku ukazał się pierwszy wiersz poetki Szukam 
słowa na łamach Dziennika Polskiego. Twórczość Szymborskiej była 
wielokrotnie nagradzana. W 1954 roku przyznano jej literacką nagrodę 
miasta Krakowa, a w 1962roku nagrodę Bydgoskiej Wiosny Poetyckiej. 
Poezję Wisławy Szymborskiej doceniono również w innych krajach. 
Otrzymała Nagrodę im. Goethego oraz Nagrodę Herdera. 



  

Nagroda Nobla

Wisława Szymborska otrzymała 
Nagrodę Nobla w 1996 roku 
za ,,poezję, która z ironiczną 
precyzją pozwala historycznemu 
i biologicznemu kontekstowi 
ukazać się we fragmentach 
ludzkiej rzeczywistości”.



  

O Nagrodzie Nobla...

,,Z trudnym do opisania wzruszeniem przyjęłam wiadomość o przyznaniu mi 
przez Akademię Szwedzką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Żaden 
pisarz nie tworzy tylko dla siebie, zawsze pragnie podzielić się swymi 
emocjami i myślami z nielicznym choćby gronem czytelników, którzy go 
rozumieją i z określonych powodów cenią. Moje ambicje twórcze nigdy nie 
sięgały dalej, nigdy nie aspirowały do międzynarodowych zaszczytów 
i wyróżnień. Toteż uhonorowanie mojej poezji nagrodą o najwyższym w 
świecie prestiżu muszę uważać za piękny i zdumiewający dar losu. To 
wielka radość nie tylko dla mnie, ale i dla mojego rodzinnego kraju. 
Dziękuję!”.

Wisława Szymborska



  

Wystarczy (2012)

Dlatego żyjemy 
(1952)

Pytania zadawane 
sobie (1954)

Wołanie do Yeti 
(1957)

Twórczość

Chwila (2002)

Dwukropek (2005)

Tutaj (2009)

Sól (1962)

Sto pociech (1967)

Wszelki wypadek 
(1972)

Wielka liczba (1976)

Ludzie na moście 
(1986)

Koniec i początek 
(1993)

Widok z ziarnkiem 
piasku (1996)



  

Oprócz pisania wierszy Wisława 
Szymborska była mistrzynią 
limeryków. Podczas jednego 

z wieczorów przyjaciele poetki 
przygotowali kabaret literacki, 

w którym wygłaszali limeryki na jej 
cześć. Poniżej kilka z nich:



  

Limeryki

,,Słynna globtroterka imieniem Wisełka / Całe życie śniła o wyprawie do Ełka. / 
Wreszcie – pakuje kufry, w drzwiach domyka skobla. / Wtem patrzeć – sprytni 
Szwedzi jej przyznali Nobla. / Więc do Sztokholmu musi. A Ełk? Cały Ełk łka”.

Bronisław Maj

,,Była w Krakowie pewna piękna Safo, / Co nie lubiła dawać autografo, / Lecz gdy 
szczęśliwym trafo / Zrozumiała swe gafo, / Pozwoliła się nawet fotografo”.

Jacek Woźniakowski

,,Pewna poetka uczczona Noblem / Drzwi do mieszkania zawrła skoblem / 
I zamiast lecieć do Sztokholmu, / Na cyplu skryła się Bornholmu, / Szepcząc: »To 
nie mój problem«”.

Jerzy Illg



  

Kolaże

Wisława Szymborska lubiła 
tworzyć kolaże, które sama 

nazywała wyklejankami. Poetka 
wycinała z gazet ilustracje oraz 

napisy, które były przyklejane na 
kartki. Miały one najczęściej 

wymiary pocztówki. Powstałe 
kompozycje  nabierały nowego,  

zaskakującego znaczenia.



  



  

Popularność związana z otrzymaniem przez Wisławę Szymborską Nagrody 
Nobla, liczne wywiady oraz wystąpienia były dla poetki trudnym 
doświadczeniem. W jednym z listów do irlandzkiego poety Seamusa 
Heaneya pisze:

,,Mam już »noblowski rok« szczęśliwie za sobą. Kiedy rok temu napisałeś, 
co mnie czeka, i opowiedziałeś własne doświadczenia, podejrzewałam, że 
trochę przesadziłeś. Ale nie, miałeś absolutną rację – zamęt, hałas, brak 
chwili spokoju, niespodziewane obowiązki, wyjazdy, stosy listów, mnóstwo 
telefonów, kłopoty i przykrości”.

Do przyjaciół zaś:

,,Jestem jak kot, zagłaskana na śmierć. Tu chcą, żebym wbijała jakieś 
gwoździe do sztandarów, tam mi chcą dawać jakieś tytuły, tam znowu chcą 
nazwać szkołę moim imieniem… Na wszystko mówię »nie« - chcę być co 
prędzej zwykłą osobą, a nie »osobistością«”.



  

Olga Tokarczuk

Pisarka, poetka, eseistka, 
psycholog.

Urodziła się 29.01.1962 roku 
w Sulechowie koło Zielonej 

Góry.



  

Olga Tokarczuk ukończyła psychologię w 1985 roku na Uniwersytecie 
Warszawskim. Jej rodzice byli nauczycielami. Ojciec - Józef kierował 
biblioteką. Matka – Wanda uczyła języka polskiego. Po studiach Tokarczuk 
pracowała jako psychoterapeutka, prowadziła treningi terapeutyczne. Jej  
debiut pisarski nastąpił w 1979 roku w Na przełaj (pod pseudonimem 
Natasza Borodin), miała wtedy zaledwie siedemnaście lat. Wtedy to 
ukazywały się jej pierwsze opowiadania, a następnie wiersze, które były 
drukowane w Życiu Literackim. Współpracowała z Mandragorą. Na łamach 
tego czasopisma ukazał się poemat Oddział psychogeriatryczny. Do 
ulubionych twórców pisarki należą: Stanisław Lem, Emily Dickinson czy 
Jacek Podsiadło. Olga Tokarczuk była wielokrotnie nagradzana za swoją 
twórczość. Otrzymała, m.in. Nagrodę im. Kościelskich, Paszport Polityki, 
Nagrodę Literacką Nike. W 2018 roku jej powieść Bieguni (pod angielskim 
tytułem Flights) nagrodzono The Man Booker International Prize. Książka 
Tokarczuk jako pierwsza otrzymała taką nagrodę.



  

Twórczość

● Podróż ludzi Księgi (1993),

● E.E. (1995),

● Prawiek i inne czasy (1996),

● Dom dzienny, dom nocny (1998),

● Szafa (1998),

● Opowieści wigilijne (2000),

● Gra na wielu bębenkach (2001),

● Lalka i perła (2001),

● Ostatnie historie (2004),

● Anna In w grobowcach świata (2006),

● Bieguni (2007),

● Prowadź swój pług przez kości 
umarłych (2009),

● Moment niedźwiedzia (2012),

● Opowiadania bizarne (2018),

● Profesor Andrews w Warszawie. 
Wyspa (2018),

● Czuły narrator (2020).



  

Nagroda Nobla

Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę 
Nobla za 2018 rok przyznaną 
w roku 2019.

Uzasadnienie: za ,,narracyjną 
wyobraźnię, która wraz 

z encyklopedyczną pasją 
reprezentuje przekraczanie granic 

jako formę życia”.  



  

Po przyznaniu Nagrody Nobla Olga Tokarczuk otrzymała od prezydenta 
Wrocławia dwa klucze. Pierwszy z nich do bram miasta, drugi – do willi przy 
ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu, gdzie będzie miała siedzibę fundacja pisarki. 
Cel fundacji to przede wszystkim ,,wspieranie pracy pisarek i pisarzy, 
tłumaczek i tłumaczy, badania nad literaturą i przekładem literackim, 
refleksja nad rolą literatury w historii zmian społecznych”.



  

,,Wiem, że piszę fajne książki i ludzie je czytają, dużo ludzi 
te książki lubi. Ale nigdy nie myślałam o sobie 
w kategoriach noblistki”.

Olga Tokarczuk



  

Dziękuję za uwagę

Barbara Cherbetko



  

Materiały wykorzystane w prezentacji pochodzą:

- ze Zbiorów Książnicy Kopernikańskiej,

- z książek:

● Miłosz Cz., Autoportret przekorny, Kraków 2003.

● Parnas bis: słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, oprac. P. Dunin-
Wąsowicz, K. Varga, Warszawa 1995.

● Skwarnicki M., Mój Miłosz, Kraków 2004.

- ze stron internetowych:

● https://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,3569,rok-reymontowski-
na-mazowszu.html (dostęp: 25.11.2020 rok),

● https://www.milosz.pl/galeria (dostęp: 25.11.2020 rok),

● https://mnki.pl/sienkiewicz/pl/edukacja/lekcja_muzealna/
quo_vadis__powiesc_na_miare_nobla (dostęp: 25.11.2020 rok),

● https://mnki.pl/sienkiewicz/pl/o_muzeum/henryk_sienkiewicz__prezentacje/
portrety_henryka_sienkiewicza  (dostęp: 25.11.2020 rok),



  

● http://www.noblisci.pl/1996-wislawa-szymborska/ (dostęp: 25.11.2020 rok),

● http://numizmato.pl/news/henryk-sienkiewicz-na-banknocie-500000-zl-z-1993-roku 
(dostęp: 25.11.2020 rok),

● https://ossolineum.pl/index.php/10-grudnia-w-ossolineum-pod-znakiem-noblistow/ 
(dostęp: 25.11.2020 rok),

● https://www.szymborska.org.pl/szymborska/galeria/zdjecia-szymborskiej/ 
(dostęp:25.11.2020  rok,

● https://www.szymborska.org.pl/szymborska/galeria/wyklejanki/ (dostęp: 28.11.2020 
rok).
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