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Життя прекрасне, які б  

жахливі речі про нього не розказували. 
Ольга Токарчук 

 

льга Токарчук  одна із найпопулярніших та титулованих 

літераторів сучасної Польщі, лауреат Нобелівської премії з 

літератури-2018. Народилася 29 січня 1962 року у 

невеликому польському містечку Сулехув Любуського 

воєводства. Мати – вчителька польської мови й літератури, 

батько – бібліотекар. Має українські корені. Згодом з батьками 

переїхала до Кетша, де закінчила загальноосвітній ліцей 

ім. Норвіда. Довгий час мешкала в Краянові біля Нової Руди, у 

Судетах. Краєвиди й культуру цих околиць змальовано в кількох 

її творах. Зараз проживає у Вроцлаві. 

За освітою – психологиня з дипломом Варшавського 

університету. У студентські роки як волонтерка опікувалась 

психічно хворими. Після закінчення вишу деякий час працювала 

психотерапевтом у клініці. Коли ж письменництво принесло 

визнання, покинула роботу і повністю присвятила себе літературі 

[47, с. 54].  

Читає лекції з написання прози у декількох університетах, у 

т. ч. Ягеллонському (Кракові) та Опольському. Членкиня Партії 

зелених та редколегії журналу «Політична критика». Виступає 

співавтором Фестивалю оповідання, під час якого автори 

коротких літературних форм з Польщі та закордону 

представляють свої твори. 

Ольга як письменниця – публічна постать, її слова та думки 

мають значення, їх поширює багато людей, вони стають зброєю в 

політичних сутичках, та й вона буває в тих сутичках стороною, а 

інколи навіть жертвою [56, с. 66]. 

Дебютувала у 1979 році на сторінках журналу «Навпростець» 

 часописі скаутів, де під псевдонімом «Наташа Бородіна» 

опублікувала перші оповідання. Потім написала історичний 

роман «Подорож людей Книги» (1993), відзначений премією 

«Польського товариства книговидавців».  

О 
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«Подорож людей Книги»  це роман-алегорія, написаний 

фактурно й «предметно», з тією рівновагою поетики й 

психологічності, яка потрібна, аби осучаснити й пожвавити цей 

доволі схематичний та архаїчний жанр. В основі сюжету роману – 

подорож Маркіза, члена таємного братства містиків, алхіміків і 

астрологів, який пускається у пошуки величної Книги – їхнього 

«священного писання». Його випадковими супутниками у 

ризикованій мандрівці стають куртизанка Вероніка та молодий 

глухонімий візник Ґош. Подорож мальовничої трійки у своїй ідеї 

цілком відповідає духові Нового Часу. Вона виразно 

телеологічна1 й прагматична, а її завершення має бути врочистим 

і переломним – адже Книга силою своєї святості повертає назад 

скорботний хід людських доль. Підготовка ж до мандрівки цілком 

відповідає солідній меті. Сумірним із нею є й стиль викладу: 

послідовний і детальний. Наративний механізм твору чітко 

відраховує час до неухильної фінальної події [69]. 

У 1995 році виходить роман «Е. Е.» про дівчинку із польсько-

німецької родини, яка раптом набуває паранормальних здібностей 

– дара медіума, а потім так само раптово їх утрачає.2 

Світову славу письменниця здобула третім романом «Правік 

та інші часи» (1996), який одразу завоював прихильність критиків 

та читачів. Літературознавці назвали творчість Ольги Токарчук, 

як зрозумілу для людей навіть із невеликим читацьким досвідом 

та здатну задовольнити найвибагливіші естетичні смаки. 

Популярність роману підтвердили численні перевидання, а також 

премія читацьких симпатій найпрестижнішої в Польщі 

літературної нагороди «Ніке» (1997). Згодом роман увійшов до 

шкільної програми. 

«Правік та інші часи»  це оповідь про невеличке, на кілька 

хат, село, про його жителів та їхніх ангелів, про його тварин і 

природу, а разом із тим – про цілий світ, бо Правік можна 

вважати моделлю Всесвіту. Опис села, що відкриває книжку, 

                                                 
1 Телеологія – вчення, згідно з яким уся історія світу є здійсненням наперед визначеної Богом мети, 
й усе в розвитку природи та суспільства доцільне. 
2 В основу роману покладено докторську дисертацію Карла Юнга про Ерну Ельцнер – жінку із 

даром медіума.  
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дуже нагадує опис Раю, проте Рай Правіку вже знає страждання і 

біль, розлуку і заздрість, старість і смерть. Жителі села живуть 

надзвичайно повним життям: вони зазнають усіх радощів 

дитинства з його дивовижними відкриттями, постають перед 

виборами молодості, створюють власні родини і в муках 

народжують дітей, по-різному будують свою зрілість і по-різному 

зустрічають смерть. Долі людей, котрі разом мешкають у селі, 

складають дивовижну повноту екзистенції, що не потребує для 

свого вияву ні іншого місця, ні часу. недаремно одна з героїнь 

твору вірить, що поза межами Правіку не існує нічого, і чужинці, 

що приходять з інших місць, і вихід в інші простори – лише 

ілюзія. 

А втім, Правік перебуває не лише в міфологічному хронотопі. 

Через це село, що розташоване недалеко від Кракова, проходить 

ціле двадцяте століття з його двома війнами і змінами державної 

влади [54, с. 318]. 

Якщо в «Правіку та інших часах» йдеться, насамперед, про 

творення світу, спорудження дому, то в «Домі денному, домі 

нічному» (1998) домінує освоєння чужого простору. Це частково 

викликано вибором місця дії. Герої твору мешкають поблизу 

Нової Руди, себто на так званих Повернутих Землях. Привезені 

«з-за Бугу» одразу після війни переселенці борються з новим 

простором, з чужим порядком і чужою мовою. Вирвані з рідного, 

вони опиняються віч-на-віч із землею, якої вони не знають, не 

розуміють і якій не довіряють [46, с. 209]. 

«Дім денний, дім нічний»  це незвичайний роман. Його 

структуру можна було би порівняти з пазлами: нотатки, 

оповідання, сни і рецепти, усі під своїми заголовками,  як 

кубики, що стикаються в різних площинах, у різних вимірах і під 

різним кутом. Книгу можна читати по-різному: від початку до 

кінця або тільки уривками, хаотично або стежачи за обраною 

сюжетною лінією. Але завжди залишиться почуття невтамованого 

голоду, бо ця книжка – не з тих, які закінчуються. Кожну 

сюжетну лінію можна ще продовжувати, у будь-який бік, 

додавати власні історії, власні сни [45, с. 199]. Тобто можна 

говорити про верховну роль творення (проекції) багатьох візій 
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власного «я» в місця, простори і навіть інші тіла. Важливо, що 

буття подане як одне ціле шляхом кумуляції детально описаних 

фрагментарних історій. Читач має враження «протікання» 

романної фікції в його життя і, може, навіть замислюється, чи він 

не живе в «матриці» [46, с. 215]. 

 Оповідання, вміщені у збірку «Гра на багатьох 

барабанчиках» (2001), характеризуються зображенням 

виняткових ситуацій та місць подій з нереалістичними 

елементами в зображенні персонажів. У своїх творах авторка 

застосовує підхід, який базується, з одного боку, на використанні 

ігрового принципу та, з іншого,  на описі граничних психічних 

станів особистості, які призводять до амбівалентності3, 

розщеплення, а то й множинності людського «Я». Професійна 

освіта та досвід Ольги Токарчук знайшли втілення у творчості. 

Так, пізнавальною ознакою її персонажів є майстерно виписаний 

внутрішній світ із виразним психоемоційним станом. Нерідко 

письменниця настільки заглиблюється у процеси свідомості свого 

героя і намагається зробити їх видимими для читача, що вдається 

до побудови внутрішнього діалогу через розкол його «Я», який в 

медицині вважається дисоціативним розладом ідентичності [42, 

с. 86]. 

Наступна книга оповідань письменниці  «Останні історії» 

(2004). Кожна з десяти представлених історій: чи то події на 

Волині за часів шведської навали, чи у сучасній Швейцарії, чи у 

далекій Азії, або у зовсім придуманих місцях,  вікно у 

потойбічний світ. Герой оповідання «Пасажир» все дитинство 

боїться фігури, яка виникає уночі біля його вікна. Лікар із 

«Зелених дітей» дізнається про феномен: на Крайній Півночі діти 

народжуються з домішкою рослин, які несуть загрозу 

суспільству… Чудернацькі оповідання, які відкривають зовсім 

інший вимір і поволі змінюють сприйняття реального світу [36, 

с. 15]. 

                                                 
3 Одночасна наявність двох протилежних почуттів, бажань. 
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Серед багатьох титулованих романів Ольги Токарчук 

«Бігуни» (2007)4  мабуть, самий відомий. У Польщі твір оцінили 

присудженням топ-премії «Ніке» у 2008 році. За формою 

«Бігуни»  дорожні нотатки. Але не прямі, а ніби відбиті в 

анфіладі дзеркал-спогадів мандрівників (пасажирів). Та всі разом 

ті скалки подорожніх вражень, щоденникові нотатки авторки-

мандрівниці зрештою збігаються.  

Та й сама подорож у «Бігунах» мало нагадує туристичні 

рефлексії – письменницю цікавить не місцина, а пригоди 

людського духу в нових декораціях. Географічна точка для Ольги 

Токарчук – за всієї уваги до екзотики – лише умовність, щось на 

кшталт шахової клітинки. Тому для неї карта цікавіша, ніж 

територія. Але відбиває вона все ж таки реальні подорожні 

враження персонажів, які збагнули, що «зміни шляхетніші за 

нерух». Причому зміни – самодостатні, бо безцільні. 

«Нестабільний рух без мети й передбачуваного кінця»  зауважує 

перекладач «Бігунів» Остап Сливинський. Авторка навіть 

винайшла інструмент діагностики тих наднормальних станів – 

«топографічний психоаналіз». 

Найкоротша ознака художнього ексклюзиву Ольги Токарчук 

– ігри з Часом. «Бігуни»  багаторівневий квест: реальна 

мандрівка, блукання картою і, нарешті,  «дозволити собі 

наснитися, ось навіщо потрібні подорожі». Сон як можливість 

вийти за межі часу. Персонажі письменниці насмілюються 

здійснювати бажання. Вони пускаються у мандри. Шукають за 

місцем, що є паузою в часі. Аж поки стають «упевнені у собі, ніби 

жили уві сні» [61, с. 230-232]. 

Перше знайомство українських читачів із творчістю 

польської письменниці відбулося у 2004 році, який було 

оголошено роком Польщі в Україні. За фінансування польської 

сторони з’явився переклад роману «Правік та інші часи», а згодом 

побачили світ українською й інші твори, серед яких роман «Веди 

                                                 
4 Назва походить від єретичної секти російських старовірів – бігунів, яка існувала у XVIII-XIX 

століттях. Вони вірили, що втекти від спокус диявола можна, весь час перебуваючи в русі (довше 

доби не залишалися на одному місці). 
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свій плуг понад кістками мертвих» (2009) – своєрідна детективна 

драма.  

Дія відбувається у невеличкому, лише на вісім будинків, 

глухому дачному поселенні. Взимку там постійно мешкають 

тільки троє пенсіонерів: Браконьєр, Син прокурора та Вчителька. 

Декорації – майже як у відомому творі Дюрренматта5: сніг, що 

ізолював від зовнішнього світу кількох підозрюваних у вбивстві. 

Але письменницю цікавить не так, хто вбив (хоч розгадка 

традиційно замаскована аж до останніх сторінок роману), як 

реакції фігурантів на обставини і гадані мотиви злочинів  згідно 

шкали життєвих цінностей кожного. А розкриваються персонажі 

під тиском кримінальних обставин геть несподівано, аж до 

міркувань на зразок «якою доброю може бути смерть, 

справедливою, неначе дезінфекційний засіб» [61, с. 228]. 

Незабаром виходить в українському перекладі Остапа 

Сливинського роман О. Токарчук «Книги Якова», присвячений 

єврейському розкольнику XVIII століття Якову Франку. Над 

книгою вона працювала шість років. Письменниця якось 

зазначила, що на прикладі цієї історії можна простежити 

механізми забування, «усування» історичної та знищення певної 

колективної пам’яті. Якуба Франка не хотіли пам’ятати 

ортодоксальні євреї, оскільки вважали його зрадником, поляки – 

тому, що він був євреєм, прийдешні покоління  оскільки вони 

асимілювалися. Це було ніби потрійне забуття [88, с. 9].  

Значна частина дії твору розгортається на Поділлі – колишній 

польсько-турецькій межі. Після публікації «Книг Якова» у 

Польщі вибухнув скандал. В одному з інтерв’ю авторка сказала, 

що вважає Річ Посполиту колоніальною державою з характерним 

класово-етнічним розподілом, через що стала мішенню правих 

радикалів [68, с. 24].  

Тож особлива цінність роману в тому, що Ольга Токарчук 

бачить увесь спектр дійсності, а не обраний відрізок, із якого 

усунули те, що не відповідає певному канону національної 

                                                 
5 Фридрих Райнхольд Дюрренматт (1921-1990)  швейцарський прозаїк, працював у детективному 

жанрі. 
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історичної пам’яті. Вона зуміла увібрати в себе досвіди різних 

сторін і тепер є тим, хто будує мости-діалоги між різними, часто 

закритими, сприйняттями світу [88, с. 9]. За словами самої 

письменниці, «Книги Якова»  твір про зіткнення культур, де 

одна намагається витіснити іншу, викриття джерела ненависті. 

Перекладач Остап Сливинський відзначає, що роман 

найбільше з-поміж інших творів письменниці стосується України, 

наших галицьких і подільських земель. Вона навіть кілька разів 

разом із чоловіком приїздила в Україну, щоб відвідати місця, де 

відбувається дія роману [67].  

Роман побачив світ у 2014 році та наступного отримав 

премію «Ніке». Твір потрапив до багатьох книжкових рейтингів 

країни. Так, журнал Newsweek Polska назвав його «першим 

польським романом, який вписується у світовий ренесанс великої 

історичної епіки», та розмістив серед 10 книг року. 

Твори письменниці перекладені більш ніж 27 мовами світу. 

За деякими були поставлені вистави: «Номери», «Скарб», «Е. Е.», 

«Борошняна юшка», «Арія Diva», а роман «Веди свій плуг понад 

кістками мертвих»  екранізований у 2016 році під назвою «Слід 

звіра» (отримав нагороду  «Срібного ведмедя» на Берлінському 

кінофестивалі). 

З моменту виходу у 1993-му році першого роману та дотепер 

Ольга Токарчук неодноразово отримувала локальні та світові 

премії, серед яких: премія Польського товариства книговидавців, 

нагороди Фундації ім. Костельських (1997), ім. Владислава 

Реймонта (1999) та «Ніке» (2008, 2015), закордонний «Паспорт» 

журналу «Політика», міжнародні нагороди Vilenica (2013) та 

самоврядування Стокгольма (2017) тощо. У 2018 році виборола 

міжнародну Букерівську премію за роман «Бігуни». Письменниця 

стала першою в історії польською авторкою, творчість якої була 

відзначена цією нагородою (призовий фонд розділила з автором 

англійського перекладу своєї книги) [47, с. 54]. За свою суспільну 

діяльність в галузі культури теж має низку почесних відзнак та 

нагород.  

А 10 жовтня 2019 року Шведська королівська академія наук 

оголосила імена відразу двох лауреатів Нобелівської премії з 
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літератури, оскільки у 2018 році ця премія не присуджувалася 

через пов’язаний з одним із членів Нобелівського комітету 

скандал. Тож Нобелівський комітет назвав лауреатом 

літературного «Нобеля» за 2018 рік польську письменницю Ольгу 

Токарчук «за оповідну уяву, яка з енциклопедичною пристрастю 

представляє перетини меж як форми життя» [31, с. 5]. Ліва 

британська газета The Guardian у назві статті оголосила: «Ольга 

Токарчук: феміністка з дредами отримала заслужену Нобелівську 

премію» [56, с. 66]. 
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