
 

 

 

У середу, 12.11.1 4, команда учнів 11-х класів: Казакевич Андрій, група 11-1, Ку-

ницька Аліна, Слободян Ганна та Деректоренко Ірина,  група 11-2 відвідала університет 

імені Альфреда Нобеля, де разом зі студентами вузу тепло зустріла лауреата Нобелівсь-

кої премії!  

Маріо Варгас Льоса  один з провідних письменників сучасної латиноамерикансь-

кої літератури, автор більше 30 романів, есе і п'єс. У своїх творах зачіпає гострі соціаль-

ні, політичні та історичні теми. Нобелівський лауреат 2010 року. Нагороду йому вручили 

з формулюванням за «картографію структури влади і яскраві образи опору, повстання і 

поразки індивіда». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В університеті імені Альфреда Нобеля йому був присвоєний титул почесного про-

фесора. Це означає, що тепер він може викладати лекції в будь-який час, у будь-якому 

університеті України. 

Нобелівський лауреат Маріо Варгас Льоса розпочав промову зі спогадів про ди-

тинство та творчі здобутки, а закінчив її відповідями на запитання студентів вузу. 

 Мені сподобались його думки, стосовно ситуації на Сході України, але його ба-

чення, на жаль, не зійшлось з моїм! 

 Я жив в країнах, де панувало насильство, де військова диктатура погубила більше 

70 тисяч людей. Мені не страшно було приїхати до вас в Україну. Навпаки, вона надих-

нула мене. Тому що зараз тут відбувається справжня боротьба за свободу, за становлення 

і розвиток демократії. І результат цієї боротьби торкатиметься не лише Європи, але і 

всього світу. 

Латиноамериканський постмодерніст побажав українцям миру, розповів про свій 

творчий шлях і важливість літературних процесів для сучасного суспільства, бо саме лі-

тературні твори, на думку Маріо Льоси, є потужною зброєю у боротьбі з несправедливіс-

тю. 

 Я навчився читати в 5 років і саме це незабутнє відчуття того, що ти можеш роз-

шифрувати букви, друкарський текст, надихнуло мене стати письменником. Я говорив 

своїй матері, що книги мені цікавіші за живих людей. Якщо книжка, на мій погляд, за-

надто швидко закінчувалася, я починав писати продовження. А якщо фінал твору мені не 

подобався, я придумував свій... Я намагався стати адвокатом, потім зацікавився журналі-

стикою, почав викладацьку діяльність, але ніколи не припиняв вивчати літературу. 

ЗУСТРІЧ 
з Нобелівським лауреатом 

Маріо Варгасом Льоси 



 
 Цікавим з розповіді Маріо Варгаса Льоси стало те, що він вважає Михайла Булга-

кова українським письменником, не тільки тому що той народився в Києві. Його заціка-

вив саме стиль Михайла Булгакова, і він зауважив, що Булгаков по-справжньому україн-

ський і всередині душі він це відчуває! 

 Льоса вважає Булгакова одним з неперевершених майстрів «магічного реалізму», 

привівши в приклад  його роман «Майстер і Маргарита». 

 «Майстер і Маргарита», мені здається, одне з кращих творів у світовій літературі. 

Я читав його не одного разу  правда, не в оригіналі, а англійською. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З іменною медаллю, присвяченою нобелівським лауреатам 
 

Як підкреслив Нобелівський лауреат, Україна веде боротьбу за весь вільний світ, за 

цінності, які поділяють люди доброї волі. 

 Ваша країна сьогодні бореться за спільні європейські цінності, і я Вас запевняю, 

це розуміють інтелектуали світу, це розуміють звичайні люди не тільки в усій Європі, а й 

у Латинський Америці, де також підтримують боротьбу України за свободу і демокра-

тію. 

  Я приїхав до вашої країни, бо розумію, що саме тут і зараз відбувається глобаль-

на боротьба за демократію проти тиранії. І українці ведуть цю боротьбу не лише за себе, 

а й за всю Європу. 

Підготував учень групи 11-1 

Казакевич Андрій 


