
Тема: Альбер Камю. Роман «Чума»  

Опорний конспект 

Анкета роману  

1. Історія створення роману 1941 р. - перші начерки, 1943 р.— перший варіант 

твору, 1947 р.— вийшов роман, збагачений життєвим досвідом автора, зокрема його 

участю у французькому Опорі. 

2. Жанр: -  роман-хроніка одної події /194.. /; роман-притча;  - роман-пересторога 

3. Композиція роману побудована у формі чіткого хронікального викладу подій, які 

подаються у їх послідовному часовому перебігу, розподіл частин твору приведений 

у відповідність до природного розподілу відрізків часу.  

П'ять частин, з яких складається роман, майже точно розподілені за порами року і 

послідовно фіксують усі етапи наростання, загострення і спаду чумної епідемії. 

Навесні, в першій частині роману, чума вперше виявляє свої страшні знаки у місті. 

Літо, події якого охоплюють друга і третя частини роману,— це період 

невпинного наростання і катастрофічного загострення масштабів епідемії. Восени 

— у четвертій частині роману — показано, як поступово епідемія стабілізується, 

не зменшуючи, але й не збільшуючи кількість своїх щоденних жертв. 

Нарешті, в п'ятій частині — на кінець грудня — епідемія поступово зійшла 

нанівець. 

4. Тема: боротьба людської спільноти проти конкретного зла (за словами автора, 

«явний зміст «Чуми» — це боротьба європейського Опору проти фашизму»). 

5. Проблематика: зло, абсурд у житті людини і добро; активне протистояння злу; 

відповідальність за власний вибір; моральність та аморальність; життя і смерть.  

6. Місце подій.  Місто Оран – «на перший погляд, тихе й мирне, звичайне; «мури у 

сірому попелі»; «сьогочасне, ні про що не здогадується»; «все потопає в болоті», 

бридке, брудне, безлике, не мальовниче,).  

7. Розповідь у романі побудована у формі своєрідної хроніки, яка ведеться від 

особи оповідача і достатньо скрупульозна і послідовно фіксує усі етапи розгортання 

епідемії чуми і перипетії опору, який намагалися чинити цьому страшному лихові 

мешканці містечка. Хроніку веде лікар Бернар Ріє. Ріє у своїй оповіді намагається 

бути об'єктивним і безстороннім свідком, що старанно протоколює події, які 

стосуються, переважно, життя міста загалом. 



8. Система образів роману Камю «Чума» 

Два ідейно протиставлені табори.  

Герої, які поділяють авторську думку 

про необхідність боротьби з лихом, 

що спіткало місто 

Герої, у яких є своя, осібна думка 

про те, чим є або може бути для 

людини чума 

Ріє, Тарру, Рамбер і Гран Панлю і Коттар 

ідейні антагоністи 

Персонажі другого плану — старий ядушник - «котячий дідок», слідчий 

Оттон, Кастель, мати доктора Ріє та інші, ідейна суть образів яких 

також визначає їх приналежність до одного з двох ідейно протиставлених 

таборів 

 

9. Три світи роману: 

1) Реальний: епідемія чуми у місті Оран; опис боротьби оранців зі страшною 

хворобою 

2) Алегоричний: за словами Камю, «явний зміст «Чуми» — це боротьба 

європейського Опору проти фашизму («коричнева чума»); 

3) Філософський: боротьба зі всесвітнім злом. 

Роман Камю – це "художня ілюстрація" до важливих положень філософії 

екзистенціалізму, насамперед — про необхідність морального вибору людиною 

свого шляху в умовах "межової ситуації". Саме вільний вибір, за словами Камю, 

створює особистість. Існувати — означає вибирати себе". 

10. Екзистенціальні мотиви у творі: страх, безвихідь становища, відірваність від 

світу, абсурдність існування, межова ситуація 

11. Символічні образи 

♦ Місто Оран - всесвіт, де відбувається боротьба добра і зла, де невідомо, хто і коли 

переможе, але де сама боротьба, опір звеличуються, бо це — гідне людини («не бути 

на боці «концтаборів») 

♦ Оран і оранці - мікромодель людства у трагічних історичних подіях 

♦ Образ   чуми   -  фашизм, хвороба, війна,  «межова   ситуація»,  жорстокість 

судових вироків, несправедливе суспільство,  фанатизм церкви, розстріл 

переможених, смерть дитини, абсурд, трагічна людська доля; універсальна метафора 



ФІНАЛ –ПЕРЕСТОРОГА 

« … мікроб чуми ніколи не помирає» 

зла, зло, невіддільне від буття.  Один із героїв похмуро констатує у фіналі роману: 

«А що таке власне чума? Теж життя, тільки і всього!» 

Боротьба з чумою - бунт проти абсурду, бунт, вільний від утилітарно-практичних 

цілей та мотивів, не лише особистих, а й суспільно-історичних. 

12. Проблематика романа 

- сенс існування і призначення людини; 

- проблема «добра» і «зла»; 

- відповідальність людина за свою долю; 

- людина і суспільство; 

- відношення людина до свого призначення 

13. Фінал романа залишається відкритим  

     ПРОБЛЕМНЕ ЗАПИТАННЯ:  

«Чи отримала людина перемогу  

в боротьбі з ЧУМОЮ?» 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Законспектувати матеріал лекції до зошита (анкету твору). 

2. Зробити конспект «Життя і творчість Вістена Одена». Вміти аналізувати його 

поезії.  

3. Написати твір-роздум на тему: «Вияви «чуми» ХХ-ХХІ століття» (наприклад: 

ігроманія, соцмережі, наркоманія, Чорнобильська катастрофа тощо) 

 


	Анкета роману

