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«... Мої бунти були 
освітлені сонцем. 

Злидні не дали мені змоги повірити, 
що все гаразд в історії та під сонцем, 
а сонце навчило мене, що історія - ще 
не все. Змінювати життя - так, але не 
світ, який я обожнював »

А. Камю
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Передмова

Альбер Камю - найталановитіший художник серед тих, хто ство-
рював літературу, іменовану екзистенціалістською. Література ця,   
хоча екзистенціалізм тільки й робив що говорив про особистості, 
напрочуд бідна характерами. Її персонажі швидше чудернацькі і 
необмежені уособлення філософської точки зору, ніж образи дійсних 
людей.

Визначний французький романіст, філософ, публіцист вважав, 
що письменник - це «оголений нерв епохи», і тільки він здатний 
відчути «духовні потоки», які линуть від кожної людини окремо і 
людства взагалі, визначаючи моральний стан всієї цивілізації. Таке 
розуміння призначення літератури й митця дозволило А.Камю стати 
одним з лідерів філософсько-мистецького напряму екзистенціалізму. 
Поставивши існування людини в центр буття, письменник завжди 
боровся за звільнення її розуму і душі від абсурдної дійсності. Він 
проголосив необхідність бунту проти уставлених норм і повернення 
світові пріоритету особистості. Завдяки цьому письменник мав вели-
кий вплив на розвиток європейської культури ХХ ст.

Ідея абсурду – вихідний принцип концепції А. Камю, згідно з 
якою досвід людського існування закінчується смертю, приводить 
мислячу особистість до відкриття «абсурду» як кінцевої правди своєї 
«долі» на землі. Абсурдним є весь світ, людина приречена на абсурдне 
існування.

Проблема абсурду розкривається у його філософських пра-
цях, а також у художніх творах: драматургії та прозі, але самі лише 
філософські праці не дають достатнього розуміння цієї проблеми. 
Лише розглянувши в комплексі усю творчість Камю, можна мати 
достатній матеріал для аналізу.

«Його впертий гуманізм, вузький і чистий, 
суворий і чуттєвий, вів сумнівну в своєму 
фіналі боротьбу проти нищівних і потворних 
віянь доби».

Ж.П. Сартр

Альбер Камю належить до тих знакових митців XX ст., які своєю 
творчістю вчинили бунт проти несправедливості життя. Щоправда, 
бунтівний дух письменника змусив його коливатись «зліва направо» 
та навпаки, але в цьому була логіка: митець шукав і не знаходив свого 
шляху — шляху надії, людяності й добра. «Ми живемо у світі, де треба 
обирати: стати жертвою чи катом. Цей вибір не простий. Мені завж-
ди здавалося, що, по суті, немає катів, є лише жертви. Безперечно, у 
кінцевому підсумку».
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Біографія

«.. Дякую Вам за вашу допитливість, мій 
любий співвітчизнику. Власне, в моїй 
історії немає нічого незвичайного. 
Але оскільки вона вас вже зацікавила, 
слухайте»

А. Камю «Падіння» 

Альбер Камю народився 7 листопада 1913 року в містечку Мондові 
в Алжирі, (який на той час був французькою колонією) в сім’ї 
сільськогосподарського працівника Люсьєна Камю та Катрін Сантес 
- іспанки за походженням. Хлопчику не виповнилося ще й року, коли 
від важкого поранення, отриманого в бою на Марні, у період Першої 
світової війни, помер батько. Мати з двома дітьми переїхала до столиці, 
де влаштувалася прибиральницею.

У 1918 pоці маленького Альбера віддали у почат-
кову школу Белькура. Закінчивши її з відзнакою, він 
продовжив освіту в Алжирському ліцеї на стипендію, 
яку виклопотав для нього його шкільний учитель Луї 
Жермен.

У 1930 pоці Камю захворів на туберкульоз, майже 
рік лежав у шпиталі, після чого повернувся у ліцей.

Восени 1932 pоку він вступив на філологічний 
факультет Алжирського університету, де наполе-
гливо навчався, суміщаючи заняття в університеті з 
працею,а після закінчення навчання  деякий час очо-
лював Алжирський будинок культури.

У 1933 році письменник одружився зі студенткою свого ж факуль-
тету Симоні Гіе. Літо наступного року вони з дружиною провели на Ба-
леарських островах, і ці щасливі дні Камю описав потім у своїй книзі 
«Зворотний бік і обличчя».

У 1935 pоці він вступив у алжирську секцію комуністичної партії 
Франції, яку покинув через три роки. Альбер Камю розглядав комунізм як 
«перший крок, як аскезу, що готує ґрунт для більш духовної діяльності». 

Камю в дитинстві

У 1936 pоці письменник очолив Театр праці, де виступив як режи-
сер, актор і автор. У театрі були поставлені п’єси за творами А. Жіда, 
А. Мальро, О. Пушкіна, Ф. Достоєвського. Саме у цей час почалася 
його письменницька діяльність. Тоді, зокрема, були написані перший 
варіант повісті «Сторонній» та нотатки до есе   «Міф про Сізіфа».

Тим часом несподівано добігло кінця щасливе сімейне життя. У 
1936 році Камю разом з дружиною, а також зі своїм університетським 
другом Буржуа, співавтором п’єси «Повстання в Астурії», відправився 
в подорож до Центральної Європи(він описав його пізніше в своєму 
есе «Зі смертю в душі»). Тут Альбер посварився з дружиною, незаба-
ром вони розлучилися і він продовжив подорожувати вже один.

В 1937 році туберкульоз завадив письменнику зайнятися науко-
вою роботою: за станом здоров’я він не був допущений до конкурс-
них іспитів з філософії, що закрило йому шлях до отримання науко-
вого ступеня.

У листопаді 1937 року Альбер вийшов з компартії у зв’язку з не-
згодою з політикою Комінтерну. У 1938 році він почав працювати в 
газеті паризького видавця Паскаля Піа «Республіканський Алжир», 
де вів літературну хроніку і інші розділи газети.

Навесні 1940 року Камю виїхав до Орану, де разом зі своєю май-
бутньою дружиною Франсін Фор давав приватні уроки. Але вже че-
рез місяць він отримав запрошення Паскаля Піа працювати в його 
газеті «Парі-суар» («Вечірній Париж») і негайно виїхав до Парижу. 

Після окупації столиці Франції 
влітку 1940 року редакція га-
зети переїхала в маленьке 
містечко Клермон-Ферран, а 
потім в Ліон. Сюди до Камю 
приїхала Франсина Фор, і в 
кінці року вони одружилися.

Восени 1941 року Камю 
вступив до лав французького 
Опору і став співробітником 

Альбер Камю та Франсін Фор
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підпільної газети «Комба» («Боротьба»), яку очолив після звільнення 
Парижу. «Просто я себе ніде більше не мислив, от і все, - згадував 
він пізніше. - Я думав, і я так думаю донині, що приймати сторону 
концтаборів не можна ».

З кінця 1943 року почав працювати у видавництві «Галлімар» 
(співпрацював з ним до 
кінця життя). Під час війни    
публікувався  під псевдонімом 
«Листи до німецького друга» 
(пізніше вийшли окремим ви-
данням). У 1943 році письмен-
ник знайомиться з Сартром, 
бере участь у постановках його 
п’єс. У 1944 був написаний ро-
ман «Чума» (опублікований в 

1947).
У серпні 1944 року Париж 

нарешті був звільнений, а наступного року відбулася ще одна радісна 
подія - у сім’ї Камю народилися двоє близнюків.

Після закінчення війни Камю продовжує працювати в «Ком-
ба», публікуються його раніше написані твори, що принесли 
письменникові популярність. У 1947 році починається його поступо-
вий розрив з лівим рухом і особисто з Сартром. Він йде з «Комба», 
стає незалежним журналістом - пише публіцистичні статті для різних 
видань (пізніше опубліковані 
в трьох збірниках під назвою 
«Злободенні нотатки»). У цей час 
їм створюються п’єси «Стан об-
логи» і «Праведники».

Співпрацює з анархістами і 
революційними синдикалістами 
і друкується в їх журналах і газе-
тах. Бере участь у створенні «Гру-

Учасники підпільної групи «Комба».
(Імовірно, 1944-й рік.)

Камю з донькою та сином

пи інтернаціональних зв’язків».
У 1951 році виходить «Бунтівна людина», де Камю досліджує 

анатомію бунту людини проти навколишньої і внутрішньої абсурдності 
існування. Ліві критики, включаючи Сартра, вважали це відмовою від 
політичної боротьби за соціалізм. Ще більшу критику лівих радикалів 
викликала підтримка Камю французької громади Алжиру після 
розпочатої в 1954 році Алжирської війни. Він протестував, але від цьо-
го мало що змінювалося, хоча письменника вже називали «совістю За-
ходу».

Деякий час Камю співпрацює з ЮНЕСКО, проте, після того, як 
у 1952 році членом цієї організації стає Іспанія на чолі з Франко, він 
припиняє свою роботу там.

У 1953 році Альбер Камю повертається до театральної діяльності, 
готується очолити субсидований державою експериментальний театр.

У 1957  році Камю була присуджена Нобелівська премія з літератури. 
У своїй промові 10 грудня 1957 року Камю зізнався, що він занадто 
міцно прикутий до «галери свого часу», 
щоб так легко відмовитися не «гребти 
разом з іншими, навіть вважаючи, що 
галера засмерділася оселедцем, що над 
ній забагато наглядачів і що, крім усьо-
го, узятий невірний курс ».

В останній рік перед своєю 
несподіваною смертю Камю майже 
перестав писати, він думав зайняти-
ся режисурою і вже пробував стави-
ти не свої п’єси, а сценічні переробки 
«Реквієму за черниці» У. Фолкнера та 
«Бісів» Ф. Достоєвського. Однак знай-
ти для себе нову опору в житті йому 
так і не судилося. 

4 січня 1960 року автомобіль Facel-Vega, в якому Альбер Камю ра-
зом з родиною свого друга Мішеля Галлімара повертався з Провансу 

Вручення Альберу Камю 
Нобелівської премії у галузі 

літератури (1957 рік)
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в Париж, вилетів  з дороги. В автокатастрофі загинули Камю і сам 
Галлімар. Серед особистих речей письменника були знайдені ру-
копис незакінченого роману «Перша людина» та невикористаний 
залізничний квиток.

Поховали великого письменника-філософа на півдні Франції, на 
кладовищі в Лурмарені.

У листопаді 2009 року президент Франції Ніколя Саркозі запро-
понував перевести прах письменника в Пантеон, але не отримав зго-
ди родичів Альбера Камю.

Творчий шлях

«...Що ж пропонує нам Камю, Дитя сонця, 
він не сприймає відчаю. Майбутнього не 
існує Нехай так, насолодимося справжнім. 
Стати спортсменом чи поетом або тим і 
іншим одночасно. Ідеал людини абсурду - 
захват від теперішнього...»

Андре Моруа

Художнім творам А. Камю не притаманна елітарність. Природна 
краса і серцебиття зовнішнього світу вщерть наповнюють його тексти 
життям, віддзеркалюючи філософську концепцію автора. В її основі 
— любов, яка рятує людину від усіляких бід.

«Сторонній». Перший літературний успіх А. Камю приніс ро-
ман «Сторонній» (1940). Якщо появі трактату Ж.-П. Сартра «Бут-
тя і ніщо» передував роман «Нудота», то передвісницею «Сторон-
нього» була дипломна робота Камю «Християнська метафізика та 
неоплатонізм» (1936). Вчення гностиків переконало його в тому, що 
людина почувається чужою у світі, який оточує її.

«Сторонній» — важливий етап розвитку філософської думки Камю, 
погляди якого за роки творчості зазнали значної трансформації.  По-
при те, що письменник заперечував належність до екзистенціалізму, 
з цим напрямом його єднає думка про відсутність значущості світу. 
У 1940—1950 рр. Камю сприймали як одного з найвизначніших 
представників екзистенціалізму, ставлячи в один ряд із Сартром. Хоч 
між ними були деякі філософські, а пізніше і політичні розбіжності, 
їхні ідеї увійшли у масову свідомість як вчення про абсурд. Та якщо 
ранній Сартр зосереджувався більше на аналізі відчуття відчуженості, 
то Камю, визнаючи абсурдність життя, із самого початку намагався 
пізнати шляхом метафізичного прозріння істину людського призна-
чення. На його думку, вона мала б урівноважити основну суперечність 
людського буття: зіткнення між людською «ностальгією за Єдиним» і 
«нерозумним мовчанням світу». І хоч у боротьбі з абсурдом людині 
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часто доводиться жертвувати собою, тільки у моменти вирішальних 
випробувань вона має шанс осягнути своє призначення як мислячої 
істоти.

У цьому творі Камю заявив про себе як майстра інтелектуальних 
парадоксів. Йому вдалося оригінально репрезентувати проблему 
відчуженості свідомості окремої особистості від інших людей і наго-
лосити на парадоксальній складності її вирішення.

«Міф  про Сізіфа». У 1942 році він закінчує роботу над есе «Міф 
про Сізіфа», що мав підзаголовок «Есе про абсурд». У цьому етапному 
для автора творі осмислено проблему абсурду та самогубства. Камю 
зазначає, що думка про безглуздість життя захоплює людину зненаць-
ка, у момент метафізичного прозріння. Зазвичай індивід живе і вірить 
в існування сенсу життя, але раптом запитує себе: «Навіщо я живу?». І 
не може знайти відповіді, що призводить до глибокого відчаю. «Все ж 

настає день, коли людина має усвідомити і проголосити, що їй 
тридцять років. У такий спосіб вона стверджує свою молодість. Але 
разом з тим вона визначає себе відносно часу. Вона посідає в ньому 
певне місце. Вона визнає, що перебуває в одній з точок кривої, яку 
мусить подолати. Вона належить часові, і з того жаху, який її охоплює, 
вбачає в ньому найжорстокішого ворога. Завтрашнього дня, вона ба-
жала завтрашнього дня, тоді як усім єством вона повинна б його зрек-
тися. Саме такий бунт плоті і є абсурдом ».

Життя людини — біологічний процес, саме тому воно не має сен-
су, однак для Камю це не означає відсутності суб’єктивного сенсу, 
який людина має вибудувати сама, щоб продовжувати життя. Саме 
цей сенс перетворює біологічний процес існування на людське ос-
мислене життя. Філософські думки Камю сконцентровано за допо-
могою притчі про Сізіфа, коринфського царя, якого боги покарали 
вічним, але безцільним життям, сповненим відчаю та безнадії: Сізіф 
приречений піднімати важкий камінь на високу гору, знаючи, що 
його намагання марні — він ніколи не досягне вершини. Камю ніби 
скасовує вирок богів, оригінально інтерпретуючи ідейний зміст міфу. 
Він намагається визначити сенс життя не за допомогою кінцевої мети, 

а вбачає його у процесі діяльності, тому вважає Сізіфа щасливою лю-
диною, що мужньо сприймає виклик долі: «Віднині цей всесвіт без го-
сподаря не здається йому ні безплідним, ні жалюгідним. Віднині кожен 
уламок цього каменя, кожен спалах руди цієї сповитої мороком гори 
вже самі собою творять світ. Самої боротьби, щоб зійти на шпиль, до-
сить, аби сповнити вщерть людське серце. Треба уявити Сізіфа щасли-
вим».

Тема індивідуального бунту набуває нового забарвлення у п’єсі 
«Калігула», поставленій у Парижі 25 вересня 1945 року. У «Калігулі» 
Камю-драматург аналізує переродження людини, яка хоче «жити за 
правдою», в тирана, що знищує своїх підданих. Причина цього мо-
рального падіння полягає в абсолютизації Калігулою власної свободи 
й у запереченні цього права для інших людей.

«Чума». У цьому романі, опублікованому в 1947 р., індивідуальний 
бунт набуває ознак колективного протесту. Письменник доходить вис-
новку:  якщо ситуація абсурду робить людину самотньою, то в річищі 
бунту, спрямованого на захист справедливості, людина утверджується 
через відчуття певної солідарності. У такий спосіб Камю поступово 
відходить від ніцшеанської ідеології, відзначаючи новий напрям влас-
ного ідейного розвитку в листі до Р. Бартеса 1955 р.: «На відміну від 
«Стороннього», «Чума», безсумнівно, відображає перехід від почуття 
індивідуального бунту до визнання спільної участі у битві. Якщо й існує 
еволюція, вона здійснюється у напрямі солідарності та співучасті».

Образ Чуми має багатогранний символічний характер. У тогочас-
них трагічних умовах війни та окупації чума асоціювалась передусім із 
фашизмом, «коричневою чумою». Такі змістові паралелі підтверджував 
сам Камю, який наголошував на тому, що «очевидний зміст «Чуми» — 
це боротьба європейського опору проти нацизму». Однак цим змістом 
ідейно-тематична специфіка твору не обмежується. Фашизм — це один 
із проявів загального абсурду людської долі, суспільства та історії. Ро-
ман «Чума» є не тільки літописом колективної трагедії, а й розповіддю 
про велич людської незламності у боротьбі з абсурдом буття, абсолют-
ним злом.
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У філософському трактаті «Бунтівна людина» (1951) А. Камю 
досліджує загальну проблему взаємодії Розуму та Історії, розглядаючи 
розвиток ідеї бунту за останні століття шляхом аналізу Французької 
революції 1789—1794 рр. та Російської революції 1917 р. У розумінні 
митця, раціоналізм веде до нігілізму, а нігілізм — до тероризму. Пись-
менник послідовно зображує перетворення революціонера, що захо-
пив владу, на гнобителя або єретика.

Поява цього твору спричинила розрив між Камю та Сартром, сто-
сунки між якими й раніше були складними. Дискусії навколо «Бунтівної 
людини» мали політичне підґрунтя: Камю піддав сумніву абсолютизм 
історії, критикуючи тоталітарні режими і марксистську ортодоксію, 
звинувачував радянський державний устрій у ліквідації в СРСР свобо-
ди, справедливості. Через такі закиди представники лівої інтелігенції 
Франції проголосили письменника агентом великого капіталу та аме-
риканського імперіалізму.

У наступній повісті «Падіння» (1956) Камю розкриває психологію 
«пророка, що волає в пустелі і не бажає вийти з неї». Головний герой 
Жан-Батіст Кламанс (у минулому паризький адвокат), юридичний 
радник представників соціального маргінесу, здавалося б, відверто 
розкриває душу, кається у гріхах, надмірному самолюбстві. Однак його 
заява, що він обожнює театр, завжди був актором, викликає підозру. 
Поступово його каяття трансформуються у звинувачення, провину за 
власні вади та помилки він перекладає на суспільство. Кламанс навіть 
наводить приклад Христа, який теж був не безгрішний. Цинічний ад-
вокат малює страшний світ тотальної гріховності.

Дослідник творчості Камю С. Великовський вважав, що представ-
лена у «Падінні» картина світу викликала розпач у самого автора твору: 
«Мовчання його в останні роки життя змушує думати, що він був не-
спроможний працювати далі,  не маючи сил  справитися  з  цією марою, 
не знайшовши нових орієнтирів посеред спаленої пустелі, що залиши-
лась після обстрілу колишньої віри Камю в людину мізантропічним 
скепсисом у «Падінні».

Саме в пору складних світоглядних сумнівів, творчої кризи А. Камю 

здобуває світове визнання — у 1957 р. він стає лауреатом Нобелівської 
премії «за видатну літературну діяльність, яка з надзвичайною 
проникливістю висвітлила проблеми людської совісті в нашу епоху».

Попри наявність у його творах світоглядних розбіжностей, 
непослідовності, які висвітлюють складний духовний пошук, Камю 
здобув визнання як видатний гуманіст та мораліст XX ст., мислитель, 
що постійно шукав позиції, необхідні для духовного становлення лю-
дини.

«Якщо душа існує, 
невірно було б думати, 
що вона дається нам вже 
створеною. Вона тво-
риться на землі, про-

тягом усього життя. Саме життя - ніщо 
інше, як ці довгі і болісні пологи.»
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Цікаві факти про
           Альбера Камю

1. В ліцеї Альбер Камю серйозно займав-
ся футболом та грав за юнацьку коман-
ду клубу «Racing Universitaire d’Alger» 
(RUA). Пізніше він казав, що спорт та гра 
в команді вплинули на формування його 
ставлення до моралі та обов’язку. Частіш 
за все він був воротарем під час футболь-
них матчів. Він казав, що ця позиція була 
найлегшою через те, що так він менше сти-
рав підошви чобіт, за що його часто свари-
ла бабуся. Одного разу друг Камю запитав 
його, чому він надав би більшу перевагу 
– театру чи футболу – Камю сказав, що об-
рав би футбол без найменших вагань.

2. У віці 17 років у Альбера 
Камю діагностують тубер-
кульоз. Він змушений при-
зупинити на 2 роки навчан-
ня і назавжди припинити 
заняття спортом, хоча лю-
бов до футболу він зберіг на 
все життя. Камю довгі роки 

страждав від наслідків перенесеної хвороби. Пізніше за станом здоров’я 
йому було відмовлено в післядипломному навчанні, до армії його також 
не взяли через перенесену хворобу.

3. Після навчання Камю працював приватним 
вчителем, продавцем запчастин та ассистен-
том в метеорологічному інституті.

4. У 21 рік 
одружився з 

дев’ятнадцятирічною 
і екстравагантною Симоною Ійє. Симо-

на виявилась морфіністкою і за два роки 
їхній шлюб розпався.

5. У віці 27 років Камю одружився 
вдруге – на Франсіні Фор, яка була 
математиком та піаністкою. Вона 
народила йому двійнят – хлопчика 
Жана та дівчинку Катрін.

6. Хоча Камю був одружений, він 
мав декілька романів «на стороні». 

Найпримітнішою його коханкою була Марія 
Казарес. «Я не спокушав, - писав Камю. - Я 

піддався». Одного разу Камю та Казарес по-
трапили в облаву. Французька та німецька 

поліції перекрили вулицю та почали обшук. 
У Камю при собі була верстка реакційної 

газети «Комба», яку він непомітно передав 
Марії. Чоловіків обшукали, у жінок лише перевірили документи.



22 23

7. Камю палив впродовж 
всього життя. Важко знайти 

фотографії, де він зображений 
без цигарки. Навіть свого кота 

він назвав Сігарет («Cigarette»).

8. Величезне місце в житті Камю 
займав театр. Камю був талано-
витим актором, постановником, 
драматургом. У кінці 30-х років 
з театральною трупою «Екіп» він 
об’їхав весь Алжир, грав в не-
великих, непристосованих за-
лах, майже без декорацій ролі 
в класичних і сучасних п’єсах, 
виконував функції і режисера, 
і працівника сцени, і суфлера. 

Головна його роль в той час - Івана у власній постановці «Братів Ка-
рамазових». «Можливо, я грав його погано, але мені здавалося, що 
розумію я його досконало», - згадував Камю про роль Івана в «Театрі 
праці» і «Екіп». 

9. У 1943 році Камю знайомиться з 
Сартром і бере участь у постановках 

його п’єс. Наприклад, саме Камю впер-
ше вимовив сартрівську фразу 

«Пекло – це інші» зі сцени.

10. Камю був єдиним фран-
цузьким журналістом, який у 
1945 році з обуренням висло-
вився про вибух атомної бом-
би в Хіросімі, в той час як для 
більшості французів вибух 
означав кінець війни. Сімона 
де Бовуар та Сартр були також 

вражені вибухом Хіросіми, проте не висловлювались на цю тему 
публічно.

11. У 1957 році Камю була при-
суджена Нобелівська премія з 

літератури «за великий внесок до 
літератури, що висвітив значен-
ня людської совісті». Отриман-
ня Нобелівської премії далося 

Камю нелегко і пригнічувало його 
впродовж всього життя. Йому 

не подобалось, що тепер поруч 
з його ім’ям постійно значилось 
«Нобелівський лауреат». Цікаво, що через деякий час після отри-
мання премії Альбер приїхав до Алжиру. Водій таксі, коли почув 

знайоме ім’я, закивав головою: «А, знаю, ви той Камю, що з клубу 
РЮА!» (РЮА – футбольний клуб, в якому був Камю в юнацтві).

12. Одній алжирській знайомій 
Камю розповів такий епізод. Якраз 
в той час, коли він був, можна ска-
зати, на піку слави, Альбер зустрів 
на вулиці свого давнього прияте-
ля, слюсаря за професією. «Ну що, 
старий, що у тебе нового? – за-
питав той. – Де ти тепер і чим 
займаєшся?».
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13. Камю загинув 4 січня 1960 року у віці 47 
років, коли разом з сім’єю свого друга Мішеля 
Галлімара повертався з Провансу до Пари-
жу. Автомобіль «Facel-Vega» вилетів з доро-
ги на шостій національній дорозі (N6) у 102 
кілометрах від Парижу. Альбер Камю загинув 
миттєво. Його смерть наступила приблизно о 
13 годині 54 хвилини. Мішель Галлімар помер 
в лікарні за два дні. Його дружина та дочка ви-
жили. 

Серед особистих речей загиблого письменни-
ка був знайдений рукопис незакінченої повісті 
«Перша людина» та невикористаний залізнодорожній квиток.

У 2011 році на сторінках італійської 
газети «Corriere della Sera» було вис-
ловлено версію, згідно якої автока-
тастрофа, в якій загинув Камю, була 
підлаштована радянськими спец-
службами за особистою вказівкою 
міністра закордонних справ СРСР 
Шепілова. Так радянська влада нібито 

помстилася за те, що Камю публічно засудив радянське вторгнення до 
Угорщини та виступав на підтримку Бориса Пастернака.

14. Музичний гурт The Cure надихнувся 
повістю Камю «Сторонній» і записав у 

1978 році пісню «Вбиваючи араба» («Killing 
An Arab»). Проте пізніше група настільки 

втомилася вислуховувати звинувачен-
ня в расизмі, що змінила назву пісні на 

«Цілуючи араба» («Kissing an arab»).

Вибрані твори

РОМАНИ

Чума (фр. La Peste) (1947)
Перша людина (фр. Le premier homme) (незакінчений, опубліковано посмер-
тно в 1994)

ПОВІСТІ

Сторонній (фр. L’Étranger) (1942)
Падіння (фр. La Chute) (1956)
Щаслива смерть (фр. La Mort heureuse) (1938, опубліковано посмертно в 1971)

ОПОВІДАННЯ

Вигнання і царство (фр. L’Exil et le royaume) (1957)
Невірна дружина (фр. La Femme adultère)
Ренегат, або Збентежений дух (фр. Le Renégat ou un esprit confus)
Мовчання (фр. Les Muets)
Гостинність (фр. L’Hôte)
Іона, або Художник за роботою (фр. Jonas ou l’artiste au travail)
Зростаючий камінь (фр. La Pierre qui pousse)

ДРАМАТУРГІЯ

Непорозуміння (фр. Le Malentendu) (1944)
Калігула (фр. Caligula) (1945)
Стан облоги (фр. L’État de siège) (1948)
Праведники (фр. Les Justes) (1949)
Реквієм за черницею (фр. Requiem pour une nonne) (1956)
Біси (фр. Les Possédés) (1959)
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Повстання в Астурії (фр. Révolte dans les Asturies) (1936)
Зворотний бік і обличчя (фр. L’Envers et l’Endroit) (1937)
Вітер в Джеміла (фр. Le vent à Djémila) (1938)
Шлюбний бенкет (фр. Noces) (1939)
Міф про Сізіфа (фр. Le Mythe de Sisyphe) (1942)
Бунтуюча людина (фр. L’Homme révolté) (1951)
Літо (фр. L’Été) (1954)
Повернення в Тіпаса (фр. Retour à Tipaza) (1954)
Роздуми про смертну кару (фр. Réflexions sur la peine capitale) (1957), спільно з 
Артуром Кестлером, Роздуми про гільйотину (фр. Réflexions sur la Guillotine)
Шведські мови (фр. Discours de Suède) (1958)

АВТОБІОГРАФІЯ, ЩОДЕННИКИ

Злободенні нотатки 1944-1948 ( фр. Actuelles I , Chroniques 1944-1948 ) ( 1950)
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(опубліковано посмертно в 1962)
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1951) (опубліковано посмертно в 1964)
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décembre 1959) ( опубліковано посмертно в 1989)
Щоденник подорожі ( фр. Journaux de voyage ) (1946 , 1949 , опубліковано по-
смертно в 1978)
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