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Thèse de doctorat-thèses –thèses 

Autobiographie dans 1’œuvre de François Mauriac 

Zita Tringli 

 La thèse intitulée Autobiographie dans 1’œuvre de François Mauriac prend pour 
objectif de montrer la présence de l’acte autobiographique dans l’œuvre mauriacienne à 
travers les relations entre plusieurs œuvres : fiction romanesque, mémoires, essais. Si j’ai 
l’intention d’examiner la complexité de rapport des textes, c’est que Mauriac n’écrit pas une 
autobiographie au sens étroit du mot et refuse d’écrire l’histoire complète de sa vie. 
Malgré la place considérable qu’occupent les écrits autobiographiques dans son œuvre, 
Mauriac se méfie du genre autobiographique. Dans l’introduction aux Commencements d’une 
vie, il énumère les raisons qui le tiennent à l’écart de l’autobiographie : la compétence limitée 
de l’autobiographe, le propre de la personne humaine qui est difficile à déchiffrer, et le 
langage dont se sert l’autobiographe. En dehors de ces réserves, l’auteur de Dieu et Mammon
accentue le rôle de l’inconscient dans ses ouvrages, ce qui veut dire que l’autobiographe 
exprime quelque vérité sur soi-même à son insu. Mauriac a une demi-conscience qu’il 
dissimule parce qu’il ne se connaît pas. Il a aussi recours à des subterfuges pour tenir secret ce 
qu’il ne veut pas livrer. Il met également en relief l’importance de la critique dans l’essai cité 
ci-dessus. L’autobiographe ne cache pas certains traits de son caractère ne les considérant pas 
comme important, en revanche, les critiques les voient révélateurs. La demi-conscience 
dissimulée et l’ignorance de certains traits caractéristiques aboutissent à la déformation de 
l’image du moi de l’autobiographe, qui malgré lui, paraît dans ses livres. 

Si dans certains romans mauriaciens le fond autobiographique n’est presque perceptible, c’est 
que tel fait, tel événement a été transposé. En prenant en considération les virtualités et les 
possibilités de Mauriac témoignant du caractère autobiographique discret, et les éléments, qui, 
empruntés à la vie de l’auteur, mais transposés, prennent un sens différent, montrant un autre 
aspect du moi de l’auteur, il faut constater que la substance autobiographique de l’œuvre 
mauriacienne se trouve sur deux niveaux : sur le niveau de l’explicit, celui des thèmes et des 
motifs autobiographiques et sur celui de l’implicit, du sens caché qui surgit à l’insu de 
l’auteur. C’est pourquoi l’acte autobiographique de Mauriac est à chercher non seulement au 
niveau de l’énoncé mais aussi au niveau de la structure ainsi qu’au niveau des relations 
intertextuelles de l’ensemble de ses livres. Dans ma thèse, je porte une attention particulière 
aux relations paratextuelles. Certains écrits autonomes de Mauriac y font aussi partie dans 
lesquels l’auteur parle de son propre art romanesque. Leur caractère autobiographique est 
indiscutable dans la mesure où ils nous révèlent quelques aspects de Mauriac artiste et 
critique. 

Structure de la thèse  

Après la présentation de l’œuvre de Mauriac, je consacre le premier chapitre au genre 
autobiographique dans lequel je donne un bref aperçu de sa théorie et de son histoire.  

Dans le chapitre suivant je traite de la conception romanesque de Mauriac d’après trois essais: 
Le Roman, Le Romancier et ses personnages et Dieu et Mammon. Ces trois écrits de caractère 
différent : littéraire, religieux et autobiographique nous font connaître plusieurs aspects de la 
personnalité du romancier et de l’homme chrétien, le conflit entre eux et en même temps la 
volonté de l’autobiographe d’accorder sa foi et son art. 
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Dans le chapitre III, j’écris du christianisme de Mauriac d’après ses écrits autobiographiques 
et religieux, ainsi que d’après ses romans. J’y présente les caractéristiques de la foi de 
l’autobiographe dans de différentes périodes de sa vie, ensuite je développe certains thèmes 
liés à la religion. 

Les chapitres suivants sont consacrés aux divers âges de l’autobiographe : enfance, 
adolescence, âge adulte, vieillesse, correspondant certains d’entre eux-mêmes aux thèmes 
capitaux (enfance et adolescence) de l’œuvre mauriacienne.  

Thèses 

1. Malgré les réserves que fait Mauriac sur l’autobiographie, il n’est pas vrai qu’il déprécie le 
genre autobiographique et glorifie le roman pour désigner-comme dit Philippe Lejeune- 
l’espace autobiographique dans lequel le roman et l’autobiographie peuvent être lus l’un par 
rapport à l’autre. Cela s’explique par le fait que la méfiance de Mauriac à l’égard de 
l’autobiographie explicite est absolue ce qui devient évident quand on tient compte de 
l’influence de l’opinion des critiques et du public sur ses livres au moment où il les écrit. 

2. Après avoir présenté les différentes définitions de l’autobiographie, on peut constater que 
celle d’Olney est la plus proche de l’écriture autobiographique de Mauriac. Selon Olney « 
l’autobiographie la plus complète est l’ensemble des œuvres. » Mauriac a plusieurs écrits 
autobiographiques créés à différentes périodes de sa vie et qui s’arrêtent à un moment donné 
de son existence. C’est seulement en tenant compte de différents aspects de ces écrits aves les 
romans qu’on peut avoir une image approximative de Mauriac. 

3. À l’époque de la mise en question du réalisme, Mauriac trouve l’objet du roman dans les 
passions de la chair. Il le fait d’une part pour suivre la tradition réaliste, d’autre part parce 
qu’il est intéressé, en tant que chrétien, au conflit de l’instinct sexuel et du sentiment 
religieux. Aussi le problème de la sexualité le préoccupe-t-il àla suite de la découverte de la 
force de l’inconscient. En même temps, Mauriac pense trouver les conflits moraux et sociaux 
dans la famille provinciale francaise.  
L’ambition de Mauriac romancier est de représenter les profondeurs de l’âme humaine. Ses 
personnages montrent aussi leur vrai visage moins dans leur vie sociale que dans leur vie 
privée. Le romancier a l’intention de suivre les traces de Dostoïevski chez qui il apprécie 
l’incohérence et l’illogisme. Tout de même il veut accorder ces efforts de renouvellement 
avec la clarté française. Il veut concilier également la peinture des passions avec le style 
classique. 
Mauriac est conscient du dilemme auquel un écrivain catholique doit faire face. Dans la 
question de la responsabilité de l’écrivain catholique, il prend position entre deux camps 
extrêmes. Entre celui de l’indépendence absolu de l’artiste et celui de la prudence exagérée. 
Sa position montre qu’il tient à une représentation fidèle et totale de l’homme qui ne recule 
pas devant la peinture des péchés à des fins d’édification. 
Mauriac affirme que le romancier dans sa prétention de représenter la complexité de la vie est 
voué à l’échec puisqu’il ne peut retrouver cette complexité que par la recomposition 
artistique. Malgré l’échec de l’art il trouve une justification à son œuvre. Son ambition est de 
créer des personnages qui ont une action sur le lecteur. En révélant les secrets de l’âme de ses 
personnages contradictoires, il aide ses lecteurs à prendre conscience d’eux-mêmes. 
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4. On observe deux éléments déterminants de la foi mauriacienne hérités de l’enfance : le 
sentiment de culpabilité et la sensibilité religieuse. Cette dernière est durement jugée par 
l’adulte Mauriac. Pour l’adolescent et le jeune autobiographe expoxé aux désirs charnels et 
aux menaces de la foi, c’est le Mystère de Jésus de Pascal qui sert d’appui pendant le 
modernisme. La « conversion » de Mauriac réside dans un abandon total à Dieu et dans un 
renoncement à soi.  
L’un des thèmes centraux dans l’œuvre mauriacienne est l’homme pécheur. Le péché 
concerne avant tout la chair. Les passions charnelles ont un caractère coupable parce qu’elles 
séparent l’homme de Dieu. Le désir amoureux devient une force destructrice dans la mesure 
où l’homme est démuni d’autres ressources intérieures. En traitant des passions amoureuses, 
Mauriac mentionne des amours homosexuels. Ils sont soit ignorés, soit conscients. Dans ce 
dernier cas ils sont réprouvés étant considérés comme péché. Le dégoût de certains 
personnages de la sexualité rappelle la difficulté de Mauriac d’accorder ses désirs physiques 
avec son esprit. 
Un autre péché condamné par Mauriac est le pharisaïsme caractérisé par une satisfaction de 
soi. Ce comportement est nourri par l’accumulation des actes vertueux et ne demande pas 
l’aide de la grâce divine. 
Mauriac a aussi l’intention de montrer ce à faire le mal. Plusieurs de ces personnages ont le 
sens de la fatalité intérieure. Ils s’abandonnent à une passion dont ils ont conscience. Selon 
Mauriac la liberté de l’homme est bornée, étant livré à la merci de ses instincts, de son 
hérédité et de ses préjugés. 
Mauriac témoigne de la prédilection pour les grands pécheurs. S’il a de la sympathie pour 
eux, c’est qu’ils prennent conscience de leur misère après une vie corrompue et éprouvent le 
besoin d’être sauvé. Cette conviction de l’autobiographe est affirmée par ses propres 
expériences. 

5. La première expérience de l’enfant de Mauriac est le demi-orphelinat. Dans plusieurs 
romans mauriaciens on rencontre des personnages enfantins orhelins de père ou de mère. 
En raison du manque du père, une éducation féminine est assurée à l’enfant Mauriac 
caractérisée par une relation étroite entre la mère et le fils et la dévotion. C’est la figure de la 
mère qui représente de la protection contre les menaces du monde  
La religion donne plus de joie que de peine à l’enfant. L’autobiographe attribue ] la tendresse 
maternelle un caractère religieux. Ainsi, l’affection de l’enfant Mauriac pour sa mère et pour 
Dieu s’avère inséparable. C’est ce qu’on observe aussi sur le plan de la transposition 
romanesque. 
La présence du mythe de l’enfance perdue s’explique par deux raisons : d’une part il vient de 
l’influence de la mère auprès de qui l’autobiographe a connu la religion catholique, d’autre 
part du penchant de l’adolescent qui se passionne pour le romantisme. 
Dans toute sa vie, l’autobiographe cherche à retrouver l’esprit d’enfance. 

6. Dans la vie de l’adolescent Mauriac deux efforts s’imposent : le premier, inconscient, est de 
ne pas quitter l’atmosphère protectrice de l’enfance, le deuxième, conscient, est de résister au 
premier.  
L’un des thèmes récurrents de l’adolescent est le sentiment de différence. 
L’adolescent Mauriac éprouve un amour sensuel pour la nature qui devient une confidente 
pour lui. Les personnages romanesques mauriaciens sont aussi en relation intime avec la 
nature. 
L’excès de la sensibilité religieuse mène dans la vie de l’adolescent à l’angélisme : au mépris 
du monde, au dégoût de la chair, à la relation étroite avec le surnaturel. 
L’adolescent Mauriac voit de plus en plus clairement les défauts de son milieu. 
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7. La cause du changement de la vie spirituelle de Mauriac au milieu de sa vie est l’amour et 
le problème de la sexualité, plus exactement la tentation de l’homosexualité. Sa foi de 
l’adolescence s’avère insuffisante à vaincre ces tentations, ce qui l’amène à dénoncer l’abus 
de la religion de sa jeunesse. Le cycle de Thérèse Desqueyroux coïncide à peu près avec la 
période où Mauriac connaîit une crise affective et religieuse. On peut y suivre ses troubles et 
une lente progression qui aboutit à la paix avec Dieu. 
8. Après la conversion de Mauriac, on observe dans plusieurs de ses œuvres une conception 
classique, selon laquelle il n’accepte que la passion inassouvie. 

9. En lisant les écrits de Mauriac consacrés à Gide, il nous apparaît clairement que malgré les 
attaques parfois violentes, le critique sévère manifeste pour son ainé de la compréhension. Par 
son ouverture d’esprit il se distingue de certains de ses contemporains, écrivains et critiques 
catholiques. Les divergences de vue entre les deux écrivains ont leur origine dans la 
conception chrétienne de l’homme et de la vie de Mauriac. C’est pourquoi ses critiques sont 
moins de nature esthétique que morale et métaphysique. 

10. Le vieux Mauriac fait preuve d’une attitude différente de l’autobiographe de l’âge mur. Il 
accepte avec plus de résignation son état, il fait même expérience de sérénité. À l’approche de 
sa mort, il se rend compte qu’il trouve désormais l’essentiel de sa vie dans un repliement sur 
soi-même qui lui permet de prendre conscience du peu de temps qui a avant lui. Il devient 
capable de se débarrasser des activités nommées par Pascal divertissement. 
En vivant en dehors de toute animation, il se livre à son monde intérieur, s’abandonne à ses 
souvenirs. Parmi eux, ce sont ceux d’enfance que l’autobiographe évoque. Les retrouvailles 
avec l’enfant apportent au vieil homme une grande joie parce qu’il retrouve soi-même. 
L’enfance aux yeux de Mauriac est égale au paradis perdu. Elle est hors du temps, et 
étroitement liée au sentiment de sécurité offerte par la mère. 
L’autobiographe recrée non seulement le bonheur mais aussi son absence. Entre son présent et 
son enfance il accentue à plusieurs reprises le déroulement du temps prenant un caractère 
tragique. 
Sentant la mort inéluctable, le vieil autobiographe écrit avec sincérité de son angoisse de la 
mort et aussi des difficultés et que celle-ci crée pour lui. La principale en est son incapacité 
d’imaginer la vie dans l’au-delà. L’une des raisons pour lesquelles le vieux Mauriac a du mal 
à penser à la mort, c’est son manque de réflexion abstraite. Il ne peut se détacher des 
catégories humaines. 
L’approche de la mort provoque de la protestation et de la peur dan le vieil homme. Malgré 
les problèmes que la mort présente au vieil autobiographe, celui-ci exprime sa conviction que 
sa relation avec Dieu ici-bas fait partie de la vie éternelle, par conséquent, elle va aussi 
continuer après la mort. L’attitude des personnages mauriaciens devant la mort est diverse. 
Les uns ont horreur de la mort, d’autres oublient l’arrivée de la fin puisqu’ils sont obsédés par 
une passion.  
En présense du Christ, le vieil autobiographe reconnaît une certaine contradiction de sa vie. 
Au lieu de s’accuser, il réfléchit longuement de sa vie, et il en déduit, que dieu se sert de tous 
les capacités, du milieu, de l’hérédité, des défauts de l’homme pour ses fins. C’est ainsi qu’il 
pouvait rester dans sa grâce. Par rapport à l’indécision et du désespoir des années vingt, on 
voit le vieux Mauriac considérant ses contradictions dans l’intégralité de sa vie.  
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Doktori Disszertáció – Tézisek 

Tringli Zita 

Önéletírás Francois Mauriac életm vében 

Az Önéletírás Francois Mauriac életm vében c. doktori disszertáció célja annak bizonyítása, 
hogy az önéletírói aktus Mauriac nem egy-egy m vében, hanem különböz  m fajú m vei, 
mint regények, memoárok és esszék között fennálló kapcsolatokban van jelen. 
Dolgozatomban azért tartom szükségesnek a szövegek egymáshoz való viszonyát vizsgálni, 
mert Mauriac elutasítja a sz kebb értelemben vett önéletrajzot, s nem is találunk életm vében 
egy teljes élettörténetet bemutató írást. 
Bár az önéletrajzi írások jelent s helyet foglalnak el az író életm vében, Mauriac-nak kétségei 
vannak a m fajjal kapcsolatban. Az Egy élet kezdetei c. m véhez írott el szóban felsorolja 
azokat az okokat, melyek gyanakvást ébresztenek benne az önéletrajz m faját illet en: 
egyrészt az önéletrajzíró korlátozott eszközei saját maga jellemzésére és emlékei feltárására, 
másrészt maga az emberi személy, aki teljességében megismerhetetlen, harmadrészt az író 
által használt nyelv. E kételyein kívül az Isten és a Mammon c. esszé szerz je azonban a 
tudattalan szerepére is rávilágít m veiben, ami azt jelenti, hogy az önéletrajzíró mégis elárul 
magáról némi igazságot, anélkül, hogy ennek tudatában lenne. Mauriac csak félig-meddig van 
tisztában azzal, amit maga el l is elrejt, hiszen önismerete hiányos. Egyúttal kibúvót is talál, 
hogy titokban tartsa mindazt, amit nem szeretne magáról felfedni. A fent említett esszében azt 
is hangsúlyozza, hogy számára mennyire fontos a kritikusok véleménye. Míg az önéletrajzíró 
jellemének bizonyos vonásait nem titkolja el, mert jelentéktelennek tartja ket, addig a 
kritikus ezeket megvilágító erej nek min síti. Az a tény, hogy az önéletrajzíró csak félig van 
tudatában annak, amit eltitkol, valamint az, hogy bizonyos jellemvonásaival nincs tisztában, 
önképének eltorzulását eredményezi. 

Mauriac egyes regényeiben alig mutatható ki az önéletrajzi tartalom, melynek az az oka, hogy 
az író bizonyos tényeket és eseményeket megváltoztat. Ha figyelembe vesszük azokat a 
lehet ségeket, melyekben Mauriac mind-mind testet ölthet, valamint azon tényeket, melyeket 
a szerz  saját életéb l kölcsönözve változtatásokkal tár elénk, s melyek az önéletrajzíró 
énjének más-más aspektusára világítanak rá, arra a megállapításra jutunk, hogy az önéletrajzi 
lényeg Mauriac m veiben két szinten keresend . Egyrészt a világosan kifejtett, a témák és az 
önéletrajzi motívumok szintjén, másrészt a rejtett értelem szintjén, mely a szerz  tudta nélkül 
bukkan fel. Az önéletrajzi aktus Mauriac-nál ezért nemcsak a kijelentés, hanem szövegek 
intertextuális kapcsolataiban is fellelhet . Dolgozatomban különös figyelmet fordítok a 
paraszövegekre is. Bizonyos önálló szövegek is ide sorolhatók, melyekben Mauriac 
regénym vészetér l beszél. E szövegek önéletrajzi jellege vitathatatlan, hiszen szerz jük 
m vészi és kritikusi elképzeléseir l is vall. 

A disszertáció felépítése 

Mauriac életm vének bemutatása után az els  fejezetet az önéletrajz m fajának szentelem, 
melyben rövid áttekintést adok az önéletírás történetér l és elméletér l. 
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A következ  fejezetben Mauriac három regénykoncepciójáról szóló esszéjér l szólok. A 
Regény, a Regényíró és szerepl i, valamint az Isten és a Mammon c. írások különböz
jelleg ek: irodalmi, vallásos és önéletrajzi karakterük a regényíró és a keresztény ember más-
más oldalát domborítják ki, illetve a közöttük feszül  konfliktust mutatják be. Szólnak 
ugyanakkor az önéletrajzíró azon szándékáról is, hogy összeegyeztesse hitét és m vészetét. 

A III. fejezetben Mauriac kereszténységér l írok vallásos írásai és regényei alapján. 
Bemutatom hitének f  jellemvonásait életének különböz  szakaszaiban, s ezután kifejtek 
néhány, a valláshoz köt d  témát.  

A következ  fejezetek az önéletrajzíró életének különböz  szakaszait tárgyalják, úgy, mint : 
gyermekkor, kamaszévek, feln ttkor, öregkor, s a nekik megfelel  legf bb témákat. 

Tézisek 

1. Bár Mauriac fenntartásokkal él az önéletrajz m fajával szemben, mégsem mondható 
el, mint ahogy azt Philippe Lejeune állítja, hogy lebecsüli az önéletírást és 
felmagasztalja a regényt, ahogy az sem, hogy egy önéletrajzi térben szeretné olvastatni 
az önéletrajzot és a regényt, ahol a kett  csak egymáshoz való viszonyában nyer 
értelmet. Ezt azzal indokolhatjuk, hogy Mauriac teljesen bizalmatlan az explicit 
önéletrajz iránt, ami akkor válik nyilvánvalóvá, amikor könyveire a kritikusok és a 
közönség véleménye hatást gyakorol az írás pillanatában. 

2. Az önéletrajz különböz  meghatározásainak bemutatása után megállapítható, hogy 
Olney definíciója áll legközelebb Mauriac önéletírásához. Olney szerint a legteljesebb 
önéletrajz a m vek összessége. Mauriac-nak több önéletrajzi írása van, melyek 
életének különböz  szakaszaiban zárulnak. Ezért az önéletrajzíróról csak akkor 
kapunk megközelít  képet, ha ezeknek a m veknek különböz  aspektusait összevetjük 
regényeiével. 

3. A realizmus válságának idején Mauriac a regény tárgyául a test szenvedélyeinek 
ábrázolását választja. Teszi ezt egyrészt azért, mert szeretné folytatni a realista 
hagyományt, másrészt azért, mert mint keresztény embert, érdekli a szexuális ösztön 
és a vallás konfliktusa. A szexualitás kérdése a tudattalan felfedezésének 
következtében is foglalkoztatja. Az erkölcsi és társadalmi problémák bemutatására a 
francia vidék családjainak élete szolgáltat számára alkalmas talajt.  

A regényíró Mauriac f  törekvése az emberi lélek mélységeinek feltárása. Ez magyarázza 
azt, hogy szerepl inek igazi arcát nem társadalmi, hanem magánéletükben ismerjük meg. 
Mauriac Dosztojevszkij nyomdokain szeretne járni, akinek regényeiben a szerepl k 
cselekedetei gyakran megmagyarázhatatlanok. E megújítási törekvéseit ugyanakkor 
szeretné összekötni a francia regényre hagyományosan jellemz  világossággal.  
Mauriac tisztában van azzal a dilemmával, amellyel egy katolikus írónak szembe kell 
néznie. A katolikus író felel sségének kérdésében két széls séges vélemény között foglal 
állást. Elveti mind a m vész teljes függetlenségének elvét, mind a túlzott óvatosságot. 
Álláspontja h  emberábrázolást tükröz, mely nem riad vissza a b nök bemutatásától sem. 
Mauriac állítása szerint a regényíró abbeli szándéka, hogy az élet összetettségét ábrázolja, 
kudarcra van ítélve, ezt csak a m vészi újraalkotás teszi lehet vé. A m vészet fiaskója 
ellenére életm ve nem marad igazolás nélkül. Olyan szerepl ket kíván alkotni, akik 



7

hatással vannak az olvasóra. Amikor a regényíró feltárja ellentmondásos alakjainak bels
világát, egyszersmind abban segíti olvasóját, hogy világosabban lásson magában. 

4. Mauriac hitének gyermekkorából örökölt két f  összetev je a b ntudat és az 
érzékenység. Ez utóbbit az önéletrajzíró feln ttkorában határozottan elítéli. A testi 
kísértéseknek és a hit fenyegetéseinek egyaránt kitett ifjú Mauriac számára Pascal egy 
elmélkedése, a Jézus Misztériuma jelent támaszt. Mauriac megtérése az Istenre való 
teljes ráhagyatkozását és vágyairól való lemondását jelenti.  

Mauriac m veinek egyik f  témája a b nös ember. A b n els sorban a testiséggel áll 
összefüggésben. A testi szenvedélyek elgondolása szerint azért b nösek, mert elválasztják 
az embert Istent l. A szerelmi vágy is romboló er vé válik, amennyiben az ember híján 
van egyéb bels  er forrásnak. A szerelmi szenvedélyek között a homoszexualitásról is 
említést tesz. Az egynem ek közötti szerelem gyakran rejtve marad az érintettek számára. 
Amennyiben azonban e vonzalom szándékos, az író –mint b nt - elítéli. Néhány szerepl
szexualitással szembeni ellenérzése Mauriac-nak arra a nehézségére emlékeztet, hogy 
vágyait szelleme irányítása alatt tartsa.  
Egy Mauriac által sokat ostorozott hiba a farizeizmus is, melynek b nös voltát az 
önelégültség adja. Képvisel i sok erényes cselekedetet hajtanak végre, de nem kérik ehhez 
az isteni kegyelem segítségét. 
Mauriac azt is szeretné megmutatni, hogy mi viszi a b nöst a rosszra. Nem egy szerepl je 
tudatában van végzetének, amikor enged szenvedélye csábításának. Mauriac szerint az 
ember szabadsága korlátozott, mivel ki van szolgáltatva ösztöneinek, az öröklés 
törvényének és el ítéleteinek. 
Mauriac különleges szeretettel viseltetik a nagy b nösök iránt. Szimpátiáját azért nyerik 
el, mert tudatában vannak nyomorúságuknak és szükségét érzik annak, hogy megmentsék 

ket. Az önéletrajzíró e meggy z d sét saját tapasztalatai er sítik. 

5. A gyermek Mauriac egyik meghatározó élménye apja hiánya. Ezért találkozunk az író 
több regényében olyan szerepl kkel akik gyermekkorukban veszítették el anyjukat 
vagy apjukat  

Az apa hiánya miatt a gyermek Mauriac és anyja között túl szoros kapcsolat alakult ki, az 
anya a fiát szigorú vallásos nevelésben részesítette. A gyermek számára anyja jelenléte a 
biztosíték a külvilág fenyegetéseivel szemben. 
A vallás a gyermek számára több örömet jelent, mint gyötrelmet. Az önéletrajzíró az anyai 
szeretetet vallásos jelleggel ruházza fel. Így a gyermek Mauriac számára az anyja és Isten 
iránti szeretete szorosan összefonódik. Ezt figyelhetjük meg az író regényeiben is. 
Az elveszett gyermekkor mítosza két okkal magyarázható: egyrészt az anya befolyásával, 
aki mellett a gyermek Mauriac jámbor vallásosságban él, másrészt a kamasz romantika 
iránti lelkesedésével. 
Az önéletrajzíró egész életében a gyermekkori lelkület újrafelfedezésére törekszik. 

6. A kamasz Mauriac életében két törekvés érvényesül. Akaratlanul igyekszik 
megszabadulni az anya védelmez  befolyásától, ugyanakkor szándékosan ellenáll e 
igyekezetének. 
A serdül kor meghatározó élményei közé tartozik a másság érzése is. 
A kamasz Mauriac szoros kapcsolatban él a természettel, mely bizalmasává válik, s érzéki 
szeretetet érez iránta. A mauriac-i regény szerepl i hasonlóképpen viszonyulnak a 
természethez. 
A pusztán érzelmeken alapuló vallásosság a kamaszévekben a világ megvetéséhez, a 
testiséggel szembeni undorhoz és a transzcendenssel való szoros kapcsolathoz vezet. 
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Az ifjú Mauriac egyre kritikusabban viszonyul környezete hibáihoz. 

7. Mauriac negyven éves kora táján hitbeli válságon megy keresztül, melynek oka egy 
érzelmi vonzalom és homoszexualitása. Kamaszkori, érzelmeken alapuló hite 
elégtelennek bizonyul ahhoz, hogy megbirkózzon a homoszexualitás kísértésével. A 
válság arra indítja, hogy leszámoljon fiatalkori vallásosságával. A Thérese Desqueyroux c. 
regényciklus nagyjából egybeesik életének e nehéz periódusával. Ezekben a m vekben 
nyomon követhetjük hitbeli és érzelmi válságának problémáit és azt a folyamatot, amely 
Istennel való megbékéléséhez vezet. 

8. Mauriac megtérése után változik a szenvedéllyel kapcsolatos felfogása, az író csak a 
kielégítetlen szenvedélyt fogadja el.  

9. Mauriac Gide-nek szentelt írásai a heves kritikák ellenére sok megértést tanúsítanak az 
id sebb pályatárs irányában. Mauriac egyes katolikus író és kritikus kortársaival szemben 
nyitottságával t nik ki. A két író közötti véleménykülönbség Mauriac keresztény élet-és 
emberfelfogásában gyökerezik. Kritikái ezért inkább metafizikai és erkölcsi, mint 
esztétikai jelleg ek. 

10. Az id s író több szempontból más magatartást tanúsít az érett korú íróval szemben. A 
halál közeledtével élete lényegét már nem küls  tevékenységben látja, hanem bels  világa 
felé fordul. a gyermekkori emlékek újrafelfedezésével identitását találja meg. A Krisztus 
jelenlétében életével számot vet  író felismeri élete ellentmondásait. Arra a 
következtetésre jut, hogy életének minden hiányossága és botlása a teljesség felé 
irányították.  


