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Образ-символ води
у творчості Ф. Моріака
Статтю присвячено дослідженню образів-символів води у творчості Нобелівського лауреата
Ф. Моріака, які є елементом неповторного стилю письменника. Митець у своїх творах використовує
символіку, пов’язану з образами природи, як окремо, так і в синтезі з тими, що пов’язані з використанням людських відчуттів (запахів, звуків, візуальних образів, дотику). Водночас акцентовано
ті образи, що вирізняються оригінальністю. Важливим є те, що ідеологема води у цього письменника
вписана в ідеологему світу, який розуміється в усій його складності. З одного боку, стан світу свідчить про його суттєве зіпсуття. З іншого, цей світ має ознаки того, що від початку він був створений добрим і надалі підтримуються його існування та добрі якості завдяки благодаті.
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Ведучи мову про образність у доробку Ф. Мо
ріака, одного із найвизначніших представників
французького «католицького відродження», що
ініціює важливість ролі духовного елементу в жит
ті, слід наголосити на тому, що вона слугує не
лише для орнаментування чи декорування. Ця
образність виявляє поетичне сприйняття світу,
яке занурює читача у неймовірну реальність
на межі того, що можна побачити і що є невиди
мим. Моріак майстерно використовує художні
образи, які за своєю суттю є «наслідком особли
вого осмислення реалій», «втіленням творчо
го… пізнання» [1], щоб створити свій неповтор
ний світ, особливу несподівану та перетворену
його модель, відкриваючи відмінні від звичних
у нашій правильній, впорядкованій відомими нам
законами та правилами реальності інші зв’язки,
«які ніким не були побачені» [4]. Проаналізу
вавши образність Моріака, взявши за основу
для класифікації образів сходження від кон
кретного значення до абстрагованого та уза
гальненого, можна побачити широке викорис
тання образів усіх ступенів – образ-індикатор
на елементарному рівні у буквальному, прямо
му значенні слова, образ-троп та образ символ,
серед яких останній розглядають як найвищий
ступінь образності [1].
Для Моріака характерні образи-символи,
що виходять за межі однозначності усталеного
поняття, якому властиві одноплановість і закріп
леність традицією вжитку. Вони створюють ін
дивідуальну символіку.
Оскільки образ є «наслідком особливого осмис
лення реалій світу», на способі осмислення та
використання зовнішнього світу письменником
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позначається його ставлення до світу внутріш
нього. Майкл Молоней проаналізував, як Мо
ріак використовує зовнішній світ відповідно
до свого ставлення до внутрішнього світу. Він
стверджує, що Моріак, ідучи за Паскалем, упев
нений у тому, що людське серце є мікрокосмом
всесвіту. Символістська техніка, яку використо
вує Моріак, зображуючи проникнення людини
та похмурого всесвіту, є природним способом
вираження письменника, який спочатку завою
вав публічне схвалення як поет і який, наскільки свідчить втілення його уяви, великою мірою
ним і залишився [10, р. 175]. Слід зауважити,
що людям покоління Моріака впливу символіст
ського руху неможливо було уникнути, але для
цього письменника, на відміну від багатьох його
сучасників, символізм був лише технікою.
Твори Моріака багаті на різноманітні обра
зи-символи: природи (води, вогню, землі, по
вітря), пов’язані з використанням відчуттів –
запахів, звуків, візуальних (зорових) образів,
тактильні та їх комбінації. Створюючи середо
вище, у якому він розгортає свій сюжет, Морі
ак послідовно використовує ключові елементи
грецької космології – образи води, вогню, по
вітря та землі.
Багато значень серед образів-символів при
роди у Моріака має вода, що й висвітлимо у цій
статті. Питання символіки води розглядав у сво
їх працях Ґ. Башляр. Цю символіку у творчості
Ф. Моріака досліджували М. Молоні, О. Ру,
М. Перрі, Н. Вас Дейрес та ін.
Образи-символи, пов’язані із водою, можна
умовно поділити на ті, які мають переважно
позитивне та негативне значення, що пов’язано
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зі світоглядом Моріака, на який великою мірою
вплинуло релігійне сприйняття. Ідеологема води вписана в ідеологему світу, який розуміється
як такий, що, з одного боку, був зіпсований,
а з іншого, водночас, від початку був створений
добрим і надалі підтримується в своєму існуван
ні та добрих якостях через благодать. Відповідно
і вода може завдати шкоди, знищити, відобра
жати зіпсованість світу та людини [12, p. 950],
і водночас несе в собі очищення, благодать [16,
p. 216], задоволення людських потреб і тривог.
Тому воду як образ-символ слід ділити не лише на такі дві категорії, як жива та застояна [14,
p. 1], а, передусім, на чисту і брудну (калюжі,
болото [12, p. 951]) – у прямому та переносному
значенні. З іншого боку, важливо наголосити на
тому, що Моріак використовує у своїй творчості
не лише образи-символи, які вже закріпилися
у практиці літературної творчості попередників, а й генерує власні образи-інтегратори, що
виокремлюють його твори з-поміж інших.
Проточна вода, струмок у Моріака – символ
очищення [13, p. 123] та вічності, подальша роз
робка образу-символу, який обігравався у твор
чості попередників тіа сучасників. На такому значенні води як «природного символу чис
тоти» [6, p. 157] наполягає також відомий
французький науковець Ґ. Башляр. Наприклад,
у Моріака набуває специфічного символічного
значення звук струмочка, що біжить в «Агнці»
[11, с. 800].
Подібно і потік, річка є силою, що очищує,
спільницею двох закоханих, Марі та Жіля [2,
розд. 19]. «Вона їх єднає і наближує одне до
одного, водночас оберігаючи їх чистоту, пере
творюючись на “рідке лезо”» [13, p. 123]. Цей
дуже оригінальний символ є образом-інтегратором у творчості Ф. Моріака.
Навпаки, стояча вода – калюжі чи болото, на
дні яких збирається сміття, що зрештою там
загниває, найчастіше є «справжнім віддзерка
ленням біснуватих осіб, відображаючи їхні дум
ки, злочини та гріхи» [12, p. 951]. Таке перене
сення значення з прямого у переносну площину
зауважує і Ґ. Башляр, на підтвердження цитуючи
англійського етнолога Едварда Тайлора, який
вивчав життя кафрів, чорношкірих жителів Пів
денної Африки, для яких водне омовіння не має
жодного стосунку до гігієни: «“Кафри, які оми
вають себе заради очищення від умовного бруду, у повсякденному житті ніколи не миються”.
Отже, можна констатувати такий парадокс:
“Кафр миє своє тіло лише тоді, коли брудною
є його душа”» [6, p. 165].
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«Нечиста вода, для Моріака, для читача,
є вмістилищем зла, субстанцією зла» [15, p. 149].
Забрудненість стоячої води стає ознакою зла, що
можна побачити у персонажах письменника.
Наприклад у «Чорних ангелах» Габріель Градер,
який живе, загрузнувши у бруді, задумує і вчи
няє вбивство, щоб примусити назавжди замовча
ти свою колишню коханку Аліну, і явно відно
сить себе також до тих людей, яких неймовірно
приваблює безодня. Водночас його «духовного
рятівника» священика парафії Льожа Алена
Форка «несе на гребені хвилі», а його ноги,
на думку Градера, «ледь торкаються її піни» [3,
«Пролог»], що в контексті твору символізує те,
що Ален оточений брудом і злом, стикається
з ними, але воно не проникає вглиб нього.
З іншого боку, стояча та брудна вода як
образ-символ на початку історії також «є озна
кою драми, смерті героїв, як це відбувається
у випадку трагічної смерті Гійю та його батька
в “Мавпочці”» [13, p. 161].
Широке лексичне поле образу-символу води
[13, с. 147] охоплює такі лексеми: річка, сніг,
джерело, гірський потік, дощ, текти, буря, море,
кожна з яких може мати кілька різних значень.
Наприклад, символіка моря, яка пов’язана з обра
зом-символом води. «Твердження О’Доннела,
що “океан завжди є краєм пекучого піску, є віч
ністю…”, обґрунтовується висловом Моріака
у вступі до “Страждань грішника”…». Море
також значною мірою є символом вічності у «Те
резі Дескейру»: «воно оточує місцевість, що
поросла вересом, воно повсюди, його не омину
ти, воно незмінне, тоді як люди та сосни швидко
відходять у небуття» [10, p. 181–182].
Море також використовують як подвійний
символ любові – плотської і духовної, безкори
сливої, безумовної та безмежної. Символ моря
як любові пристрасної зустрічаємо, наприклад,
у М. Лермонтова. Образ-символ моря як любові нескінченної у Моріака є дуже оригінальним.
Так, у «Злі» Ф. Моріака, в уривку, який передує
опису бунтівної втечі Фабіана із захисного коко
на, який створила своїм вихованням та пово
дженням навколо нього мати, море натякає на
бурхливе царство пристрасті. Тут море згадано
як таке, що розташоване на досить великій від
стані та ще й відокремлене бар’єром – гребенем
піску. Подібно до того, як католицька віра з її
непорушною і твердою доктриною захищає
людину, так і родина Дезеймері була захищена
незліченною армією сосен, зімкнуті ряди яких
простягалися на сорок миль. Океан тут передає
приплив пристрасті, який викликає досвідчена
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Фанні у серці хлопця. Однак Невідоме Море
у романі «Дорога в нікуди» (в оригіналі назва
роману – «Дороги до моря») не менш однознач
но «позначає Нескінченну Любов, яка магнетич
но притягує до себе всіх людей, і яку вони, все ж
мають свободу відштовхнути» [10, p. 182].
У вигляді дощу вода слугує бар’єром мов
чання та ізоляції [8, p. 36–37]. У «Плоті та кро
ві» палка пристрасть, яку Клод Фавро спочатку
відчуває до Мей Дюпон-Гюнтер, зароджується
під літнім небом, вкритим хмарами (передчут
тя того, що зараз проллється дощ, символізує
зародження пристрасті, – це ще одне із зна
чень образу-символу води). Того ж дня пізніше Клод, Мей та її брат Едвард перебувають
у бібліотеці, де дощ огортає їх, неначе ґратами,
які пронизують слабкі промені світла. «Саме
по собі кохання для Моріака є явищем, яке від
діляє суб’єкти від їхнього оточення, і тут до
неминучої ізоляції безнадійною пристрастю
додається зловісна нота, що передається сло
вом «réseau» (фр. réseau – сітка, ґрати) [10,
p. 176]. У контексті того, що відбувається у тво
рі, почуття Клода Фавро до Мей Дюпон-Гюн
тер може породити лише нещастя. Між ними
стоять непереборні бар’єри багатства, належ
ності до рафінованого товариства та соціально
го становища, із якими намарно змагатиметься
молодеча сила Клода. Вузол трагедії починає
затягуватися навколо своїх жертв. Коли родина
примушує Мей заручитися із Марселем Каста
недом, холодний морозний дощ є головним
символом, що передає самотність Клода. Уночі
безперервна злива відрізає будиночок Фавро
від навколишнього світу і водночас посилює
самотність Клода у стінах власного дому. Без
турботне хропіння Фавро-батька біля вогнища
навмисно протиставляється стражданню юна
ка. Дощ як символ ізоляції використано і у сце
ні, коли весняної ночі після повернення Мей,
яка щойно вийшла заміж, до Люра, Клод блу
кає в темноті. Він прислухається до тихих зву
ків дощу, які огортають усе довкола, і вдихає
загадкові пахощі, які земля видає, приймаючи
воду. «До первісного болю, який переживає
закоханий, страждання, у якому його не до кін
ця усвідомлювана самотність підкреслюється
усвідомленням квітучої землі (оскільки дощ…
для Моріака також є символом родючості),
додається глибша мука від розуміння, що той
самий дощ, який відділяє його від людського товариства, своїми монотонними звуками
сприяє створенню атмосфери приватності шлюб
ної ночі його коханої» [10, p. 176].
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Завісу дощу також блискуче використано
з символічною метою у «Вогняному потоці»,
адже невпинна триденна злива у Піренеях віді
грає важливу роль у спокушенні Жізель. Дощ
ізолює маленький готель, і покинута молода
жінка віддається в руки Даніеля Тразі. «Однак
шляхом поетичного протиставлення дощ також
створює атмосферу спокою, у якій Жізель від
новлюється» [10, p. 177]. У цьому випадку дощ,
вода передають позитивне символічне значення відновлення, заспокоєння, відродження. У за
темненому будинку на авеню Війєнов-Л’Етан
Люсіль де Війєрон чекає на повернення блудної
подруги Жізель де Плайї. Тривала розмова після
приїзду Жізель відбувається під акомпанемент
невпинної зливи, і навіть після того, як Жізель
їде на залізничну станцію, дощ не вщухає. Слід
зауважити, що дощ тут має кілька значень.
З одного боку, він відіграє роль завіси, яка закри
ває Жізель, Люсіль та маленьку Марі від постій
ного галасу міста і таким чином створює по
хмуре тло для історії Жізель. «Її просякнутість
меланхолією також натякає на ізоляцію Люсіль
від Жізель, ізоляцію, яка підкреслюється відпо
віддю Жізель на самоосудження першої за те,
що вона залишила подругу в момент кризи:
“Твої молитви зберегли мене певніше, аніж це
зробила би твоя присутність”. Нарешті, він натя
кає на самотність боротьби Жізель із її при
страстю до Даніеля, боротьби, яка відбувається
у самотності її душі, яку кидають врізнобіч бурі,
і яка, хоча й перемогла, залишає її в стані емо
ційної розбитості та в сльозах» [10, p. 177].
Вода є символом спокою також і в більш ней
тральному значенні в «Поцілунку, дарованому
прокаженому»: «…вода залишається символом
спокою та визволення, і приносить найбільш
щасливі миті. У “дощовий грудень” Жан їде від
Ноемі в Париж, і для Ноемі починається щасли
віші часи» [7, p. 71].
Моріак також широко використовує образ
води, зазвичай пов’язаної із грозою, як символ
розмноження та сексуального бажання. «Так,
у “Плоті та Крові” Едвард Дюпон-Гюнтер у
Парижі, тонучи у відчуттях духовної покину
тості та безнадії, думає про Клода Фавро та про
весну в Люрі, про живі огорожі із бруньками,
ящірок, які гріються на сонці, безупинне стреко
тання цвіркунів, кукурікання півнів» [10, p. 178].
Однак центральний образ цієї сцени, яка спов
нена життя та зростання і яка навмисно про
тиставляється безплідності околиць Парижа
Едварда, – три бурі, які насуваються із заходу.
«Віддалений шквал, який змішує в одне землю
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і небо, зазвичай насувався вперед як армія, і мож
на було почути, як наростає звук дощу, перш
ніж крапля зволожувала дерева поблизу…»
[10, p. 178].
Моріак найбільш драматично використовує
сексуальний символізм дощу та бурі, які є періо
дично повторюваним акомпанементом до напру
жених зустрічей Марії Кросс та Раймона Курре
жа у «Пустелі кохання». Наприклад, коли Марія
повертається додому, призначивши перше поба
чення Раймону, «небо, здається, так важко просі
ло, що важко було повірити, що всеоохопна хма
ра не розірветься від власної ваги – це виглядало
так, ніби небо відчуло незадоволення світу, що
сохнув від спраги» [10, p. 179]. Раймон, ідучи
додому, безладно дивиться вгору на небо, що
гуркоче.
Ще один стан води, про який слід сказати, –
туман. Це кліматичне явище з’являється в рома
нах Ф. Моріака «у різні моменти дня та ночі і викликає найсильніший відгук…» [13,
p. 65–66]. Туман – перехідний стан води, пара
може перетворитися на чисту або брудну воду. У словнику символів зазначено, що містичні релігії використовують символізм туману
при ініціації: душа «повинна пройти від пітьми та сум’яття, із туману, до ясності та просвіт
лення» [5].
Під знаком туману проходить майже вся дія
роману «Дорога в нікуди», де герої визначають
ся зі своїм духовним та життєвим вибором. Цей
образ з’являється вперше, коли з дому Револю
виходить Люсьєна Костадо, яка щойно відвою
вала для своїх дітей частку у Револю. Від Рози,
яка живе в непевності перший час після смерті
батьком, її брат Дені учуває запах туману. Часто
туман створює велику перешкоду, «стіну, густу
вуаль, яка оточує із усіх сторін, але водночас
його запах може повертати смак до життя» [13,
p. 65]. У першій главі «Терези Дескейру» героїня
виходить із зали суду і відчуває запах свіжоспе
ченого хліба та сирого туману, який був для неї
не лише звичним запахом, який розливався вечо
рами у цьому маленькому містечку, а ароматом
життя, яке їй повернули.
Вода у Моріака символізує також благодать.
Метафізичне значення цієї образності очевидне,
оскільки вода зазвичай сприймається як один із
символів, котрі в християнстві використовують
для позначення божественного життя, яке є даро
ваною благодаттю: «...мадам де Війєрон навчає
Жізель де Плайї у “Вогняному потоці”, що
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“Євангеліє є частково історією спраги, яка від
вертається від джерел, що несуть смерть, і зна
ходить воду живу”» [16, p. 216].
У такому значенні вода у Моріака також сим
волізує те, що оживлює людину – теплоту люд
ських стосунків, співчуття та розуміння, як
наприклад, у сцені, коли Тереза у однойменному романі повертається додому після суду:
«На початку “Терези Дескейру”, як тільки Морі
ак дає зрозуміти, що вона не отримає любові від
свого батька, думки Терези перемикаються спо
чатку на її бабусю по материнській лінії, а потім
на її власну доньку, яку вона побачить, коли при
їде додому, так, ніби вона підсвідомо хапається
за найпримарніші спогади, найменшу надію на
людське співчуття…» [16, p. 215]. Тереза уявляє,
як схилиться над ліжечком доньки «et ses lèvres
chercheront, comme de l’eau, cette vie endormie»
(«і її вуста шукатимуть це джерело життя, що
задрімало, як воду») [9, p. 5].
Отже, Моріак у своїх творах створює оригі
нальну символіку, пов’язану передусім із обра
зами природи і з людськими відчуттями – запа
хами, звуками, візуальними образами, дотиком,
часто поєднуючи їх у синтезі. Символ води є най
більш розробленим серед образів природи, які
є елементом неповторного стилю письменника.
Ф. Моріак залучає різні елементи цього лек
сичного поля, зокрема дощ, грозу, море. Обра
зи-символи, пов’язані із водою, можна умовно
поділити на ті, які мають переважно позитив
ний і негативний відтінки, що пов’язано із ре
лігійною складовою світосприйняття. Вода є
частиною світу, який розуміється водночас як
зіпсований і такий, що від початку був створе
ний добрим і надалі підтримується в своєму
існуванні та добрих якостях через благодать.
Відповідно, і вода може нищити, завдавати шко
ди, або ж нести очищення, благодать, умиротво
рення, заспокоєння високих людських потреб.
Важливо підкреслити, що образи, використані
Моріаком, вирізняються оригінальністю, напри
клад, річка як символ леза, що охороняє цнот
ливість закоханих, море як образ Нескінченної
Любові, до якої все життя може йти людина
і з дороги до Якої може повернути.
Ця стаття, досліджуючи питання символічної
образності води у творчості Ф. Моріака, водно
час розширює коло перспектив для розробки
питань оригінальності символічної образності
інших стихій, таких як запахи, звуки, візуальні
образи, дотик тощо.
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A. Polshchak
WATER IMAGE SYMBOL IN F. MAURIAC’S WORKS
The article focuses on the research of symbols of water images in the works of the Nobel Prize winner
F. Mauriac, which are especially developed among the nature images and which make this writer’s unique
style. In the first place, in his novels and short stories the artist uses symbolism which is associated with the
nature images separately as well as often in synthesis with the ones associated with the usage of human
sensations: odors, sounds, visual images, senses of touch. At the same time, the article focuses its attention on
the images which are the original ones in the works of Mauriac. Water as an important element in this writer’s
ideas’ system is an integral part of the ideology of the world, which is understood in all its complication.
On the one hand, its state and events in it definitely testify to the fact that it is considerably corrupted. On the
other hand, at the same time, this world has in it the evidences that it was created as the good one and it is
further supported in its existence and in its good qualities with the help of the grace. Considering the
engagement of the religious component in Mauriac’s convictions, images of symbols associated with water
could be divided into the ones which have a positive meaning and the ones which have a negative one. Water
is the instrument to harm or annihilate, and at the same time it purifies, fulfills human needs, and brings grace.
Keywords: F. Mauriac, image symbol, water, ideas’ system, pure, dirty, grace.
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