
Marzena Chrobak 

Wyspy francuskiego oświecenia – laboratoria szczęścia 

W literaturze francuskiego oświecenia wyspa funkcjonuje przede wszystkim jako eks-
perymentalna przestrzeń poszukiwania szczęścia; to jeden z głównych celów, jaki po-
stawiła przed sobą ta epoka, przekonana, iż osiągnięcie szczęścia jest prawem i obo-
wiązkiem wszystkich rozumnych istot. O tym, że przestrzeń poszukiwań przybiera 
kształt wyspy, decyduje tradycja literacka oraz względy naukowe: wyspa stanowi labo-
ratorium idealne, gdyż hermetycznie zamknięte i odcięte od wpływów zewnętrznych. 
Niewielka przestrzeń umożliwia szybki ogląd całego kraju i społeczeństwa, zapewnia 
czytelność przebiegu i wyników eksperymentu. Wyspa to mikrokosmos, miniaturowy 
model państwa, kontynentu czy całej ziemi. 

Sceniczne laboratoria Pierre’a Marivaux 

W teatrze, przede wszystkim jarmarcznym i w komedii włoskiej, wysyp wysp nastąpił 
w okresie Regencji. Wybór tego typu przestrzeni sygnalizuje zazwyczaj odmienność 
świata przedstawionego, niekiedy wręcz jego odwrotność w stosunku do świata rze-
czywistego. Odwrotność dotyczy przede wszystkim relacji władzy: światem na opak 
rządzą kobiety, arlekiny lub istoty inne niż ludzie. I tak, w pierwszej wyspiarskiej sztu-
ce, L’Isle des Amazones (1718), napisanej przez Lesage’a i d’Ornevala na Jarmark 
św. Wawrzyńca1, Arlekin i Pierrot zostają uprowadzeni przez Amazonki na wyspę, 
której mieszkanki zgładziły niegdyś swych płochych mężów i czynią podobnie 
z wszystkimi mężczyznami. 

W bogatej twórczości teatralnej Pierre’a Marivaux, najwybitniejszego autora tego 
okresu, trzy sztuki: L’Île des esclaves (1725), L’Île de la raison ou les petits hommes 
(1727) oraz La Colonie ou la ligue des femmes (1729), tworzą osobną grupę, tak ze 
względu na wyspiarską scenerię, jak i charakter poruszanych problemów oraz sposób 
ich rozstrzygnięcia.  

Marivaux bada problemy o charakterze społecznym na miniaturowej, a zarazem re-
prezentatywnej próbce. W L’Île des esclaves społeczeństwo reprezentują cztery osoby 
ze świata zewnętrznego: przedstawiciele dwóch płci i dwóch kondycji społecznych: 
                                                           

1 Le Théâtre de la Foire ou l’Opéra-Comique, P. Gaudoin, t. III: 1721–1737. 
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Iphicrate, jego służący Arlequin oraz Euphrosine i jej służąca Cléanthis. W La Colonie 
przekrój społeczny jest pełniejszy: para arystokratów, rzemieślnik z małżonką i córką, 
amant córki pochodzący z ludu, grupka anonimowych kobiet urodzenia szlachetnego 
i plebejskiego. W L’Île de la raison pojawia się całe społeczeństwo w miniaturze, re-
prezentanci wszystkich klas i grup społecznych: wieśniak, para służących, mieszczanin 
(lekarz), arystokratyczne rodzeństwo, poeta, filozof.  

W sterylnej scenerii Marivaux poddaje swych bohaterów eksperymentowi polega-
jącemu na zamianie ról społecznych. Na Wyspie Niewolników rządzą dawni służący, 
a czwórka rozbitków musi dostosować się do tej reguły. W Kolonii panie domagają się 
udziału w rządach. Wyspą Rozumu władają olbrzymi, ich kobiety wykazują inicjatywę 
podczas zalotów i proszą o rękę, mężczyźni bronią swej cnoty, ludzie są zabawkami 
olbrzymów, mogą osiągnąć normalny wzrost, jeśli wykażą się rozumem. Marivaux 
umieszcza swych bohaterów w nowej sytuacji i bada ich reakcje, z właściwą sobie 
subtelnością i wnikliwością analizuje uczucia i zmiany zachodzące w ich psychice. 
Eksperymenty kończą się pomyślnie: większość bohaterów akceptuje niekorzystny 
wizerunek własnej osoby (podstawa terapii) i wyzbywa się przywar, a świat powraca 
do pierwotnego porządku. Krytyka społeczna wyraża się w niepochlebnym portrecie 
panów nakreślonym przez służących na Wyspie Niewolników, w oskarżeniach wobec 
mężczyzn wysuniętych przez panie z Kolonii oraz w ilości rozumu przypisywanego 
przez autora poszczególnym grupom społecznym na Wyspie Rozumu: jako pierwsi 
odzyskują normalny wzrost wieśniak i służący, następnie Hrabina, Dworzanin z pew-
nymi trudnościami, na końcu Lekarz; Poeta i Filozof, uznani za nieuleczalnych, trafiają 
do szpitala dla obłąkanych. Zachowawcze, karnawałowe ujęcie, z wpisanym weń po-
wrotem do tradycyjnych ról i tradycyjnego ładu – sarkali dwudziestowieczni krytycy, 
szczególnie na L’Île des esclaves. Historia Wielkiego Eksperymentu, Wielkiej Rewo-
lucji Francuskiej, podobnie jak wielu innych rewolucji, dowiodła jednak, iż nie wystar-
czy obalić starego ładu; by nowy okazał się trwały, należy stworzyć nowego człowie-
ka. Moralne rozwiązania Marivaux mają wartość historiozoficzną. 

Pod koniec wieku, będący zarazem końcem pewnej epoki, teatralna wyspa staje się 
miejscem i – poniekąd – narzędziem wymiaru sprawiedliwości dziejowej. W burlesce 
Le Jugement dernier des rois Sylvaina Maréchala, zredagowanej i wystawionej w paź-
dzierniku 1793 roku, w pełni Terroru, cesarz Austrii, garść królów europejskich, caryca 
Katarzyna i papież zostają deportowani przez sankiulotów na bliżej nieokreśloną wy-
spę. Nękani głodem, tracą godność, kłócą się o pożywienie, walczą na berła i pastorał. 
W końcowej scenie wybucha wulkan, ziemia rozstępuje się i pochłania władców daw-
nego świata. 

Powieść: między rajem a utopią 

Autorzy prozy, zainspirowani relacjami podróżników i misjonarzy (Bougainville’a, 
Cooka, Labata, Lecomte’a, Kolbego) oraz dziełami geograficznymi, osadzają swych 
bohaterów już nie tylko na wyimaginowanych Felicitach czy Wyspach Rozumu, lecz 
w odległych, egzotycznych zakątkach globu, świeżo odkrytych lub zbadanych, przede 
wszystkim na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. Wiele z nich to wyspy: Tahiti Diderota, 
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Mauritius Bernardina de Saint-Pierre, bezludne i bezimienne archipelagi u wybrzeży 
Patagonii, gdzie latający człowiek Restifa de la Bretonne zakłada swoje idealne pań-
stwo. Sainte-Hélène jest owocem wyobraźni Prévosta, lecz solidnie podpartej znajo-
mością Pensylwanii i purytańskich kolonii Nowej Anglii oraz lekturą Dictionnaire 
universel géographique et historique Thomasa Corneille’a; Tamoe to produkt wyob-
raźni Sade’a, lecz słowo to, pochodzące z języka samoa, odsyła do rzeczywistego ar-
chipelagu. Innym „krainom szczęśliwym” francuskiego oświecenia: krainie Abaków i 
Nopandów Prévosta, Eldorado z najsłynniejszej powiastki Woltera Kandyd, czyli op-
tymizm, Clarens Jana Jakuba Rousseau, zamknięcie przestrzeni, oddalenie od innych 
skupisk ludzkich oraz jaskrawy kontrast między dwiema jakościami (utopia/dystopia, 
kraina idealna/otaczający ją niedoskonały świat – odpowiednik kontrastu między ży-
wiołami: ląd/woda) nadają charakter insularny. 

Literackie opisy wysp francuskiego oświecenia nawiązują do dwóch wielkich tra-
dycji europejskich: rajskiej i utopijnej. 

W tradycji rajskiej, zapoczątkowanej przez opis Edenu w Księdze Rodzaju, wizja 
krainy szczęśliwej ma charakter poetycki, naturalistyczny i regresywny. Najpełniejszy, 
a zarazem najpiękniejszy przykład osiemnastowiecznego rajskiego mikrokosmosu 
stanowi wyspa Île-de-France (dzisiejszy Mauritius), na której żyje para tytułowych 
bohaterów powieści Bernardina de Saint-Pierre Paweł i Wirginia (1788). Dzieci, wy-
chowane w tym barwnym ogrodzie pełnym roślin i ptaków (powieść zawiera ponad 70 
fitonimów i zoonimów), są ściśle powiązane ze światem przyrody. Ich pożywienie jest 
całkowicie wegetariańskie; dom, sprzęty, odzież wykonane są z surowców natural-
nych, zastawa stołowa to liście bananowca zamiast talerzy i tykwy pełniące funkcję 
dzbanów i czarek; czas mierzą „narzędziami” natury: porę dnia – długością cienia rzu-
canego przez drzewa, porę roku – momentem cyklu wegetacyjnego roślin, swój wiek 
– liczbą przyrostów pierścieni na pniu palmy kokosowej; posiadają drzewa totemiczne; 
przynależą do świata przyrody bardziej niż do ludzkiego. Zwrot ku przeszłości dotyczy 
zarówno poziomu jednostkowego (dziecięctwo i młodość bohaterów), jak i zbiorowego 
(początki dziejów ludzkości). Ten ostatni realizowany jest przede wszystkim poprzez 
odniesienia do Biblii i antyku oraz świadomą rezygnację bohaterów ze zdobyczy cywi-
lizacji: do momentu rozstania nie umieją czytać ani pisać, jedyna znana im książka to 
Biblia, cała literatura ustna to opowieści o rozbitkach, a teatr – odgrywanie scen biblij-
nych. Dzieci uznają jedynie prace rolnicze i są całkowicie pozbawione ciekawości 
świata zewnętrznego: brzeg wyspy wytycza granice ich uniwersum; gdy poznają świat 
zewnętrzny, wzbudzi on w nich zdziwienie, strach i niechęć. Zasadą ich mikroświata 
jest dobroć i miłość, a osobowy Bóg czuwa nad nimi i odpowiada na modlitwę. Liczne 
symbole, metafory, porównania, epitety, opisy odwołujące się do wszystkich zmysłów, 
waloryzacja wartości brzmieniowych słów, rytm nadany alternacją fragmentów narra-
cyjnych i opisowych czynią z tekstu Bernardina pierwszą powieść poetycką w historii 
literatury francuskiej. 

Poetyckie wizje stanowią rzadkość w oświeceniu. Wspomnijmy jeszcze Eldorado, 
kraj Nopandów, krainę zachodzącego słońca, gdzie przypadkiem trafiają Mme Riding 
i Cécile z powieści Prévosta Le Philosophe anglais, ou l’histoire de Monsieur Cleve-
land (1731–1739, księga XIV), oddzieloną od reszty świata nieprzebytymi górami. 
Wszystko tu jest radością i niewinnością, ogrody pełne owoców, jasne ulice, świetliste 
twarze, podróżuje się małymi pojazdami ciągniętymi przez zwierzęta podobne do lam. 
Dwunastoletni władca, zawsze odziany w białe szaty, zakochuje się bez pamięci 
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w dwuletniej Cécile. Panie opuszczają szczęśliwą krainę, zostawiając młodziutkiego 
księcia śpiącego na plaży. To mit szczęścia wieku dziecięcego i szczęścia istniejącego 
tylko w marzeniu sennym2. Poetyckie wykorzystanie kolorów do przeciwstawienia 
szczęścia i nieszczęścia, dobra i zła, występuje także w powieści D.A.F. Sade’a Aline 
et Valcour (1795), lecz na pierwszy plan wysuwa się tu refleksja społeczno-polityczna: 
mroczne państwo Butua w Afryce, w którym panuje despotyzm oparty na terrorze, 
przemocy i jałowej seksualności, czeka samozagłada; gwarantem szczęścia mieszkań-
ców świetlistej wyspy Tamoe jest przestrzeganie uwewnętrznionego prawa. 

Bo też bardziej niż poetycka wizja oświeconych interesują szczegóły budowy Ede-
nu. W projekcie zasiedlenia wyspy o tej nazwie (dzisiejszy Madagaskar) egzotyczne 
rośliny i zwierzęta opisane są wyłącznie pod kątem przydatności dla kolonisty: ciało 
jednego żółwia morskiego nasyci całą kompanię piechoty, z żółwia lądowego można 
spożyć mięso, flaczki, wątrobę, a z boczku wytopi się wyśmienity tłuszcz3. Bougain-
ville, odkrywca Tahiti, nazwał ją „nową Kyterą” (Voyage autour du monde, 1771), lecz 
obraz tropikalnej wyspy miłości zostaje szybko przysłonięty rozważaniami na temat 
pierwotnej organizacji społecznej i naturalnego prawa; dialog filozoficzny Diderota, 
Supplément au voyage de Bougainville, 1772, to najgłośniejsza i najbardziej wnikliwa, 
lecz nie jedyna refleksja inspirowana relacjami o szczęśliwych społecznościach wy-
spiarskich Pacyfiku. Powieściopisarze chętnie zabierają głos w toczącej się przez cały 
wiek, powszechnej i burzliwej dyskusji na temat najlepszej formy organizacji społe-
czeństwa, zaprzęgając doń nurty: przygodowy (dominuje do połowy wieku XVIII: Les 
Aventures de Jacques Sadeur, Gabriel de Foigny, 1692; Voyages et Aventures de Ja-
cques Massé, Simon Tyssot de Patot, 1710; Le Philosophe anglais, ou l’histoire de 
Monsieur Cleveland, Prévost, 1731–1738; Les Aventures de M. Robert Chevalier, dit 
de Beauchêne, capitaine des flibustiers dans la nouvelle France, Alain Lesage, 1732), 
baśniowy oraz erotyczny. Każdy oświecony zdaje się mieć własną, szczegółową kon-
cepcję idealnego państwa, o czym świadczy lawinowy wzrost liczby francuskich tek-
stów zawierających element utopijny (alegorii, traktatów, dialogów, sztuk teatralnych, 
powieści z epizodem utopijnym): dwa tytuły w wieku XVI, kilkanaście w wieku XVII, 
około siedemdziesięciu w wieku XVIII, nieco ponad trzydzieści w wieku XIX4. 

W tradycji utopijnej5 wizja krainy szczęśliwej ma charakter polityczny, kulturowy 
i progresywny. Autor proponuje zazwyczaj pewien model ustroju politycznego lub 
przynajmniej zamieszcza mniej lub bardziej szczegółowy opis optymalnej organizacji 

                                                           
2 Por. J. Sgard, Prévost romancier, José Corti, Paris 1989, s. 143. 
3 Henri Du Quesne, Recueil de quelques mémoires servans d’instruction pour l’établissement de l’isle 

d’Eden, Amsterdam 1689. O narodowości autora przypomina zapewnienie, iż brak winorośli zostanie 
całkowicie zrekompensowany możliwością sporządzenia wina z palmy lub miodu. 

4 Por. np. dzieła z dossier „Utopie” udostępniane w formie elektronicznej przez Bibliothèque Nationale 
de France (http://gallica.bnf.fr/utopie) lub bibliografię w: J.-M. Racault, L’utopie narrative en France et en 
Angleterre, 1675–1761, The Voltaire Foundation Oxford, 1991; Nulle part et ses environs. Voyage aux 
confins de l’utopie littéraire classique (1657–1802), Imago Mundi, Collection dirigée par François 
Moureau, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, Paris 2003. 

5 Termin „utopijny” pochodzi z dzieła Morusa, ale za tekst fundacyjny tej tradycji uważa się Atlantydę 
Platona. Przypomnijmy, że pierwsze użycie owego toponimu jako rzeczownika pospolitego miało miejsce 
właśnie w XVIII wieku: „Prawdą jest, iż można wystawiać sobie możliwe światy bez grzechu i bez nie-
szczęścia, i tworzyć o nich romanse, utopie, seweramby […]” (Leibnitz, Teodycea, I, 10, za: Racault, Nulle 
part..., s. 10, tł. fragm. M.C.). 
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społeczeństwa6. Największy rozgłos i uznanie wśród współczesnych zyskało państew-
ko Eldorado z powiastki filozoficznej Woltera Kandyd, czyli optymizm. Jeden z najwy-
bitniejszych myślicieli epoki zwięźle i wyraziście naszkicował tu swój ideał politycz-
ny: monarchia oświecona, nie parlamentarna, z władcą podejmującym decyzje „za 
zgodą narodu” i nieroszczącym sobie prawa do narzucania komukolwiek własnej woli. 
Społeczeństwo charakteryzuje się przede wszystkim funkcjonalnością. Mieszkańcy nie 
mają imion, określani są wyłącznie swą funkcją w społeczeństwie: król, starzec (mę-
drzec/historyk), nauczyciel, oberżysta, straż przyboczna, inżynierowie itd. Przyroda 
znajduje się pod kontrolą człowieka i jest mu całkowicie podporządkowana: obszar 
poza miastem to pola uprawne, w stolicy woda jest skanalizowana i aromatyczna, po-
dobnie jak bruk; równie pragmatycznie traktuje się faunę: zwierzęta służą do pracy 
w zaprzęgu, jako pożywienie i materiał do dekoracji wnętrz. Pałac Wiedzy z galerią 
instrumentów naukowych symbolizuje zamiłowanie do nauki i techniki, a skonstruo-
wana przez królewskich inżynierów górska winda – wiarę w postęp i zwrot ku przy-
szłości. Bogu wyznaczył Wolter rolę Zegarmistrza, wykluczył pośredników między 
Stwórcą a wiernymi. Obie koncepcje szczęścia, Bernardinowską i Wolterowską, natu-
ralną i kulturalną, łączy pochwała ludzkiego piękna, higieny oraz wygód życia co-
dziennego. 

U bohaterów powieściowych dłuższy pobyt w utopii powoduje – po początkowym 
podziwie – nudę i nostalgię (Jacques Massé, Kandyd) oraz, w co najmniej jednym 
przypadku – bunt. Przyrodni brat Clevelanda, Bridge (Le Philosophe anglais…) trafia 
do wyspiarskiej kolonii Sainte-Hélène. W tej egalitarnej, kolektywistycznej i paternali-
stycznej utopii wybucha konflikt miłości i porządku społecznego. Na sto panien goto-
wych do zamążpójścia przypada sześciu młodzieńców, w tym Bridge. Aby stało się 
zadość zasadzie równości, panowie powinni losować przyszłe małżonki. Bridge i jego 
przyjaciele, z których każdy ma już wybrankę serca, protestują, co prowadzi do otwar-
tej i bezlitosnej wojny z konsystorzem, zakończonej dla Bridge’a wygnaniem z utopii. 
Żegluje w poszukiwaniu „wyspy szczęśliwej”, lecz nie znajduje jej, gdyż nie ma szczę-
ścia bez miłości7. 

Obok utopii zastanych przez bohatera pojawiają się we francuskiej literaturze także 
utopie w trakcie powstawania. Bridge czy Kandyd są zaledwie obserwatorami, lecz 
powieściopisarze równie chętnie przedstawiają budowniczych utopii, herosów cywili-
zacyjnych, oświeceniowych Prometeuszów, prawodawców, wychowawców, wyjaśnia-
czy świata. Jacques Massé nauczył tubylców podstaw fizyki, mechaniki, astronomii. 
W jednym z epizodów Les Effets surprenants de la symphatie (1712–1713) Pierre’a 
Marivaux rozbitek zreformował wyspiarską społeczność i ustanowił prawa. Panna Du 
Clos została „Sakgame” Huronów, a Cleveland nadał strukturę władzy, prawo (natu-
ralne!) i religię indiańskiemu plemieniu Abaków8. Latający człowiek założył nowe 
społeczeństwo na wyspie Christine u wybrzeży Patagonii. W rokokowej powiastce 
Découverte de l’Îsle frivole (1751) ksiądz Coyer, skądinąd autor filozoficznego listu 
o Patagończykach, wykpiwa ów prometeizm: mieszkańcy Wyspy Frywolnej lekceważą 

                                                           
6 „Utopia” w języku niemieckim to Staatsroman, „powieść o państwie”. Po 1750 r. tekst utopijny trak-

towany jest jako gatunek piśmiennictwa politycznego. 
7 J. Sgard, Prévost..., s. 200–203. 
8 Dogłębną analizę złożonej wizji natury i kultury u Prévosta przedstawił J. Sgard (ibidem, s. 203–212). 
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ofertę cywilizacyjną admirała Ansona, przedkładając nad nią nowy taniec i barwne 
wstążki. 

Od połowy wieku, obok kreślonych z rozmachem utopii państwowych, pisarze pro-
ponują także utopie mikrospołeczne, osadzone w sferze prywatnej, pozostające poza 
strukturami państwa: folwark Kandyda, posiadłość Wolmarów w Clarens9, włości 
Victorina i Christine na szczycie Mont-Inaccessible w Delfinacie.  

Człowiek-wyspa 

W epoce wysławiającej towarzyskość pewien wybitny myśliciel i pisarz, jedna z wiel-
kich figur oświecenia, zasługuje na miano „człowieka-wyspy”: to Jan Jakub Rousseau. 

Wyspiarskość w jego życiu oznacza przede wszystkim samotność spowodowaną 
odrębnością. Sam często stosuje to metaforyczne określenie samotni: „Mieszkałem 
o cztery mile od Paryża, tak odcięty od stolicy, jakbym był oddzielon morzami na wy-
spie Tinian” (o Montlouis); „Gdy spogląda się na ów gmach z naprzeciwka, z podobnej 
wysokości, sprawia wrażenie całkowicie otoczonego wodą, i zdaje się nam, że widzi-
my wyspę zaczarowaną albo najpiękniejszą z trzech Wysp Boromejskich, zwaną Isola 
Bella, na większym jeziorze” (o zamku Montmorency)10. Mieszkał na prawdziwych 
wyspach i doświadczył tam zarówno radości (na wyspie Saint-Pierre na Jeziorze Ber-
neńskim), jak i poczucia uwięzienia (na Wyspach Brytyjskich, gdzie pokłócił się 
z Hume’em, ogarnięty narastającą obsesją spisku przeciwko sobie). Marzył o schronie-
niu się na Cyprze lub Minorce. W Paryżu odczuwał dojmującą samotność Robinsona. 
Zmarł w Ermenonville i został pochowany, na swoją prośbę, na île des Peupliers, po-
rośniętej topolami wysepce na jeziorku w parku krajobrazowym markiza de Girardin. 

Krainy szczęśliwe z jego dzieł, choć położone na lądzie stałym, mają charakter wy-
spiarski. Lud Górali (Montagnons) z Listu do d’Alemberta (1758) żyje w kotlinie gór-
skiej, oddzielony śniegami od reszty świata, podobnie mieszkańcy kantonu Valais 
w Nowej Heloizie (1761), do których wiosek nie sposób dotrzeć bez przewodnika. 
Ogród Julii Saint-Preux porównuje do wysp Tinian czy Juan-Fernandez; opasany gę-
stym żywopłotem, jest niewidoczny od zewnątrz, klucz do furtki ma jedynie garstka 
osób, dzieci Wolmarów wpuszczane są tam rzadko i wyłącznie w nagrodę. Posiadłość 
Clarens nie jest wprawdzie otoczona murami, lecz pozostaje przestrzenią zarezerwo-
waną dla ludzi przestrzegających praw ustanowionych przez Wolmarów; nieposłuszni 
zostają wydaleni. Izolacja jako gwarant pomyślności państwa występuje także w pi-
śmiennictwie politycznym Jana Jakuba: w Projekcie konstytucji dla Korsyki postuluje 
on odcięcie się od kontynentalnych potęg i zamknięcie przed cudzoziemcami („La 
Corse n’acceptera de naturaliser qu’un seul étranger tous les 50 ans”), a w Rozważa-

                                                           
 9 Por. następny podrozdział: Człowiek-wyspa. 
10 J.J. Rousseau, Oeuvres complètes, Pleïade, I, s. 492, 521. Cyt. za: Raymond Trousson, J.J. Rousseau 

et le mythe insulaire, w: L’insularité: thématique et représentations. Actes du colloque international de 
Saint-Denis de la Réunion, avril 1992, textes réunis par Jean-Claude Marimouton et Jean-Michel Racault, 
Université de la Réunion, L’Harmattan, Paris 1995. Artykuł ten zainspirował wiele myśli niniejszego pod-
rozdziału. 
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niach o rządzie polskim zaleca izolację narodową i kulturową, podkreśloną zachowa-
niem tradycyjnego stroju i edukacją zmierzającą do zachowania odrębności. 

Znacznie oryginalniejsza niż topos wyspy rozumianej jako przestrzeń fizyczna lub 
moralna, jest Russowska idea wyspiarskości istoty ludzkiej. „Człowiek jest wyspą”, 
zdaje się przekonywać całe dzieło Jana Jakuba. W rozprawach antropologicznych 
(O naukach i sztukach, O przyczynie nierówności, w Eseju o pochodzeniu języków) 
definiuje człowieka przedspołecznego i głosi jego pochwałę, przeciwstawiając go 
człowiekowi społecznemu: człowiek dziki, samotny, żyje w sobie, człowiek społeczny 
stale nosi maskę. Żyjąc wśród innych, nauczył się porównywać; nie chce, a może już 
nie potrafi zadowalać się tym, co posiada, chce mieć więcej niż jego sąsiad. Żyje 
w spojrzeniu sąsiada i w jego opinii. Zatraca się w pogoni za fałszywymi dobrami, 
przede wszystkim za fortuną. Ciągle planuje, żyje przyszłością, nie teraźniejszością. 
Upatruje szczęścia w rzeczach niezależnych od siebie, znajdujących się poza nim, a to 
prowadzi do alienacji. Idea wychowania do autarkii zarysowana jest w kilku linijkach 
programu studiów, jaki Saint-Preux proponuje Julii: mało czytać, dużo myśleć, 
odrzucić fizykę, matematykę, historię, większość języków obcych, nie chłonąć zbędnej 
wiedzy służącej tylko do popisów, szukać wewnątrz siebie reguł dobra i piękna. Ta 
sama idea przenika wszystkie księgi słynnego traktatu o wychowaniu pt. Emil (1762). 
Cała proponowana edukacja odbywa się w samotności i zmierza do uczynienia 
z dziecka istoty samowystarczalnej; nie na darmo Robinson Crusoe pozostaje przez 
długi czas jedyną dozwoloną lekturą ucznia. Nieukończony, romansowy ciąg dalszy 
traktatu o wymownym tytule Les Solitaires rozwija wątek wyspiarski: Emilowi i jego 
wybrance Sophie kontakt ze światem przyniósł jedynie deprawację i smutek. Po wielu 
peregrynacjach odnajdą się na Lampeduzie, wyspie położonej między Maltą a Tunezją. 
Jak widać, całkowita samotność nie przynosi szczęścia. Ideałem staje się elitarna 
mikrospołeczność, jak w Clarens czy na Wyspie Samotnych. Rozwiązanie to, zapro-
ponowane już przez Woltera w Kandydzie (1759), zrobi karierę w drugiej połowie 
XVIII wieku. 

Oryginalność koncepcji wyspy u Jana Jakuba nie ogranicza się do pojmowania jej 
jako miejsca spotkania z samym sobą. Istotna jest także bliskość wody i jej funkcja 
terapeutyczna. Źródeł szczęścia na poziomie jednostkowym Rousseau upatrywał, 
z jednej strony, w skromnym, prostym życiu na łonie natury, a z drugiej – w marzeniu 
(la rêverie), które często ograniczało się do czystego poczucia istnienia. Do wprowa-
dzenia się w ów stan marzenia czy poczucia istnienia służył Janowi Jakubowi jedno-
stajny i ciągły ruch, już to odczuwany podczas marszu, już to obserwowany nad wodą: 

Przypływ i odpływ wody, jej monotonny, ale coraz to wzmagający się szum, przykuwając do 
siebie bezustannie mój słuch i wzrok, zajmował miejsce wewnętrznych poruszeń, wyciszonych 
przez marzenia, i sprawiał, że własne istnienie przeżywałem z rozkoszą, bez jakiegokolwiek wysiłku 
umysłu […] nieuchwytne wrażenia gubiły się szybko w jednostajnym i ciągłym ruchu fal, który 
mnie kołysał, a który bez najmniejszego współdziałania mej duszy sprzęgał mnie z sobą tak mocno, 
że wzywany przez spóźnioną porę i umówiony sygnał, z trudem się od niego odrywałem. […] W ta-
kim właśnie stanie znajdowałem się często na wyspie Saint-Pierre podczas mych samotnych marzeń, 
leżąc w łódce, której pozwalałem się unosić z biegiem wody, lub siedząc na brzegach wzburzonego 
jeziora, czy gdzie indziej, nad piękną rzeką czy strumykiem szemrzącym po kamykach. Czym się 
rozkoszujemy w podobnej sytuacji? Niczym, poza nami, niczym poza sobą i swym własnym istnie-
niem, a jak długo trwa ten stan, wystarczamy sobie samym jak Bóg. Poczucie egzystencji, pozba-
wione wszelkiej innej przymieszki, już samo przez się jest jakże wartościowym uczuciem zadowo-
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lenia i spokoju, które byłoby zdolne samo tylko uczynić to istnienie drogim i miłym każdemu, kto 
by potrafił wyzbyć się wszelkich wrażeń zmysłowych i ziemskich, dążących nieustannie do odwró-
cenia od niego naszej uwagi i zamącenia tu, na ziemi, jego słodyczy11. 

Nowożytna neurologia mogłaby zapewne wyjaśnić, dlaczego jednostajne i ciągłe 
bodźce sprawiają, że nasz mózg zaczyna wysyłać fale o określonej częstotliwości, 
powodujące taki właśnie stan. 

 
Twórczość ucznia Rousseau, Restifa de la Bretonne, można uznać za podsumowa-

nie dotychczasowej wyobrażeniowości literackiej na temat wyspy, a zarazem antycy-
pację niektórych jej późniejszych wątków. W La découverte australe par un Homme- 
-Volant (1781) ukazał budowę utopii rodzinnej na szczycie góry Mont-Inaccessible 
w środkowej Francji, a następnie utopii makrospołecznej na wyspie Christine u wy-
brzeży Patagonii. Metapatagonia stanowi model państwa idealnego. Dwa tuziny są-
siednich wysepek (Ludzi-Nietoperzy, olbrzymich Patagonów, Ludzi-Małp, Ludzi-Nie-
dźwiedzi, Ludzi-Psów, Ludzi-Świń, Ludzi-Byków, Ludzi-Baranów, Ludzi-Bobrów, 
Ludzi-Kozłów, Ludzi-Koni, Ludzi-Osłów, Ludzi-Żab, Ludzi-Węży, Ludzi-Słoni, 
Ludzi-Lwów i innych kotowatych, Ludzi-Ptaków, ludziozajęcy, ludziokrólików, 
ludzioszczurów, ludziojeży, ludziokretów, ostrygossaków) to popularny od czasów 
średniowiecza, baśniowy insulariusz. Pasja organizacyjno-ustawodawcza Restifa 
przenika większość jego pism. Zarysowany w jednym z listów powieści Paysan 
perverti (1775, „Statuts du bourg d’Oudun composé de la famille R***”) projekt 
organizacji wspólnego życia, tak czasu pracy, jak i czasu wolnego, zostaje przed-
stawiony z najdrobniejszymi szczegółami w dziele pod znamiennym tytułem Ferme 
collective. Grozę budzi zwłaszcza obowiązek, dla dzieci małych i dużych, udziału w 
zabawie i grach, pod rygorem zostania uznanym za melancholika (esprit chagrin)12. 
Drobiazgowy i totalitarny charakter kontroli sprawowanej przez władze nad człon-
kami społeczności zapowiada koszmary dwudziestowieczne, te fikcyjne i te zreali-
zowane. 

Oryginalnym pomysłem Restifa jest waloryzacja „wyspy miejskiej”: ten niestru-
dzony kronikarz Paryża (Les Nuits de Paris, 1788) przemierza w regularnych wędrów-
kach całe miasto, lecz do projekcji swego wnętrza na przestrzeń fizyczną wybiera Wy-
spę św. Ludwika na Sekwanie – to tam zapisuje na murach domów, łacińskimi skróta-
mi, wydarzenia ze swojego życia prywatnego i stan duszy. 

 
W literaturach romańskich XVIII wieku roi się od wysp, lecz z epoki tej Europa za-

pamięta przede wszystkim wyspy angielskie: satyryczno-baśniowy archipelag, po któ-
rym podróżuje marynarz-filozof, oraz bezludną wyspę, gdzie samotny biały człowiek 
zmaga się z (mikro)światem i rekonstruuje cywilizację dla siebie jednego. 

 
 
 

                                                           
11 J.J. Rousseau, Marzenia samotnego wędrowca, tł. E. Rzadkowska, Ossolineum, Wrocław 1983 (tu: 

Przechadzka piąta, s. 72–74). 
12 Jacques Lacarrière, przedmowa do La découverte australe…, Bibliothèque des utopies, Paris 1977, 

s. 18. 
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Zamykanie wyspy szczęśliwej 

Jednym z wyróżników wyspy jest odczuwalna skończoność przestrzeni, wyraźna od-
rębność względem otoczenia, widoczne zamknięcie. Gdy wyspa pełni funkcję prze-
strzeni dobrej i szczęśliwej, zamknięcie staje się koniecznością, środkiem obrony przed 
obcymi – potencjalnymi destruktorami. Gest władcy Utopii jawi się jako fundacyjny: 
początkowo jego państwo leżało na półwyspie; Utopus nakazał przekopanie kanału 
i odciął swoje włości od kontynentu. 

Owo zamknięcie przejawia się w literaturze na wiele sposobów. Najpowszechniej-
sza jest granica topograficzna: wyspę otacza morze, niekiedy ocean. Granica morska 
często zostaje wzmocniona skałami lub murami, jak na Atlantydzie. Utopia ma kształt 
rogalika, którego wewnętrzną część wypełnia morze. Wejście do zatoki jest niebez-
pieczne ze względu na mielizny i podwodne skały, których lokalizację znają tylko 
miejscowi piloci, obcy statek może wpłynąć wyłącznie, jeśli ma na pokładzie jednego 
z nich. Pilot kieruje się pozycją latarni morskich; wystarczy je przestawić, by zatopić 
najliczniejszą flotę. Na jednej z wielkich skał wybudowano fort, także wszystkie porty 
i miasta wyspy, w tym stolica Amaurote, są ufortyfikowane przez rękę człowieka 
i naturę. Gdy kraina szczęśliwa leży na stałym lądzie, strome góry i mury stanowią 
nieodzowny element opisu. Każda kolejna z koncentrycznych dzielnic Miasta Słońca 
Campanelli otoczona jest coraz solidniejszymi murami, z których już pierwszy wydaje 
się nie do zdobycia ze względu na rozmaite umocnienia, takie jak wały, wieże, bom-
bardy, żelazne bramy. W Le Philosophe anglais, ou l’histoire de Monsieur Cleveland 
(1731–1738) Prévosta kraj Nopandów oddzielają od reszty świata nieprzebyte góry, 
a stolica wznosi się niby miraż, chroniona przez mury, w których nie widać bram; kraj 
Abaków jest ukryty w dolinie Appalachów. Eldorado z powiastki Kandyd, czyli opty-
mizm (1759) Woltera leży w kotlinie śródgórskiej, otoczonej niebotycznymi szczytami 
Andów: „Góry, które otaczają całe królestwo, mają dziesięć tysięcy stóp i strome są jak 
ściana; każda ma w obwodzie więcej niż dziesięć mil; zejścia z nich nie ma, chyba 
prosto w przepaść”13. Dotrzeć doń można jedynie spienioną, rwącą górską rzeką; Kan-
dyd i Kakambo trafili tam przypadkiem – cudem, precyzuje władca – zdając się 
w desperacji na łaskę prądu. Rzeką nie sposób jednak popłynąć w drugą stronę! Gdy 
podróżnicy pragną opuścić Eldorado, królewscy inżynierowie projektują i wykonują 
windę, która wynosi intruzów poza łańcuch – w dosłownym i przenośnym znaczeniu 
tego słowa – górski. Oryginalne odwrócenie motywu kotliny – jej symetryczne odwzo-
rowanie ponad powierzchnią ziemi – zaproponował Restif de la Bretonne. Victorin 
z powieści La découverte australe par un Homme-Volant ou le Dédale français (1781) 
znajduje schronienie na płaskim szczycie wysokiej i stromej góry stołowej o wymow-
nej nazwie Mont-Inaccessible, symetrycznym odwzorowaniu kotliny górskiej; Victorin 
jest jedynym człowiekiem zdolnym do wzniesienia się na szczyt dzięki skonstruowa-
nym przez siebie skrzydłom. Nieco wcześniej Jacques Sadeur, eponimowy bohater 
powieści Gabriela de Foigny (1676), oswoił ogromnego ptaka Urga, by wydostać się 
z Ziemi Południowej, a anonimowy narrator powieści Varenne’a de Mondasse La 
découverte de l’empire de Cantahar (1730) odleciał do Europy wozem zaprzęgniętym 

                                                           
13 Wolter, Kandyd, czyli optymizm, w: idem, Powiastki filozoficzne, tł. T. Boy-Żeleński, Państwowy In-

stytut Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 132. 
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w bociany. Tunel przez środek Ziemi prowadzi z Arktyki na Antarktydę w anonimo-
wym Le passage du pôle arctique au pôle antarctique (1721) i z afrykańskiej pustyni 
do Paryża w Giphantie (1760) Tiphaigne’a de la Roche. 

Jeśli przez zamknięcie rozumiemy każdy rodzaj uniemożliwienia dostępu, skutecz-
ną jego formą jest nieokreśloność położenia wyspy, zagubienie w przestrzeni. To zasa-
da kasowania plików w pamięci komputera: zatarcie pierwszych znaków nazwy pliku 
sprawia, że staje się on niemożliwy do zlokalizowania, a tym samym niedostępny, choć 
fizycznie istnieje. Na statku żeglującym po Atlantyku, Pacyfiku czy morzach połu-
dniowych nawigatorzy podczas sztormu tracą orientację, a rozbitek nie wie, na jakiej 
długości i szerokości geograficznej się znalazł… Lista utworów zawierających tę scenę 
jest zbyt długa, by ją przytaczać. Wolteriańskie Eldorado leży w Ameryce Południo-
wej, gdzieś między Paragwajem a Cayenne, narrator Amazone (1808–1810) Bernardina 
de Saint-Pierre bez busoli i kwadrantu nie potrafi określić położenia amazońskiej Re-
publiki Przyjaciół. W powieści Alejo Carpentiera Podróż do źródeł czasu (1953) nie-
zwykła osada leży w głębi dżungli, nad jednym z licznych dopływów Orinoko, ozna-
czonym potrójnym nacięciem na pniu drzewa. Bohater pragnie doń wrócić, lecz przy-
bywa w porze wysokiego stanu wód. Znak na pniu jest teraz ukryty pod wodą, a osada 
niemożliwa do odnalezienia w labiryncie setek dopływów, setek możliwych wejść. 

Kolejny rodzaj granicy wyspy szczęśliwej to granica psychologiczna, zazwyczaj obu-
stronna, obejmująca zakaz wyjścia i zakaz wejścia. Mieszkańcy Wolteriańskiego Eldora-
do nie życzą sobie odwiedzin obcych, wiedząc, że ci, w pogoni za „żółtym błotem”, 
wymordowaliby ich co do jednego, z drugiej strony – sami nie czują potrzeby opuszcza-
nia swojej enklawy, dobrowolnie złożyli przysięgę, że nigdy nie wyjdą poza mury. 

O skuteczności granicy psychologicznej doskonale świadczy współczesna literatura 
kubańska. Przemożne pragnienie ucieczki z wyspy, która z utopii przerodziła się 
w koszmar, rozbija szczelną granicę administracyjną (zakaz wyjazdów, starannie strze-
żone wybrzeże, represje wobec uciekinierów i ich bliskich) i topograficzną (zdradliwe, 
pełne rekinów wody Cieśniny Florydzkiej). Bohaterzy wierni rewolucji nie rozpatrują 
możliwości wykorzystania podróży służbowych ani innych okazji, które podsunął im 
los. Osoby, które desperacko pragną wydostać się z wyspy, porywają małe lokalne 
promy, klecą nędzne tratwy z desek i pontony z opon traktora i zdają się na łaskę 
i niełaskę żywiołów. Balsero (z hiszp. balsa, tratwa), żeglujący na kruchej łódce ku 
Florydzie, to ikoniczna postać literatury kubańskiej drugiej połowy XX wieku. Towa-
rzyszy mu marielito, bohater – ofiara? – projektu, na jaki nie odważyli się najradykal-
niejsi twórcy fikcyjnych utopii: oficjalnego planu pozbycia się niechcianych obywateli 
poprzez umożliwienie wyjazdu wszystkim, którzy udowodnią, że są „szumowinami” 
(escoria). W ciągu kilku miesięcy 1980 roku z portu Mariel wypłynęło ponad 125 tys. 
uchodźców. Traumatyczne doświadczenie osób kupujących wolność za cenę samoo-
skarżenia o prostytucję, homoseksualizm i inne występki niegodne obywatela utopii, a 
także więźniów kryminalnych i pacjentów szpitali psychiatrycznych przymusowo wy-
słanych do USA, opisali powieściopisarze z tzw. pokolenia Mariel: Reinaldo Arenas 
(El portero), Guillermo Rosales (Boarding Home), Miguel Correra (Al norte del infier-
no) i wielu innych. 

Decydującą rolę woli człowieczej we wznoszeniu i burzeniu granic psychologicz-
nych doskonale ukazał Jesús Díaz, dziejopis kubańskiej utopii. Bohater jego powieści 
Opowiedz mi o Kubie (1998), skromny dentysta Stalin Martinez znalazł się przypad-
kiem w Stanach jako jeden z pasażerów porwanego promu. Ani okazja podsunięta 
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przez los, ani spotkanie z bratem-emigrantem, ani wizyta w krainie obfitości, a zara-
zem locus amoenus kapitalistycznego świata, to jest w supermarkecie, nie skłania go 
do poproszenia o azyl; wraca na Kubę, do ukochanej żony i ojczyzny. Gdy jednak 
okazało się, że żadna z nich nie odwzajemnia jego miłości, nic nie potrafi go po-
wstrzymać. Stalin przełamuje wrodzoną bierność i strach, wyjeżdża do Meksyku, ucie-
ka z kongresu naukowego, granicę meksykańsko-amerykańską przekracza w bagażniku 
samochodu lokalnego przemytnika, z fałszywymi dokumentami przelatuje do Miami 
i akceptuje szalony plan brata: mieszkać przez dwa tygodnie w ukryciu, na dachu jego 
domku, spalić się na słońcu, wygłodzić i odwodnić organizm, po czym wsiąść na 
nędzną łódkę u wybrzeży Florydy i spróbować samotnie, w sztormową noc, nie mając 
pojęcia o żeglowaniu, dopłynąć do brzegu i jako rozbitek poprosić o azyl. Wielokrotnie 
– aż do skutku – ponawia próby ucieczki inny bohater Díaza, Manuel Desdín, w Las 
cuatro fugas de Manuel (2002). Ten kubański stypendysta w ZSRR, pragnąc uniknąć 
deportacji do ojczyzny, przemierza Europę w poszukiwaniu azylu, frenetycznie jak 
niegdyś Kandyd, i przeżywając równie niewiarygodne przygody, równie naiwny, lecz 
mądrzejszy na tyle, że nie czekając na wygnanie, sam czmycha z fałszywego raju. 

Kubańska literatura ucieczki uwzględnia także jej formy psychiczne – bohater 
opowiadania Reinaldo Arenasa O więzieniu w Los Toribios i o zakuciu w kajdany 
(1969) jest spętany łańcuchami, lecz wolny myślą – oraz formy psychodeliczne 
– grupka młodych ludzi z opowiadania Zioło przyciąga rekiny Michela Perdomo 
(1999) zbudowała prawdziwą tratwę, lecz ich rejs odbywa się tylko w narkotycznej 
wizji14. 

Przygody latynoskich – i nie tylko – uchodźców wyraźnie wskazują na to, że 
współczesnych „ziem obiecanych” strzegą potężni strażnicy: uzbrojeni w broń palną 
żołnierze wojsk ochrony pogranicza („czarne charaktery” współczesnej prozy i filmo-
grafii meksykańskiej, np. Un dulce olor a muerte Guillermo Arriagi; Trzy pogrzeby 
Melquiadesa Estrady Tommy’ego Lee Jonesa, 2005) oraz urzędnicy imigracyjni, „rasa 
pieczęci” (określenie zaczerpnięte ze sztuki pod tym samym tytułem Simona Moleke, 
Warszawa 2006). 

Kolejny rodzaj zamknięcia to numerus clausus, ograniczenie liczby mieszkańców. 
U jego źródeł leży przyczyna praktyczna: niemożność wyżywienia zbyt licznej popula-
cji. Element ów pojawia się w wielu utopiach, poczynając od wysp Platona i Tomasza 
Morusa, przez krainę Garamantów (w hiszpańskiej wersji Antonio de Guevary oraz 
włoskiej Mambrino Rosso) i wyspę koni u Jonathana Swifta, jest też obecny u Owena 
i Fouriera. Jedni autorzy zarządzają regularne przesiedlenia ludności, inni regulują 
prokreację. Oryginalne rozwiązanie proponuje Giovanni Papini w Il racconto dell’isola 
(1931). Jego położona gdzieś w Papui wyspa może wyżywić jedynie 77 mieszkańców. 
Jej prawo stanowi, że liczba ta musi pozostać niezmienna, a zatem każdym narodzinom 
musi towarzyszyć jakaś śmierć15. 

Kolejny rodzaj odcięcia dostępu do magicznej przestrzeni polega na przeniesieniu 
jej w inny wymiar: alegoryczny, baśniowy, legendarny, mityczny. Służą do tego narzę-
dzia takie jak wybór gatunku, sposób konstrukcji świata przedstawionego, onomastyka. 
Stolica Utopii (miejsca, którego nie ma), Amaurota (Niewidzialne Miasto) leży nad 

                                                           
14 Przekład polski obu opowiadań w: „FA-art”, 3–4/2003. 
15 Podaję za: Nadia Minerva, Le cercle magique: stratégies de protection du milieu insulaire dans le 

mythe et en utopie, w: L’insularité: thématique et représentations..., op. cit. 
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rzeką Anhydrem (Rzeka Bezwodna), rządzi nią Ademus (Władca bez Ludu). Status 
ontologiczny Wolterowskiego Eldorado oscyluje między rzeczywistością (pojawia się 
na wielu mapach i globusach epoki) a legendą. 

Wyjątkowo złożony i wyrafinowy świat insularny zbudował w swej jedynej powie-
ści Paweł i Wirginia (1788) osiemnastowieczny literat francuski, Bernardin de Saint- 
-Pierre. Para tytułowych bohaterów żyje niby w raju na należącej do Francji wyspie 
Île-de-France (dzisiejszy Mauritius). Przestrzeń powieściowa składa się z trzech kon-
centrycznych części: kotliny, w której mieszkają bohaterowie i która stanowi serce 
raju; pozostałej części wyspy oraz obszaru poza wyspą, czyli reszty świata, obejmują-
cej ocean i daleką Francję. 

Granice między poszczególnymi kategoriami przestrzeni są wyraźne. Topograficz-
ne przede wszystkim: Mauritius to mała wyspa na bezmiarze Oceanu Indyjskiego, 
położona z dala od innych lądów i trudno dostępna, podróż do Francji trwa cztery–pięć 
miesięcy, w porze huraganów staje się śmiertelnie niebezpieczna, przybrzeżne skały 
skutecznie strzegą dostępu (statek z Wirginią na pokładzie rozbija się o nie, idzie na 
dno na oczach bezsilnych mieszkańców). W obrębie wyspy kotlina Pawła i Wirginii, 
ich prywatna mikroprzestrzeń, stanowi naturalną enklawę. Otaczają ją góry, „wielkie 
skały strome niby mur, otwarte tylko w jednym miejscu, po północnej stronie”16. Po-
nadto przestrzeń w kotlinie ma zupełnie inną jakość. Dźwięki i światło są tu przytłu-
mione, co potęguje wrażenie spokoju: „Wielka cisza panuje w tej kotlinie, wszystko tu 
jest spokojne: powietrze, woda i światło”17. Żar i blask tropikalnego słońca zostają 
przefiltrowane przez gęste listowie, słyszalny u wejścia do kotliny szum wiatru i huk 
przyboju milknie, pozostaje jedynie szmer wiatru w koronach palm. 

Z granicami topograficznymi pokrywają się granice psychologiczne, emocjonalne. 
Bohaterowie powieści są szczęśliwi tylko wewnątrz swojej kotliny, oddalają się od niej 
wyłącznie z bardzo ważnych powodów. Perspektywa opuszczenia wyspy budzi w nich 
lęk. Paweł nie chce wyruszyć do Indii jako kupiec; Wirginia panicznie boi się morza, 
ze wszystkich sił opiera się wyjazdowi do Francji, zmuszona doń, cierpi i marzy wy-
łącznie o powrocie. 

Oprócz granic topograficznych i psychologicznych Bernardin wytyczył także grani-
ce onomastyczne. Wszystkie toponimy związane z Mauritiusem są znaczące, a ich 
znaczenie jest przejrzyste. Stosując kryterium semantyczne, możemy wyróżnić trzy 
grupy nazw, które potwierdzają podział przestrzeni świata przedstawionego na trzy 
kategorie: wyspa, kotlina = serce wyspy, świat poza wyspą. Grupa pierwsza to nazwy 
obiektów geograficznych położonych na wyspie, lecz poza kotliną, proste, często 
odimienne lub związane z przyrodą: niedaleko Port-Louis, stolicy Île-de-France, leżą 
osady Pamplemousses (fr. pamplemousses, grejpfrut), Poudre d’Or (fr. poudre, pył, 
d’or, złoty), Williams; skały Découverte (fr. découverte, odkrycie; nazwana tak 
dlatego, że z jej szczytu sygnalizuje się zbliżanie statków), Montagne-Longue (długa 
góra), des Trois-mamelles (trzy wymiona), Pouce (kciuk); rzeki des Lataniers (fr. 
latanier, palma wachlarzowa) i Rivière-noire (czarna rzeka); wąwóz Embrasure 
(otwór). Nazwy te są neutralne emocjonalnie. 

                                                           
16 Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, tł. fragm. M.C. (ze względu na niekompletność tłuma-

czenia T. Boya-Żeleńskiego). 
17 Bernardin de Saint-Pierre, Paweł i Wirginia, tł. T. Boy-Żeleński, Państwowy Instytut Wydawniczy, 

Warszawa 1979, s. 32. 
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Grupa druga to nazwy elementów kotliny nadane przez głównych bohaterów, 
upamiętniające ważne wydarzenia z życia malutkiej społeczności: skały Découverte de 
l’Amitié (odkrycie przyjaźni) i des Adieux (pożegnania), placyk La Concorde (zgoda), 
drzewo Les Pleurs Essuyés (otarte łzy), poletka Bretagne i Normandie, Angola 
i Fouillepointe, źródełko Repos de Virginie (spoczynek Wirginii). Wyznaczają one 
przestrzeń nacechowaną emocjonalnie, podkreślają jej prywatność i charakteryzują jej 
mieszkańców jako osoby czułe. 

Trzecia grupa to nazwy związane z granicami wyspy i otaczającym ją morzem: 
zatoka du Tombeau (grób), przylądek Malheureux (nieszczęśliwy), cypel de Mire 
(mierzenie, celowanie, myśl.: kieł dzika, szabla). Z wielu autentycznych nazw zatok, 
przylądków i przybrzeżnych wysepek Mauritiusa, dobrze znanych Bernardinowi, który 
przebywał tam w latach 1768–1771, symbolista ten wybrał najbardziej złowieszcze. 
Stanowią zapowiedź końcowej katastrofy oraz sugerują, że tylko przestrzeń mieszcząca 
się wewnątrz naturalnych granic świata bohaterów jest przestrzenią bezpieczną. 

Szczęśliwą przestrzeń tworzyli szczęśliwi ludzie, śmierć bohaterów zamknęła ją. Czy 
nieodwołalnie? Mitograficzna lektura powieści pozwala na utożsamienie Pawła i Wir-
ginii z Dioskurami; uśmiercając dzieci, Bernardin przeniósł je w wymiar mityczny. 

Skutecznym sposobem zamknięcia krainy szczęśliwej jest przesunięcie jej w czasie, 
przerzucenie w mniej lub bardziej odległą przeszłość lub przyszłość. Pierwsza futury-
styczna u-chronia w literaturach romańskich to L’An 2440 Louisa-Sébastiena Merciera 
(1771), niespełna sto lat później Henri Le Hon wyobrazi sobie świat starszy o pięć 
tysiącleci (L’An 7860, 1860). 

Zamknięciem definitywnym krainy szczęśliwej jest – za Platonem – jej zniszczenie. 

*** 

Zamykaniu przestrzeni wyspy towarzyszy zazwyczaj zamykanie czasu. Zostaje on 
wstrzymany, spowolniony lub w jakiś inny, istotny sposób różni się od czasu świata 
zewnętrznego. 

Dla mieszkańców Wolterowskiego Eldorado czas zatrzymał się dwieście lat temu, 
gdy część ich inkaskich przodków podbiła sporą połać Andów, po czym sama uległa 
Hiszpanom. Ówcześni mieszkańcy Eldorado zarządzili izolację, która oznaczała zara-
zem koniec historii państwa – historii rozumianej jako ciąg podbojów, wojen, konflik-
tów międzyludzkich. Owo zamrożenie historii jest niejako logiczną konsekwencją 
idealnego charakteru miejsca: nie można ulepszyć ideału; historia, czyli zmiany, mogą 
mu tylko wyjść na złe. W narracji zatrzymanie czasu zostaje oddane początkowo po-
przez zwolnienie tempa akcji, a następnie za pomocą elipsy. W całej powiastce tempo 
akcji jest zawrotne. Zdarza się, że na połowie strony Kandyd podejmuje i wprowadza 
w czyn kilka decyzji, spotyka i traci z oczu kilkanaście postaci, przebiega kilka państw. 
Autor rzadko pozwala mu na chwilę wytchnienia; pobyt w Eldorado jest najdłuższą 
z nich. Opis pierwszego dnia zajmuje dwa rozdziały; natomiast pozostały okres zostaje 
skwitowany jednym zdaniem: „spędzili miesiąc w tej gościnie”18. Owa elipsa narracyj-
na świadczy o tym, że wszystkie kolejne dni przypominały pierwszy, wyglądały tak 

                                                           
18 Ibidem, s. 131. 
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samo, a gdy opadła początkowa euforia, bohaterowie poczuli nudę i zatęsknili za wi-
rem okrutnego, niesprawiedliwego, nieznośnego świata. 

Inny przykład spowolnienia czasu występuje we wspomnianej już powieści Alejo 
Carpentiera Podróż do źródeł czasu. Powieść ma postać dziennika prowadzonego przez 
głównego bohatera, kompozytora muzyki do filmów reklamowych, który z życia „po-
śród zegarów, chronografów, metronomów”, czyli urządzeń do nader szczegółowego 
pomiaru czasu, wyruszył do dżungli. Początkowo wpisy w dzienniku opatrzone są 
dokładną datą: dzień tygodnia i miesiąca. W miarę jak bohater oddala się od zachod-
niej cywilizacji, zapis godziny i daty staje się coraz bardziej nieprecyzyjny: „popołu-
dnie, poniedziałek”, a wreszcie znika. Wydarzenie to zbiega się z utratą zegarka, który 
zsunął się bohaterowi z ręki i zatonął podczas podróży prymitywną łodzią. Datowanie 
pojawia się ponownie po powrocie bohatera do wielkiego miasta. 

Niespełna pół wieku później w amerykańskim filmie Cast Away. Poza światem Ro-
berta Zemeckisa (rozdzielna pisownia angielskiego słowa castaway, rozbitek, w tytule 
oryginalnym oraz dosłowne tłumaczenie go jako „poza światem” w polskim tytule 
podkreślają odcięcie bohatera od jego naturalnej czasoprzestrzeni) pojawia się podobny 
kontrast między dwoma rodzajami chronosu: przymusowe spowolnienie tempa życia 
jest dla rozbitka tym dotkliwsze, że w dotychczasowym, szczelnie wypełnionym obo-
wiązkami życiu dynamicznego menedżera firmy kurierskiej mierzył czas w minutach, 
a częstokroć w sekundach. 

Zegarek, mechaniczne urządzenie służące do dokładnego pomiaru czasu, wydaje się 
ważnym wyznacznikiem cywilizacji; jego brak charakteryzuje szczęśliwe społeczności 
pierwotne. Interesujące odstępstwo od tej reguły przynosi powieść Samuela Tyssota de 
Patot, Aventures de Jacques Massé (1710). Skonstruowany przez bohatera tytułowego 
i jego przyjaciela zegar zachwyca tubylców, którzy wcześniej znali tylko jeden, nie-
zwykle żmudny sposób mierzenia czasu: na końcu trzydziestoośmiocalowej linki mo-
cowali mosiężną kulę, wprawiali ją w ruch i liczyli wahnięcia; siedem tysięcy dwieście 
wahnięć, odpowiadających tej samej liczbie sekund (około dwóch godzin), stanowiło 
podstawową jednostkę czasu. Liczenie ruchów wahadła, a następnie publiczne oznaj-
mianie godziny, zlecano jako karę za drobne wykroczenia. 

Zazwyczaj jednak ludzie żyjący w bliskim związku z naturą mają cykliczną kon-
cepcję czasu, wzorowaną na świecie przyrody i mierzoną jej cyklem wegetacyjnym lub 
innymi naturalnymi środkami. W powieści Bernardina de Saint-Pierre Paweł i Wirgi-
nia dzieci poznają porę posiłku po długości cienia rzucanego przez przydomowe bana-
nowce, umawiają się na spotkanie „gdy dojrzeją trzciny cukrowe”, podają swój wiek 
jako liczbę przyrostów na palmach kokosowych. Każde pojawienie się czasu histo-
rycznego, towarzyszące kontaktowi ze światem zewnętrznym, wiąże się z zakłóceniem 
spokoju mieszkańców, a w ostatecznym rozrachunku z katastrofą. 

Cykliczność czasu i jego związek z przyrodą stanowią ważną cechę wyspiarskiego 
chronotopu w sztuce Fernando Arrabala Architekt i cesarz Asyrii (1967). Cesarz (Ro-
binson/Cywilizator) zastanawia się nad wiekiem Architekta (Piętaszka/Dzikusa), który 
notabene kąpie się co rano w najzimniejszym źródle wyspy. Informację tę nietrudno 
ustalić, gdyż co roku, na wiosnę, Architekt obcina włosy, zawija w liść i chowa. Cesarz 
zagląda do schowka i odskakuje, przerażony, na widok setek liści. Indagowany w kwe-
stii swojego wieku, Architekt odpowiada: „Mam może tysiąc, może dwa tysiące lat”. 
Ale oto pod koniec sztuki Cesarz zamienia się w Architekta, obcina sobie włosy, a po 
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jakimś czasie wita na wyspie nowego rozbitka – którego z szeregu Piętaszków? Za-
miana symbolizuje bezosobowość Natury. 

 
Rozważając specyficzną czasoprzestrzeń wyspy, warto wspomnieć także o strefie 

pośredniej między światem zewnętrznym a światem insularnym, zwanej przez niektó-
rych krytyków „śluzą”19. Bliskość wyspy sygnalizują zazwyczaj pewne charaktery-
styczne wydarzenia podczas podróży, przede wszystkim sztorm i zatonięcie statku20. 
Katastrofa ta często ma charakter inicjacyjny, to hereux naufrage, wedle wyrażenia 
z tytułu tekstu księdza Philippe’a Serane (1789). Na poziomie narracji, po gwałtownym 
przyspieszeniu akcji podczas sztormu następuje zwykle przejście do opisu lub komen-
tarza, a bohater z postaci działającej staje się obserwatorem. 
 

                                                           
19 Por. J.-M. Racault, Nulle part et ses environs, op. cit., s. 153. 
20 Od metafory rozbitków rozpoczyna swój memoriał do braci hugenotów markiz Du Quesne, zachęca-

jąc ich do budowy nowego Edenu: „My, którzyśmy, dzięki łasce Pana, uszli cało z katastrofy (naufrage), 
jaką dotknięta została ostatnio część Kościoła...”, Henri Du Quesne, op. cit., s. 1 (tł. fragm. M.C.). 
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