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LUDOVIC AL XIVLEA ªI INSULA
FERMECATÃ

DOLORES TOMA

În 1664 cînd dã prima reprezentaþie aulicã la Versailles, Ludovic
al XIVlea iniþiazã de fapt un nou tip. Existaserã pînã atunci intrãrile
triumfale în oraºe, caruselele adicã întrecerile de tip sportiv ºi militar,
baletele dansate de curteni ºi spectacolele. Deºi cu rãdãcini în toate
acestea, Plãcerile insulei fermecate, din 1664, aduc mai multã noutate
decît sa spus: nu numai cã eclipseazã divertismentele “urbane ºi
colective”1  de pînã atunci, în favoarea celor de curte, dar aduc o
altã topografie, realã ºi imaginarã, a reprezentaþiei. În plan real, spaþiul
era acela al grãdinilor de la Versailles, în configuraþia variatã a cãrora
sau desfãºurat Plãcerile. Vrem însã sã demonstrãm cã spaþiul acesta
real era modelat de o topografie ce þinea de imaginarul artistic ºi
politic, topografie ce comporta anumite elemente, printre care insula,
cu anumite semnificaþii, pe care vom încerca sã le interpretãm.

Plãcerile insulei fermecate au constat dintro succesiune de
divertismente ce au avut loc între 7 ºi 14 mai 1664. Primele trei zile
au consituit o secvenþã unitarã, ca tematicã ºi spaþialitate, în raport
cu care urmãtoarele zile par numai o prelungire. De la caruselul din
prima zi ºi pînã la baletul ºi focurile de artificii din cea de a treia,
tema aleasã este din Orlando furioso a lui Ariosto, mai precis episodul
în care “‘bravul” Orlando/Roland, în francezã, ºi “bunii” sãi cavaleri
sînt fãcuþi prizonieri “prin vrãjile duble ale frumuseþii, deºi artificialã,

1 MarieChristine Moine, Les fêtes à la cour du Roi Soleil, Paris, Ed. Fernand
Lanore, l984, p. 51.
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ºi ale ºtiinþei farmazoanei Alcina, iar apoi eliberaþi, dupã vreme
îndelungatã pierdutã în desfãtãri”, dupã cum scria Félibien, cunoscut
arhitect ºi istoriograf din epocã.

Aici apare insula, pe care sînt fãcuþi prizonieri vajnicii bãrbaþi.
Concret, chiar apare una, faþã în faþã cu palatul ºi la distanþã, pe le
Rond d’eau, bazinul rotund care constituia punctul terminus al aleii
regale, la vremea aceea, cãci marele canal nu fusese încã sãpat: acolo,
la opozitul palatului real al regelui, a fost înãlþat palatul artificial al
farmazoanei, simplu decor, frumos dar efemer, din carton ºi pînzã.

Înainte de a vedea ce sa întîmplat cu el, sã facem o parantezã
pentru a aminti cã, departe de a fi o noutate, insula vrãjitã constituise
un adevãrat topos al imaginarului artistic baroc, din prima jumãtate
a secolului. Era atribuitã mai totdeauna, dupã cum aratã Jean Rousset,
zeiþei Circe, care îi vrãjeºte pe bãrbaþi, îi face captivi ºi are puterea sã
îi transforme în animale, sau suratelor ei, «Alcina, Medeea, Calipso,
Armida, Urganda», precum ºi altor nimfe sau sirene2 . Insula avea ca
variante grãdina, peºtera, muntele, pãdurea, stînca etc. Oricare ar fi
fost însã aceasta, ea credem cã desemna invariabil ceea ce Michel
Foucault numea o heterotopie, adicã un spaþiu real dar diferit de
toate cele reale, cuprins în reþeaua lor compactã ºi totodatã în afara
ei, izolat ca o rupturã în continuumul ei, precum grãdina, teatrul,
muzeul sau cimitirul3 . Am puteao numi o enclavã: aflat în ea, eºti
totodatã acolo ºi altundeva, în real ºi în ireal.

Este interesant cã heterospaþiile amintite erau în marea lor
majoritate domenii feminine. Numai în astfel de locuri puterea
masculinã, adevãratã ºi legitimã, putea fi invinsã de una femininã,
denotatã ca primejdioasã, deºi plãcutã, iluzorie, deºi eficace, efemerã,
deºi absolutã. Sã nu mai vorbim de conotaþii, toate din sfera

2 Jean Rousset, La Littérature de l’îge baroque en France, Paris, José Corti,
1954, cap. 1.

3 Michel Foucault, Dits et écrits, 1954 – 1988, Paris, Gallimard, 1994, vol. IV,
p. 755 si urm.
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demonicului ºi animalicului: pe insule, în grãdini sau în castelele
magicienelor colcãiau monºtrii, diavolii ºi lighioanele, în haos ºi
sãlbticie. Eroii civilizatori trebuiau sã cadã robi în aceastã lume, înainte
de a se elibera pe ei ºi de a o face sã piarã pe ea. Cum pierea? Tocmai
în aceastã privinþã apar, dupã pãrerea noastrã, deosebiri interesante.

În reprezentaþiile din prima parte a secolului insula vrãjitã sau
variantele ei fie pier ca un miraj, fie se metamorfozeazã sub ochii
spectatorilor în alte spaþii, fie sînt populate de cei ceºi revin la normal:
«pãdurea Alcinei dispare ºi un castel vrãjit îi ia locul în faþa cavalerilor
împietriþi. Cînd aceºtia se însufleþesc ºiºi regãsesc prima înfãþiºare,
castelul se scufundã»4 . Heterotopia este în final anulatã, aºa cum
anulatã este ºi puterea farmazoanei Circe, fãcutã prizonierã sau
alungatã. Vraja este ruptã de cele mai multe ori prin intervenþia unei
forþe virile superioare, atribuitã lui Jupiter, Mercur sau Hercule. Dar
poate fi ruptã ºi de cãtre un nor care «coborind din cer ºi învãluind
tot muntele a risipit farmecele»5 , pentru cã accentul nu cade pe
aspectele de înfruntare ºi luptã, ci, precum mereu în baroc, pe acelea
de miraculos ºi spectacol.

Nu tot aºa vor sta lucrurile ºi în 1664. Insula nu mai este (numai)
un decor scenic, ea va fi construitã în spaþiul real, la opozitul palatului
regal. E materializatã prin niºte stînci ºi un castel înãlþat deasupra lor,
constituind numai un fundal foarte îndepãrtat, pînã în ultima zi, cind
se ajunge «acolo». Cel mai interesant este însã cã Ludovic al XIVlea
însuºi, costumat magnific, juca, încã din prima zi, rolul «bravului
Roger». Dar dacã era vãzut, dupã cum scria Félibien, ca «prizonier
al farmecelor», aceasta nu se întîmpla decît în plan imaginar ºi în
virtutea inerþiei toposului. În desfãºurarea concretã a serbãrii el nu
apare nici o clipã ca prizonier pe insulã. În primele douã zile acþiunile
au loc în altã parte, iar în cea de a treia lucrurile se petrec dupã cum
vom povesti în continuare.

4 Jean Rousset, op. cit.
5    Idem.
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Recuzita insulei rãmîne în bunã mãsurã aceeaºi. Monºtri, demoni,
uriaºi, pitici, mauri, cavaleri oarecare. Cavalerul august însã, deºi îl
înfãþiºa pe Roger, rãmîne la distanþã, de cealaltã parte a apei. Insula
va veni la el, ca sã spunem aºa: Alcine ºi douã dintre nimfele ei,
cãlare pe cîte un monstru marin, din carton vopsit, vin pînã la el ºi
recitã «omagii», apoi se întorc pe insulã. Tot «la locul lui» va primi
Roger ºi inelul vrãjit care rupe vraja. Dacã eaisodul captivitãþii ºi
robiei voluptuoase este escamotat, acela al eliberãrii este etalat ºi
monarhul joacã rolul principal. La un semn al sãu castelul Alcinei se
crapã în douã cu o bubuiturã de tunet, apoi este ars de flãcãrile
enormului foc de artificii care încheie serbarea. Nu negãm continuarea
spectaculosului baroc, dar insistãm asupra faptului cã nu mai era
vorba de o dispariþie oarecare a insulei ci de o distrugere violentã, cu
atît mai marcatã cu cît afecta un loc real în topografia parcului. Insula
pare a nu fi fost înfiinþatã decît pentru a fi desfiinþatã, întru beneficiul
afirmãrii homeotopiei ºi a stãpînirii (re)cucerite asupra sieºi ºi asupra
celorlalþi. 0datã ce heterotopia ºi puterea femininã instalatã în aceastã
margine a Versaillesului sînt anihilate, spaþiul redevine unitar, iar
puterea regelui îºi recapãtã locul ºi unicitatea. Se recentreazã mai
bine. Datã fiind interferenþa ficþiunii cu realitatea, prin Roger – Louis
XIV, este evident cã mesajul primeia o consolida pe cea de a doua.

Un an mai tîrziu, apare la Versailles un echivalent al insulei Alcinei
care aduce în prim plan valenþa brutal negatã anterior: este vorba de
grota zeiþei Thetys, construitã din pietre multicolore, cristale de stîncã
ºi scoici diverse; înãuntru, apã care «þîºnea de peste tot», tritoni, sirene
ºi dragoni, o orgã hidraulicã, pãsãrele ce pãreau naturale ºi ciripeau,
fãcute din cochilii. Un grup statuar înfãþiºa un Apollo coborîtor în
mare cu carul ºi caii sãi, pentru aºi gãsi odihna. Descriind locul, La
Fontaine aratã cã simbolistica era explicitã:

Quand le Soleil est las, et qu’il a fait sa tîche,
Il descend vers Thétys, et prend quelque relîche:
C’est ainsi que Louis s’en va se délasser...
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Paralela SoareLudovic era mai concretã decît sar putea crede:
în camera regelui era pictat pe plafon un Alpollo urcãtor pe cer cu
carul sãu. Aºadar, imersiunea în elementul feminin din grotã era ºi
aceea a regelui. Nu este o interpretare ci o imagine concretã de vreme
ce aflãm cã la data aceea ferestrele camerei regale dãdeau înspre
grota lui Thetys, traseul ascensional ºi descendent al astrului/regelui
fiind astfel limpede marcat. Deºi întro recentã istorie a Versaillesului
Philippe Beaussant6  pune bine în evidenþã traseul acesta comun, el
nu remarcã valenþele topografice ºi imaginare ale grotei: ca ºi insula,
ea constituia acelaºi spaþiu feminin neintegrat în palatul regal, situat
la opozitul acestuia (al camerei regelui), la opusul ei simbolic: spaþiu
nocturn vs diurn, pentru odihnã vs trudã virilã, plãcere vs putere,
abandon de sine ºi abdicare vs afirmare a stãpînirii de sine ºi a
autoritãþii asupra celorlalþi. Noi am spune cã funcþiona ca un exutoriu
destinat sã localizeze cãderile regale, sã îngrãdeascã în perimetrul
acela fluxurile debilitante, captîndule ºi eliminîndule.

Între 1665 – 1674 grota marinã serveºte ca loc pentru spectacole7 ,
divertismente8  ºi bufete somptuoase, cu piramide de fructe sau
dulceþuri. Vor fi, ca sã spunem aºa, zece ani de plãceri gustate pe
insulã. Imaginarul primejdiei reprezentate de ea nu dispare, cãci se
pãstreazã conotaþia de apus al soarelui ºi coborîre, dar este mult
atenuat. Prevaleazã ideea de atracþie ºi desfãtare, de frumuseþe ºi
odihnã fericitã.

În 1674 are loc un alt divertisment celebru, prezentat clar ca
odihnã ºi desfãtare a rãzboinicului ce tocmai cucerise
FrancheCompté. A durat douã luni ºi a cuprins mai multe spectacole
(teatru, concert, operã), plimbãri cu gondole ºi festinuri. Grota lui
Thetys a fost cuprinsã în traseul serbãrilor ºi în faþa ei va fi reprezentat

6 Philippe Beaussant avec la collaboration de Patricia BouchenotDéchin, Les
Plaisirs de Versailles, Paris, Fayard, 1996, p. 65.

7 MarieChristine Moine, op. cit., p. 83.
8 Philippe Beaussant, op. cit., p. 375.
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Le malade imaginaire a lui Molière ºi baletulpastoralã Fêtes de
l’Amour et de Bacchus . Deºi traseul a fost foarte cuprinzãtor ºi a
inclus numeroase locuri din palat ºi din grãdini, a mai fost creat unul,
pentru noi acum previzibil: un mare palat al lui Thetys, de 11 metri
lungime ºi 4 înãlþime, din lemn, carton ºi pînzã, astfel luminat încît
sã parã tot din rubine, smaralde ºi topaze9 . Unde amplasat? Tot
previzibil, faþã în faþã cu palatul regal ºi în punctul cel mai îndepãrtat
de acesta, la capãtul marelui canal sãpat între timp ( are 1650 metri
lungime).

Istoricii nu au remarcat omologia lui cu insula Alcinei, topograficã
ºi funcþionalã. Pe marele canal gondolele îi vor purta pe curteni de
mai multe ori în cursul celor douã luni, dar la Palatul lui Thetys,
punct terminus, nu se ajunge decît în ultima zi. Focuri de artificii au
mai fost ºi în alte zile, dar numai în ultima apar mai mult de 20000
de lumini ºi 4000 de focuri de artificii, întro vãpaie finalã ce
simbolizeazã încã o datã distrugerea heterotopiei ºi sfîrºitul
desfãtãrilor. Victoria luminii asupra tentaþiei nocturne, a lui Apollo
asupra dorinþei de abandon ºi abdicare. Un amãnunt pe care istoricii
îl amintesc numai din conºtiinciozitate este cã anumite artificii, de
tip «ºerpiºori zburãtori», erau «destinate sã se scufunde în apã, iar
apoi sã iasã de acolo arzînd în continuare»10 . Contemporanii erau
cu siguranþã mai perspicace în decelarea simbolului acestei victorii
concrete a focului asupra apei...

0 gravurã îl aratã pe rege ºi suita sa, în ultima zi a divertismentului
din 1674, faþã în faþã cu palatul/insulã, la mare distanþã, pe punctul
de a se îndrepta cãtre el cu o întreagã flotilã. În cale îi vor mai apãrea
monºtri marini ºi nereide – vestigii ale toposului –, însã ei nu mai sînt
supuºii altei puteri ºi altei lumi, ci aceia ai regelui. Îi vor face
plecãciuni, precum niºte curteni:

9 Idem, p. 52 si urm.
10 MarieChristine Moine, op. cit., p. 199.
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«Toutes sortes de Poissons semblaient s’être rangés au bord de
l’eau pour voir passer sur leur Elément, comme en triomphe, le plus
grand roi du monde.» (Félibien)

Elemenul lor a devenit elementul lui. Inaintarea pe apã este un
marº triumfal, întrun þinut demult cucerit, ºi nu întîmplãtor, dupã
cum observã Beaussant, «aceastã sãrbãtoare se etaleazã mai mult
decît precedentele în spaþiu»11 . Dar faptul se cere interpretat. Potrivit
di tincþiilor fãcute anterior, am sublinia cã nu mai este vorba, ca în
1664, de anihilarea unei heterotopii, ci numai de afirmarea stãpînirii
asupra unei homeotopii, a unui spaþiu deja omogen ºi unitar.

«Magia», dupã cum afirma Félibien, este acum a Regelui; el
«farmecã» ochii ºi spiritul cu «minuni» ºi «frumuseþi». Alcina/Thetys
nici nu mai apare. Palatul ei e gol. Apare numai Apollo cãci, alt
detaliu ce a pãrut nesemnificativ, focul de arificii tras în acea noapte
pe marele canal pornea dintro construcþie care îl înfãþiºa pe Apollo
pe carul sãu. Un car cu siguranþã urcãtor.

Palatul lui Thetys, mai puþin spectaculos distrus decît cel al Alcinei,
fiindcã nici nu mai era nevoie de o asemenea desfãºurare de forþe, va
fi depozitat lîngã o magazie de decoruri de lîngã Trianon. Dupã cum
se precizeazã doi ani mai tîrziu întrun memoriu al organizatorilor
unei noi iluminaþii12 , palatul, neacoperit de vreo «prelatã», va fi
«sfîºiat» de vînt ºi «putrezit» de ploi...

Cîþiva ani mai tîrziu, în 1682, Serbãrile în grãdini vor fi abandonate
în favoarea celor numite «de apartamente» sau de interior. În 1684
este desfiinþatã grota lui Thetys. Tot în 1684 se renunþã la un element
desemnat în planul grãdinilor drept «Insula Regalã», o micã fîºie de
teren înconjuratã de ape13 . Dar dispariþiile acestea sînt mai mult
simolice. Lumea Alcinei fusese de mult cuceritã...

11 Philippe Beaussant, op. cit., p. 51.
12 MarieChristine Moine, op. cit., p.187.
13 Louis XIV, Manière de montrer les jardins de Versailles, Paris, Ed. de la

Réunion des Musées Nationaux, 1982, p. 67,  commentaires de Simone
Hoog.
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Am fi absolutizat abandonarea insulei de cãtre Ludovic al XIVlea,
dacã am fi luat un termen de comparaþie numai în amonte, în
imaginarul baroc, nu ºi în aval. Pe ultimul neam gîndit sãl cãutãm
la Fénelon, în Aventurile lui Telemah, pentru cã existau a priori ºanse
sã gãsim acolo un întreg imaginar al insulei ºi pentru cã Fénelon a
avut o legãturã ideologicã cu regelesoare. Se ºtie cã acesta la numit
în 1689 preceptor al ducelui de Bourgogne, nepotul sãu, destinat
tronului, însã în ianuarie 1699 la revocat definitiv din funcþie, iar în
aprilie, la apariþia Aventurilor, sa considerat atacat direct. Tratarea
toposului insulei vrãjite dezvãluie oare ºi ea divergenþe?

Era firesc ca întro carte pe a cãrei copertã scria la apariþie cã este
o continuare a Odiseei insula sã fie un spaþiu geografic mult întîlnit.
Dar aceastã frecvenþã nu era productivã în planul imaginarului, sau
oricum nu atît cît va fi la Fénelon: în Odiseea insula nu comportã
descrieri sau aprecieri explicite. Apãrea mai degrabã ca spaþiu neutru,
iar uneori implicit benefic, pentru cã de acolo se lua apã ºi hranã.
George Murnu o poate traduce constant prin substantivul masculin
ostrov, ceea ce nu ar fi fost posibil pentru traducerea lui Fénelon,
fãrã o gravã încãlcare a simbolismului.

În primele ºase capitole, Telemah nu cãlãtoreºte ci povesteºte
cãlãtoriile anterioare. Se afla pe insula zeiþei Calypso, unde fusese
aruncat de furtunã.. În mod semnificativ, aventurile sale încep cu
aceastã experienþã a insulei, care îl va modela profund. Toposul se
pãstreazã: «grotã», «scoici», «frumuseþe», «primãvarã veºnicã»,
fericire; insula nu mai este fermecatã, dar este fermecãtoare. Motivul
captivitãþii reapare dar, mai perspicace decît mulþi, Mentor bãnuieºte
cã ea ar fi tainic doritã de toþi cei ce îºi ascund lor înºiºi aceastã
tentaþie ºi o deghizeazã în fatalitate nefericitã. Dezvoltînd sugestia,
neam putea întreba dacã motivul literar al naufragiului ºi captivitãþii
nu ascunde de fapt inavuabila dorinþã de insulã.

«De ce nu am rãmîne pe insulã?» întreabã cu naivitate , «deseori»,
Telemah, care iubeºte cu pasiune o nimfã ºi se bucurã cînd corabia
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«salvatoare» piere în flãcãri. Înþeleptul Mentor trebuie sãl arunce în
mare de pe o stîncã ºi sã se arunce împreunã cu el, pe principiul, de
mai multe ori formulat sub o formã sau alta, cã pieirea în valuri e
preferabilã «dulcilor mîngîieri ale zeiþei care reþine pe insula sa»14 .

Chiar ºi elemente ce par sã þinã de descrierea neutrã a traseului îi
inculcã în surdinã cititorului o nouã atitudine faþã de insulã ºi tot ce
reprezintã ea. Cum sar putea altfel, obiectiv, ca apropierea corãbiei
de ea sã nu fie niciodatã descrisã, în timp ce îndepãrtarea revine
obsesiv: insula este lãsatã în urmã, devine indistinctã, se pierde în
zare15 . Focalizarea se face prin ochii celui ce «se smulge» ºi priveºte
cu «un regard éloigné», cum spun astãzi antropologii, de la o distanþã
topograficã ºi sentimentalã în acelaºi timp. Telemah «nu mai avu alt
gînd decît sã se depãrteze de insula fatalã... Pe mãsurã ce distanþa
creºtea, simþea cum îi reînvie curajul...»16  Ulterior, cînd întruna deloc
fatalã va simþi nu «o dragoste pãtimaºã», dupã cum precizeazã, ci
una înþeleaptã, cu vocaþie maritalã, se va îndepãrta totuºi pentru o
vreme, ca sãºi doveaeascã sieºi ºi celorlalþi cã poate sã se îndepãrteze:
precedenta «experienþã funestã mã învaþã sã nu am încredere în mine
însumi... zeii îmi sînt martori cã eu sînt gata sã plec»17 .

Prima din cele douã mari deosebiri faþã de reprezentãrile
anterioare constã în soluþia prescrisã: fuga, îndepãrtarea, pãrãsirea.
În timp ce distrugerea era pur simbolicã, îndepãrtarea e descrisã ca o
soluþie practicã ºi realistã. Mentor pare sã ghiceascã complicitatea
intimã cu insula a celui ce o aruncã imaginar în aer, dar încearcã
apoi sã o regãseascã. Stãpînirea de sine nu mai este spectaculos ºi
festivist pusã uneori în scenã, ci trudnic ºi efectiv exercitatã în viaþa
de zi cu zi. Mai puþin agresiv afirmatã, mai modestã, ea se aratã, pe
de altã parte, mai realã ºi mai eficace.

14 Fénélon, Les Aventures de Télémaque, Paris, Garnier Flammarion, 1968,
cartea a opta, p. 221.

15 Idem, cartea a treia, p. 182, cartea a optsprezecea, p. 487.
16 Idem, cartea a cincea, p. 188.
17 Idem, cartea a ºaptesprezecea, pp. 467 – 8.
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INSULA. Despre izolare ºi limite în spaþiul imaginar

A doua mare deosebire este cã anterior valorizarea era cu totul
alta. Distrugerea venea dupã desfãtare. Eliberarea din captivitate nu
nega complacerea în abdicare. Fénelon însã nu are cuvinte destul de
numeroase ºi de tãioase pentru a demistifica insula plãcutã ºi a o
transforma în repulsivã. Contestã explicit ºi prea insistent toposul
«insulei fericite unde plãcerile...»18 : «insulã ciumatã», «insulã
execrabilã», «fatalã,» «pãmînt blestemat ºi plin de cruzime». Diatriba
îl condamnã tot atît de explicit pe regele care se abandoneazã
voluptãþilor, captiv complice cu temnicera, ºi nu e de mirare cã
Ludovic al XIVlea sa simþit personal vizat.

Nu mai apare la Fénelon un usage des plaisirs, cum îl va numai
Foucault, ci o reprimare totalã a lor. Nici o abandonare permisã în
grota lui Thetys, ci numai muncã ºi disciplinã. Soluþia simplã spre a
evita cãderile ºi slãbiciunile tainic dorite este fuga de pe insulã,
sãnãtoasã, dacã nu glorioasã, eficientã, dacã nu eroicã. Oricum,
eroismul este suspectat ca paradã, în spatele cãreia se ascund subjugãri
de zi cu zi.

Dar mai apare o soluþie în aceastã carte, deºi nu în mod sistematic;
este mai dificilã, presupune maturizare ºi trudã. Va fi promisã unui
mare viitor în imaginarul burghez, ºi nu întîmplãtor, dupã încheierea
periplului educativ, Telemah urmeazã sã o aplice atunci cînd va
ajunge pe o altã insulã, Itaca. Aceasta nu va mai fi abandonatã, ci
supusã ºi disciplinatã. Heterotopia nu va mai fi rezolvatã prin eliminare
ci prin integrare colonizatoare.

Exemplul care apare în carte este acela al «insulei pe care e clãdit
oraºul Tyr». Locuitorii sînt «iscusiþi, rãbdãtori, muncitori, curaþi, sobri
ºi gospodari»; ei «subjugã» marea ºi natura, cãci, cu regele în frunte,
alungã «deliciile care moleºesc», consacrînduse «muncii ºi
chiverniselii»19 . Reuºita lor e elogiatã ditirambic.

18 Idem, cartea a patra, p. 125.
19 Idem, cartea a treia, pp. 110 – 111.
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Spaþiul utopic

Mi totuºi, dupã numai douã pagini, cititorul aflã cã oraºul mãreþ
a redevenit insulã «blestematã ºi plinã de cruzime». Evident, din cauza
unei femei, adevãratã «sirenã», care a cucerit inima regelui: «frumoasã
ca o zeiþã, ea avea laolaltã toate farmecele trupului ºi minþii». Autorul
nu se gîndeºte sã le treacã sub tãcere sau sã le escamoteze, pentru
cã, în logica sa, ele nu sînt decît circumstanþe agravante ale cazului.
Îi servesc pentru al scuza pe el, acuzîndo pe ea, ºi pentru a argumenta
lecþia asupra vigilenþei niciodatã slãbite. Poate cã totuºi fuga era mai
bunã?

Résumé

L’île enchantée constituait dans les représentations baroques ce
que Michel Foucault aurait appelé une hétérotopie; un espace autre,
délectable mais dangereux, où se manifestait un pouvoir autre, feminin
et subversif, miraculeusement vaincu à la fin.

Les Plaisirs de l’Isle enchantée, de 1674, de même que le
Divertissement de 1674, reprennent le topos, mais y introduisent un
changement important: l’accent sera mis sur la destruction
spectaculaire de l’île d’Alcine ou du Palais de Thétys, construits
somptueusement afin d’être brûlés à la fin, pour symboliser
l’anéantissement de l’hétérotopie subversive par le pouvoir royal.

Repris à la fin du XVIIe siècle par Fénelon, le topos sera mis au
service d’une nouvelle idéologie qui, à travers “l’île exécrable”,
abandonnée ou colonisée, valorisera la discipline, le travail et le
sérieux bourgeois.


