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INSULA DISTOPICÃ
sau

ascensiunea eutopiei cãtre utopie poate fi opritã
MIHAELA IRIMIA

Modul firesc în care englezii ºi, prin extensie, britanicii îºi asumã
condiþia de insulari este un lucru la fel de firesc înþeles de cãtre oricine
“are dea face” cu ei. În glumã þi se spune cã familia “dã o fugã”
undeva spre coastã, dacã are douãtrei zile la îndemînã, sã se relaxeze.
Þi se va mai spune: “Noroc cã navem prea mult spaþiu sã se miºcãm.
Dacã neam aventura prea mult, am putea risca sã cãdem de pe
insulã!” Evidenþa bunuluisimþ te convinge cã au dreptate. Lear fi,
desigur, imposibil englezilor sã conceapã lumea fãrã marea dincolo
de care, cu un mileniu în urmã, coroana francezã trimetea trupe, în
vederea aglutinãrii acestei insule disparate la continentul ordonat.
Marea dincolo de care, cu douã milenii în urmã, Cezar dibuia un
spaþiu incert, ascuns periculos printre ceþuri, în spatele stîncilor de
calcar de la Dover. Marea dincolo de care, în timpul reginei Victoria,
aceastã margine incomodã a “lumii civilizate” ajunsese imperiul în
care nu apune niciodatã soarele. Insula ajunsese sã ordoneze, insolent,
restul lumii, lumea.

La 1867, cînd circula cu valoare de formulã identitarã expresia
“perfidul Albion”, evocînd încã, inertic, circumspecþia generalului
roman, un gentleman scrobit ºi flegmatic, conservator prin nãscare ºi
încã mai conservator prin formare, aºternea pe hîrtie un text elegiac
intitulat Dover Beach. Era o poezie de dragoste, în care reþinutul
domn îºi chema îndrãgita la geam, sã se bucure, cu precauþie, de
aerul nopþii. Graniþa naturalã dintre “noi” (englezii) ºi “ei” (lumea) îi
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inspira meditaþia asupra înfruntãrilor istoriei – trecute ºi viitoare. Plaja
albitã de lumina lunii de la Dover îi dezvelea, dincolo, coasta
francezã, licãrind intermitent, dincoace, “stîncile Angliei, (…)
necuprinse… în golful liniºtit”. Un calm perfid, cãci, ascultînd precaut
muþenia cuviincioasã a septentrionului, domnul desluºea în
rostogolirea seacã a pietricelelor duse de flux ºi reflux însãºi scurgerea
istoriei. “Time and tide will decide”, se spune în englezã  înlnirea,
pentru despãrþire, a mãrii de uscat este responsabilã de depãnarea
cursului vieþii. Domnul asculta nu scurgerea unui timp neutru, mãsurat
indiferent pe ceasul care, de la Newton, dumica egal ºi tern eternitatea
în unitãþi confortabil precise, ci trecerea ireversibilã a unui timp ce
aducea în insulã eterna notã a tristeþii. Era ticãitul ceasului tragic pe
care îl auzise cîndva pe malurile Egeii un alt fiu al arhipelagului, un
fiu al mãrii ridicate la demnitatea de Mare (nu ðÝëáãïò, ci áñ÷Þul
sãu). Grecul se numea Sofocle. Englezul nostru, Matthew Arnold.

Arnold era contemporan cu Tennyson, care, din reºedinþa de la
Farringford, din Insula Wight, ridica osanalele Victoriei. Încununat
“poet laureat”, lordul se adãpostea de valurile vîltorii publice în insula
privatã din minuscula insulã ce strãjuia cu docilitate geograficã
imperiala insulã britanicã. Aceastã din urmã insulãmetropolã era
strãjuitã întro geografie a puterii de insulelecolonii, mãcar cã pe
harta fizicã ele arãtau a masive continente. Albionul lucrase, fãrã
îndoialã perfid. Condensat ca centru al puterii  un alb înghiþind, în
mod natural, toate culorile , el diriguia lucid beþia cromaticã a
periferiei subalterne: roºul de coral african, galbenul de ºofran asiatic,
cafeniul… cafelei caraibeene.

Albionul operase o versatilã alchimie identitarã chiar ºi acasã, în
insulamamã. Simbolic, poetul laureat trãia, în acelaºi timp, în douã
tipuri de insulã: insulamargine ºi insulacentru. Mai întîi, dubla izolare
spaþialã  reºedinþa din ostrovul retras  îi oferea o necesarã distanþã.
Apoi, o sistematicã izolarea în trecut îi asigura confort personal ºi
asigura confort puterii imperiale  sutele de versuri pe tema ciclului
arthurian plãsmuiau imaginea reiteratã a unei domnii legendare, cu
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o rigã eternã tronînd peste pacea abstrasã din circumstanþialul imediat.
Prin ricoºeu subtil, aceasta era chiar domnia victorioasei Victoria,
rescriere a augustei Augusta, a glorioasei Gloriana. De origine celticã,
ajuns pe continentul ferm de pe insulele vagabondînd în tihnitã derivã
ale poeticilor fondatori ai Europei, Arthur însuºi era un nume cu tîlc,
însemnînd “înalt, impunãtor, demn de admiraþie”. O regresiune în
istoria posibilã îl plasa pe Alfred Lord Tennyson întrun punct zero
aflat în flagrant conflict cu centrul agitat ce guverna lumea largã.

Întradevãr, Londra victorianã era punctul zero al lumii reale,
“urbs orbis”, o Romã protestantã harnicã, întreprinzãtoare, eficientã.
Rãsturnînd în mod carnavalesc ierarhia moºtenitã, ea ajunsese, din
serva de la masa stãpînilor romani, însãºi stãpîna servitã. Dupã
zdrobitoarea victorie asupra celebrei Invincibila Armada, Anglia
protestantã se instalase ca necontestatã reginã a oceanului lumii,
reordonînd arhipelagul circumjacent, isularizîndul ºi
continentalizînduse. Ecouri ulterioare confirmã valoarea de simbol
a înfruntãrii cu Spania catolicã. La 1722 burghezul Foe, care îºi
procurase, din frustrantã izolare socialã, dar cu certe posibilitãþi
materiale, titlul nobiliar pe care îl citim în numele Defoe, constata
uimirea ambasadorului spaniol de a petrece cu privirea, întro singurã
piaþã londonezã, echivalentul mãrfurilor desfãcute în întraga “soberba
España”! Anglia punea punctul pe iul economic. Punea la punct
Spania. Metonimic, modelul protestant dãdea lecþii acreditatului
model catolic. Conflictul Malvinelor  Insulele Falkland, în traducere
englezã, cãci a numi înseamnã a crea  nu a fost decît o “fireascã”
reiterare, în anii ‘80 ai secolului nostru, cum primirea cu vociferaþii
ºi ameninþãri a prinþului Charles în Argentina, în martie 1999, nu
figurezã la capitolul “întîmplãri întîmplãtoare”.

Dar, dacã pentru romanticul Tennyson Albionul reconfigura, în
plin avînt industrial, legendarul regat arthurian, pentru Arnold însuºi
spaþiul fizic, deschis pînã în buza mãrii, de unde valurile mirosind
încã a continent aduceau ecourile antice ale bãtrînei ïéêïõìÝíç, era
un capãt de lume uitat de Dumnezeu. Suferea, adicã, de insularitate.
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Era incapabil sã conþinã lumea, pentru cã nu se putea conþine. Era
incontinent. Cîndva Marea Credinþei încinsese ca un brîu þãrmul
pãmîntului. Din mîndra cingãtoare, se plîngea respectabilul victorian,
rãmãsese prundiºul rãzleþit. Era un loc lipsit de dragoste, de bucurie,
de luminã. Loc al suferinþei, arenã în care orbeºte “se încleºtau armate
în toiul nopþii”. Cu nume de prinþesã fenicianã devenitã mamã
legendarã prin incontinenta poftã a lui Zeus, Europa se ordona, în
viziunea arnoldianã, pe clasicele coordonate grecocreºtine. Ele îi
conferiserã coerenþã. Ce rãmînea din continentala omogenitate de
altãdatã? Insulare fragmente de ºtiinþã ºi de credinþã. Se pierduse
întregul. Dovadã: ce se vedea de pe coasta de sud a Angliei era, prin
extrapolare, chiar Europa  ºtirbitã, înghesuitã, înecatã în întuneric.
Insula reflecta (la) o insulã. De unde acest potenþial neobosit de a
relativiza deopotrivã insula ºi opusului ei, continentul?

*

Raportul Angliei cu Europa devine pertinent odatã cu instalarea,
dincolo de mareacanal, a noii religii. Ecumenic, creºtinismul reclama
omogenitate continent(al)ã de la periferica sumã de insule. Accidentul
geografic era dublat de iregularitatea de credinþã care se impunea a
fi netezitã. Insula ca hiatus al continentului se cerea sintactizatã
metafizic, pentru a potoli asindetonul fizic. Centrul îºi impunea regula
asupra marginii.

Trimis în a doua jumãtate a secolului al VIlea în Britania de cãtre
Papa Grigore I, pentru a predica Evanghelia, Sf. Augustin beneficiazã
de audienþa acordatã de pãgînul rege Ethelbert în mijlocul unei insule
neînsemnate a arhipelagului. Aici, aflãm din izolatele relatãri care
neau parvenit, Augustin ºi cei patruzeci de cãlugãri care îl însoþeau
se îndreaptã cu solemnitate misionarã spre suita regalã, purtînd o
cruce de argint ºi chipul pictat al unui Crist în numele cãruia viitorul
pãrinte spiritual al anglilor se roagã pentru “cuvîntul vieþii”. În 604,
cînd trecea la cele veºnice, sfîntul pãrãsea insula salvatã de izolare
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întru credinþã în ipostazã de prim arhiepiscop de Canterbury. Îºi
împlinise cu devotament ºi devoþiune misiunea catolicã, adicã de
unificare exemplarã pe care ºio propusese doctrinar ºi dogmatic,
acea êáèïëéêÞ åêêëçóßá situatã în Roma cãtre care duceau toate
drumurile, din cele mai îndepãrtate colþuri ale continentului ºi din
insulele frînte din trupul acestuia.

În 687, se retrãgea pe “insula sfîntã” Farne din largul coastei
pãgînei Northumbria Cuthbert, cãruia îi oferise, fãrã succes,
demnitatea de slujitor al Domnului la Lindisfarne Sf. Theodore, noul
arhiepiscop de Canterbury. Cuthbert optase pentru izolare de eremit
în vremurile tulburi ale invaziei daneze. Legenda spune cã trupul lui
Cuthbert ar fi fost cãrat de cãlugãrii care aveau sã ne lase minunatele
Evanghelii de la Lindisfarne, cu anluminuri ºi ornamentaþii copioase,
aºternute în latina vulgata ºi cu interpolãri anglosaxone între rîndurile
textelor canonice. Acasã de acum aici, în insula excentricã, centrul
tolera inserþiile marginale. Se sãvîrºise o continentalizare simbolicã.

Despre vechii celþi, fondatorii bãtrînului continent, ºtim cã îºi
imaginau viaþa de apoi ca o rãtãcire prelungitã în insulele din largul
mãrii. Era o dispoziþie funciarã neamendatã de legãtura (religo)
spiritualã pe care ºio asumaserã. Alogenii êåëôïß semnalaþi de Herodot
(celtae, pentru romanii care nu izbuteau sãi recenzeze) pendulau
între statutul de nomazi insulari ºi continentali aºezaþi. Oximoronici
prin constituþie, ei au putut rãmîne pînã astãzi geografic marginali,
dar cu sediul spiritual în miezul continental. Astfel întemeiat, la
începutul secolului nostru, Joyce se putea lua la trîntã cu engleza,
vehiculul “accidentului istoric numit Anglia”. Pe cînd “noi, irlandezii”,
spunea insularul refugiat în þara lipsitã de mare a cantoanelor, “noi
avem amintiri pe termen lung, îl avem pe Dante…”.

Dichotomia catolicprotestant are, cu adevãrat, logica opoziþiei
principiale dintre centru ºi margine, continent ºi insulã în rãstimpul
dramatic al convertirii. Nu lipsesc, desigur, martirii. Remanenþe
“eretice” se înregistreazã chiar ºi în vremea Elisabetei I, decenii dupã
istorica mutaþie. “Cuius regio, eius religio”  iatã sentinþa sub care se
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consfinþeºte subordonarea centrului religios celui politic. Protestul
reformeazã în asemena mãsurã religia universalã, încît pulverizeazã
centrul pînã la al preface în periferie. Mutat în insularul Albion, el
lasã în spate o Romã deposedatã de forþa centripetã care putea
conþine identitatea. La 1702, regina Anne se suia pe tronul unei
Anglii augustane. Suveranei i se spunea ºi Augusta, cãci în persoana
sa simbolicã se întrupau gloria imperialã clasicã ºi lumina credinþei
luminate! Ba chiar Londra era numitã Augusta, în ipostaza recunoscutã
de Romã modernã, de capitalã a lumii moderne ca atare  loc în care
nu se mai practicã filosoficul otium, ci pragmaticul necotium. În
spiritul utilitar al clasei de mijloc, insula devenise reperul central al
mai vechiului continent, aplicînd reversul sentinþei: “Cuius religio,
eius regio”. Cum a fost cu putinþã aceastã weberianã reordonare a
raportului continentinsulã?

*

Ambasador la Paris al reginei Elisabeta I, supranumitã Gloriana,
Richard Hakluyt (1553?1616) se convinsese de caracterul nociv al
“indolentei securitãþi” pe care o prezenta pentru englezi condiþia lor
de insulari. Ca formulã terapeuticã, Hakluyt îºi propusese publicarea
isprãvilor englezilor aiurea. Îl interesau mai ales explorãrile
transcontinentale, adicã descinderile pe þãrmurile acelor întinderi
de pãmînt în care, definitoriu, insula se suprapune cu continentul.
Publica, astfel, în 1582, Divers Voyages touching the Discovery of
America, în 1587, De Orbe Novo al lui Peter Martyr de Anghiera ºi,
cîþiva ani mai apoi, impresiile lui Sir William Willoughby, cãlãtor în
cãutarea þãrii Chitaiului, precum ºi povestea circumnavigaþiei lui
Drake. Potrivit diplomatului insular, mobilitatea fizicã, bine sprijinitã
tehnic, asigura ieºirea din insularitate.

Pãrerea îi este împãrtãºitã de Samuel Purchas (1575?1626), al
cãrui volum din 1613, intitulat Purchas his Pilgrimage, or Relations
of the World and the Religions observed in all Ages, suprapunea
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periplul identitar fizic cu cel metafizic, excursul prin regio cu cel
prin religio. În 1619 îi apãrea Purchas his Pilgrim, Microcosmus or
the Histories of Man, cuprinzînd o cãlãtorie în insulacontinent numitã
om. În sfîrºit, în 1625 apãrea Hakluytus Posthumus, or Purchas his
Pilgrimages, containing a History of the World in Sea Voyages and
Land Travell by Englishmen and others. Este celebra carte de cãlãtorie
cititã de romanticii englezi, cea pe filele cãreia adormea Coleridge,
pentru a compune singularul poem Kubla Khan, întro dublã izolare
de realitate  viziunea în vis. În textul lui Hakluyt descrieri amãnunþite
ale uriaºelor întinderi continentale care sînt Africa, India ºi China fac
loc însemnãrilor despre arhipelagul numit Japonia, singurul spaþiu
referenþial recognoscibil în care va ajunge, un secol mai tîrziu, ºi
Gulliver.

*

În Cartea a VIIa a Confesiunilor sale, celãlalt Sf. Augustin,
episcopul de Hippo, vorbeºte despre lumea pãmînteascã în termenii
unei “regio dissimilitudinis”  tãrîm al lucrurilor neconforme cu regula
Domnului. Întreaga lui viaþã dupã convertirea la credinþa creºtinã,
slujirea Bisericii ca prelat devotat ºi asprele probe la care se supune
de bunã voie pentru a merita numele de creºtin sînt tot atîtea semne
ale cãutãrii unei “similitudo” definitorii. Soluþia lui Augustin era
anevoioasã. Catolicismul o predicã în numele lui Cristos, în incinta
miresei sale mistice, Biserica.

Interiorizarea vieþii spirituale pe care o cultivã protestantismul
are vizibile efecte pragmatice: dispar mãnãstirile, se dimuneazã pînã
la cvasidispariþie decoraþiunile din lãcaºele de cult, la extremã lãcaºul
de cult este o simplã casã de rugãciuni  este sistematic înlãturatã
medierea raportului dintre credincios ºi divinitate. Singur ºi direct
responsabil de faptele sale este omul, cu Dumnezeu deasupra.
Credinciosului îi rãmîne un singur suport material  Biblia, din care
va citi riguros Noul Testament. În comunitãþile germanice, cum
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remarcã Max Weber în Etica protestantã ºi spiritul capitalismului, are
loc o sistematizare a modului de viaþã etic. Raþional ºi riguros,
protestantul tipic îºi noteazã în jurnalul religios mai întîi pãcatele,
ispitele, cãderile, pentru ca, salvat prin asumarea personalã a vinei,
sã(ºi) poatã raporta progresele prin care se va putea bucura de graþia
divinã. Survine, cu alte cuvinte, o cuantificare pragmaticã a vieþii, în
speranþa de a ajunge la acea “similitudo” îndelung cãutatã. Nelipsitul
“diary” al englezului de rînd, mai curînd o agendã practicã decît o
listã cu bãtaie eticã, nu este decît prelungirea laicã a jurnalului religios
de altãdatã.

Pe insula pe care ajunge în urma unei temporare suspendãri a
cursului raþional al lumii, Robinson þine un jurnal în care ordoneazã
cu convingere detaliile vieþii sale de fericit supravieþuitor. Este jurnalul
ordinii metafizice a bunului protestant meticulos  un soi de insulã
pe suprafaþa textului care se raportezã la realul brut, raþionalizîndul.
Naraþiunea în sine sar putea compara cu un “diary” curent. Din
acesta din urmã aflãm ce a sãdit, ce a cules, unde ºia spãlat sumarele
veºminte, ce a mîncat ºi cum a dormit nefericitul nostru erou. În mod
surprinzãtor, Robinson nu este o clipã nefericit. Din prima zi de izolare
el construieºte, robust ºi optimist, un plan eficient de
“continentalizare” a insulei. Nimic din ceea ce se întîmplã nu trece
în registrul trist, precar, alarmant. Totul se orînduieºte pentru a face
ferm ºi stabil conturul unei existenþe pentru noi disperatã.

Dar noi citim încã aceastã carte exemplarã cu ochii romantici ai
lui Rousseau. În fapt, Robinson nu este omul naturii, el nu admirã cu
sincerã dãruire virtuþile “bunului sãlbatic” ºi nu cade nicidoatã în
dizolvante accese de melancolie. Nimic din ceea ce ar putea fi
experienþa durã a insulei  paucitatea mijloacelor de supravieþuire,
adversitatea mediului, însingurarea, disperarea, pe scurt, izolarea 
nu îl demobilizeazã. La primã vedere am putea crede cã, insular
geografic, Robinson are experienþa unui atare habitat. Lucrul nu poate
fi contestat. În fond, însã, el este un tip solid, constructiv, ferm  un
continental funciar, astfel încît cele douã coloane (ce e bine ºi ce e
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rãu) ale jurnalului metafizic suprapus observaþiilor sale pragmatice
nu fac decît sã coerentizeze programatic cotidianul aruncat la
marginea lumii civilizate. Îl anglizeazã. Robinson orchestreazã o
repetiþie generalã pe o insula experimentalã, urmînd ca, la revenirea
în Anglia, sã se pregãteascã pentru adevãrata insulã colonialã pe
care va regiza la o scarã de anvergurã un proiect meliorist cu
consecinþe istorice.

 De confesiune protestantã noncoformistã (dissenter) ca ºi Defoe,
el are încredere mai curînd întro “similitudo” palpabilã. Acesta pare
a fi rostul civilizator al gesturilor sale. Robinson crede în legãtura
(religo) fermã dintre proiect ºi fapt. În orizontul lui existenþial nu
figureazã discontinuitãþi. Nuºi au locul formele de insularizare
inerente ruperii din social. Actul de înregistrare a lui Vineri în
patrimoniul englez al lui Robinson, începînd cu asimilarea lui
lingvisticã ºi terminînd cu omologarea ca servitor colonial
echivaleazã, la nivelul stãpînului, cu acea clubbability care, în vremea
lui Defoe, era mãsura apartenenþei la lumea respectabilã (clubul fiind
lumea în mic).

Pe scurt, opera lui Robinson sar putea numi sintactizarea
sãlbãticiei. O paradigmaticã promovare a insulei la rangul de
continent, adicã de entitate coerentã, cu o incontestabilã capacitate
de a conþine realitatea. Trãitor pe insula utopiei coloniale, dea lungul
unui rãstimp mãsurat cu paragonul tezei utilitariste de demonstrat,
Robinson extinde gospodãria privatã (ïéêïò) la nivelul insulei, pentru
a o extinde pe aceasta la nivelul lumii pragmatice. Legea “similitudinii”
pe care o respectã el este ïéêïí ï ìßá “gospodãrirea (lumii)”, pentru cã
Robinson este ïéêïíïìéêüò “omul gospodar”.

*

Chrirug ºi absolvent de Cambridge, Gulliver prezintã, în principiu,
o excelentã carte de vizitã. Sar spune cã, în cazul lui, sintactizarea
lumii este chiar raþiunea de a fi a profesionistului. Pentru cã este
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chiar raþiunea iluministã. Instruit în ºtiinþa ºi în practica sanitarã a
lumii, sar impune ca Gulliver sã meargã la sigur. ªi totuºi, el rãmîne
un izolat în fiecare din þãrile în care ajunge prin acelaºi pasager
dezastru marin. Aruncat pe un þãrm strãin, el trãieºte, inevitabil, drama
insularizãrii de moment. Apoi se continentalizeazã treptat, dar
iluzoriu. Protocolul intrãrii în lumea necunoscutã este o suitãtip:
incompatibilitatea lingivisticã, stînjeneala fizicã, nepotrivirea
habitudinalã  o “dissimilitudo” greu de negat. Încetîncet, Gulliver
este asimilat, înceteazã a mai fi o insulã întro mare de alteritate. El
este aglutinat planului ferm al realitãþii, acel “mainland” prin care o
naþie de navigatori istorici cum sînt englezii denumesc paradoxala
insulãcentru care pentru sedentarul istoric este continentul.

ªi totuºi, de ce continentalizarea lui Gulliver este o iluzie? De ce
revine el în insulamamã, la el acasã, mai înstrãinat de propria þarã,
de familie ºi de speþa umanã? De unde aceastã izolare definitivã? Ar
trebui ca mãcar în þara ºtiinþei, unde ajunge dupã excursul la scarã
fizic schimbãtoare, popasul sãu sã fie de bun augur. Dacã în Lilliput
ºi Brobdingnag Gulliver a urmãrit spectacolul meschinãriei umane
transpusã literal în dimensiunile zgîrcite ale unei speþe necuprins de
mîndre, apoi ostentativa etalare a trupului, în pofida echivalentului
spiritual, ar fi de presupus cã în lumea spiritelor luminate nu mai este
loc pentru asemenea iregularitãþi.

Sã ne amintim cã Gulliver este un nume transparent pentru
urechea englezeascã: to gull “a pãcãli, a duce de nas, a prosti” dã
derivatul gullible “uºor de prostit”. Copie aproape fidelã a acestuia,
numele “eroului” nostru aruncã în derizoriu întreaga ispravã. Nu
avem, în fapt, de a face cu un expert, pentru cã englezul descins în
insula din Cartea a IIIa este cam tont. Nu este, adicã, o luminã.
Proiectul lui de luminare a lumii stã întrun picior. Mai mult, în acest
episod al aventurii sale extrainsulare Gulliver este fãcut sandviº între
douã insule. Avansînd pe terenul insulei de jos, a prostimii, Gulliver
rãmîne (ºi mai) tîmpit cînd deasupra capului sãu se abate o insulã
plutitoare, din care coboarã, prinse de sfori ºi lanþuri, coºuleþe în
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care nenorociþii de jos îºi depun uneori plîngerile. Ridicate “la cer”,
acestea rãmîn îndeobºte petice de hîrtie de care nimeni nu are timp
sã se ocupe. Insula de jos este þinutã întro planificatã stare de izolare
de cãtre o “transcendenþã” gãunoasã.

“Sus” savanþii sînt prea ocupaþi, sînt preocupaþi sã descifreze
misterele lumii  întreprindere ce sar putea, pe bunã dreptate, numi
trecerea fragmentarului empiric întrun tot conþinut conceptual.
Academicienii din Lagado trãiesc claustraþi în insula “ºtiinþei” din
centrul insulei zburãtoare numitã Laputa. Ca ºi în alte rînduri Gulliver
încearcã sã depãºeascã izolarea lingvisticã prin isteþe manevre
lãmuritoare. Ei bine, Laputa pare a însemna “înaltul guvernator” în
limba locului. Sensul evident, “prostituata”, cf. sp. la puta, îi rãmîne
necunoscut. Nu ºi nouã. Sã fie vorba de o simplã satirã politicã, bazatã
pe aceeaºi umilire simbolicã a Spaniei catolice, ca la Defoe?
Proporþiile rãsturnãrii sînt semnificativ amplificate. Savanþii din Lagado
sînt atît de izolaþi în lumea ºtiinþei, încît sînt separaþi de real prin
matematicã ºi muzicã. Mãnîncã bucãþi de carne decupate geometric
sau imitînd forma instrumentelor muzicale, se scufundã neîntrerupt
în formule matematice, sînt vrãjiþi de melodii cosmice.

Ce fel de suspendare spiritualã sã fie aceasta, întro insulã cu
nume de tîrfã? Suspendatã din bunulsimþ, Laputa este insula
raþionalismului iluminist întors pe dos. La cheremul guvernatorului
dement, insula “noeticã” îi priveazã pe oamenii de rînd de lumina
soarelui. La Defoe insula ordona lumea fizic (prin strãdanie manualã)
ºi metafizic (prin rigoare moralã). Eutopicã, era încã realtiv utopicã,
în ciuda marcatei sale referenþialitãþi. La Swift insula devine distopicã,
un loc care cultivã bezna, nu lumina (ºtiinþei), aduce rãul, promoveazã
suferinþa.

*

O distopie cinicã ne propune nobeliatul William Golding în
romanul timpuriu Împãratul muºtelor (1954). Pe o insulã din Pacific
se refugiazã o mînã de bãieþi scãpaþi ca prin minune dintro explozie
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atomicã. În cîteva zile, copiii se organizeazã, dupã modelul cunoscut
de la cei mari, întro societate cu o gîndire pragmaticã impusã de
nevoia de supravieþuire, cu o relativ eficientã diviziune a muncii, cu
propria ierarhie. Situaþia condenseazã alegoric cele mai urîte ºi
insuportabile trãsãturi umane. ªeful autointitulat ºi autoimpus instituie
o discreþionarã ordonare a fiecãrui gest al comunitãþii. Ruptã din
continentul social al adulþilor, aceastã insulã ifantilã se dovedeºte
mai hiodasã decît oricare dintre hiatusurile de care sînt în stare
“pãrinþii”, decît, de pildã, atomizarea fizicã. Copiii au mers mult mai
departe. Ei pot gesta, pune în operã ºi chiar decreta ca lege ultimã
atomizarea moralã.

Golding deconstruieºte o serie de topoi recurenþi. Înainte de toate,
insula pacificã însãºi este un loc al celor mai fioroase porniri belicoase,
legat nu atît de sinucigaºul experiment al adulþilor, cît de tenacele
rãzboi emoþional ºi sufletesc susþinut de odraslele miraculos salvate
de la extincþie. Apoi, romanul demanteleazã idilica lume de basm a
copilãriei decupate din cotidianul cenuºiu al maturitãþii prãfuite. Insula
comorilor se preface aici în insula ororilor. Se petrece o tropicalizare
retoricã demnã de atenþia lectorului lucid. Ca topos fizic, insula
bãieþilor salvaþi este o insulã tropicalã, în afara circuitului lumii
cunoscute. Are, adicã, un dram de exotism geografic. Ca topos figural,
ea este o insulã tropicalizatã, adicã, etimologic, strîmbã [cf. gr. ôñÝðåéí
“a (rã)suci”, ôñüðïò “cot(iturã), (rã)sucire”þ. Un basm întors pe dos.
Lumea pe care o nareazã este, firesc, o lume pe dos. Ruptã din întreg,
insula bãieþilor înregimentaþi este scena insularizãrii etice. Nu pur ºi
simplu a integralitãþii fizice afectate de procese naturale sau de
intervenþia ºtiinþificã (încã mai dubioasã decît la Swift), ci a integritãþii
morale.

*

Am urmãrit diverse ipostaze ale insulei ca spaþiu aflat întrun raport
antinomic cu continentul. Am vãzut cum “í ü ì ï ò”ul unuia este
simetric dispus “í ü ì ï ò”ului celuilalt membru al perechii exemplare
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pe care o constituie. Am avut în vedere eºantioane oarecum excentrice
ale taxinomiei tradiþionale. Prelevate din texte ale unui imaginar
modelat de mutaþiile Reformei, ele privesc cu reþinere la basmul lumii
utopice, în care insula este chiar figura perfecþiunii, toposul dupã
care realul se abstrage în ideal  insula ca ochi deschis în afara ºi
deasupra lumii de jos. Înregimentarea în real a frumosului, binelui ºi
adevãrului coboarã utopia la nivelul unei eutopii palpabile, realizabilã
prin efort uman programat. Dar acuta conºtiinþã a cãderii poate coborî
încã mai mult orizontul lumii alternative care este insula. Este ipostaza
numitã distopie, în care, ochi deschis din real, insula are priveliºtea
iadului pe pãmînt, subsitutul paradisului terestru care este basmul.
Este un alt mod de a spune cã, rai sau iad, deci nu lume pãmînteascã,
insula nea apãrut drept o alegorie retoricã, un alotop pe generoasa
harta a imaginarului colectiv.

Abstract

This paper looks at the concept of island in its antinomic rapport
with that of continent. Samples of the traditional taxinomy are
provided which come from the fairytail imaginary, in which the island
is an allegory of perfection. Filtered by Reform austerity and
Enlightenment efficiency, the island is brought down to this world
and becomes a palpable eutopia. The acute awareness of the Fall
makes of it yet another “more” dacayed variant, eventually throwing
things into a dystopian reality – hell, instead of heaven, on earth. The
traditional locus amoenus is thus accompanied by its antinomic locus
horribilis that the island can stand for. This is as much as saying that
the island is seen as a rhetorical allegory, an alotopos of the collective
imaginary.


