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Wstęp 

 Celem poniższej rozprawy doktorskiej, zatytułowanej Motyw wykluczenia 

w powieściach Anandy Devi1 i Shenaz Patel jest analiza zjawiska wykluczenia we franko-

maurytyjskiej przestrzeni literackiej, a dokładnie w sześciu wybranych przeze mnie 

powieściach: trzech Anandy Devi i trzech Shenaz Patel. Wybór powieści Shenaz Patel był 

oczywisty, gdyż jest ona autorką jedynie trzech powieści. Natomiast Ananda Devi wydała 

ich dwanaście. Spośród nich wybrałam te, w których wykluczenie nie tylko stanowi 

centralną oś powieści, lecz ponadto przedstawione jest przekrojowo; skupia w sobie 

wszystkie elementy konstytutywne powieści. Co więcej, pomiędzy powieściami Shenaz 

Patel a powieściami Anandy Devi, które wybrałam, istnieje rodzaj dialogu. Sytuuje się on 

bardziej na poziomie recepcji niż kreacji. Przedstawione przeze mnie zestawienie Ananda 

Devi – Shenaz Patel bazuje więc nie tylko na podobieństwach fabuły, perspektywy, akcji, 

sytuacji bohaterów, okoliczności towarzyszących wykluczeniu, lecz także na elementach 

poza-narracyjnych, na przykład historii wyspy, biografii pisarek, ewolucji maurytyjskiego 

pola literackiego. Stały się one dla mnie punktem wyjścia do analizy polegającej na 

systematyzacji i interpretacji ewentualnych podobieństw i różnic. Mimo że już w tytule na 

pierwszy plan wysuwa się zjawisko przypisywane a priori naukom społecznym, nie należy 

traktować poniższej pracy jako analizy socjologicznej. Materiał badawczy pochodzi 

z utworów fikcyjnych, jak zaznacza Ananda Devi:  

 Czy ta wyspa, o której opowiadam to Mauritius? Nie mam pojęcia… Bez wątpienia nie, 
ponieważ jest to rodzaj świata utkanego z mojego ciała, zrodzonego z moich trzewi, rodzaj terenu 
gry, czy mnie samej, gdzie umieszczam moje postacie, żeby zobaczyć, jak sobie poradzą. Jest 
w tym oczywiście coś z bardziej bezpośredniej obserwacji społeczeństwa, budzi to we mnie 
etnologa wskazującego palcem na nieprawidłowości, ale w ostatecznym rachunku wiem, że nie 
chodzi mi o żadne «przesłanie», ale że to po prostu sposób, w jaki wnikam do wnętrza tych 

 
1  Choć Ananda Devi nie jest prawdziwym nazwiskiem pisarki, a pseudonimem utworzonym od nazwiska 

panieńskiego i nazwiska męża, to właśnie pseudonimem (jak to zresztą czyni pisarka) będę posługiwać się 
w poniższej rozprawie doktorskiej. 
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zagadek, tych tajemnic. […] moja twórczość wypływa przede wszystkim z moich obsesji 
i odżywia się wyspą, żeby rozkwitnąć.2 

 Równie dobitnie akcentuje to Shenaz Patel: 

 Literatura to dla mnie odtworzenie prawdziwego świata. Nie zgadzam się z ludźmi, 
którzy twierdzą, że dana powieść opisuje konkretny kraj. Gdybym chciała opisać Mauritius, 
napisałabym reportaż, dokument, nie napisałabym powieści. Rzeczywistość jest materią, 
a literatura z niej czerpie, ale to zupełnie co innego. Nie chciałabym, aby moje powieści były 
odczytywane jako portret Mauritiusa. Nie czuję się odpowiedzialna za powiedzenie, co jest na 
Mauritiusie, a czego nie ma. W moim przekonaniu nie ma rzeczywistości, są tylko punkty 
widzenia. […] Tak więc rzeczywistość jest czymś, co mnie karmi, co we mnie płynie. Ale gdybym 
chciała opowiedzieć o Mauritiusie, kontynuowałabym pisanie artykułów. Nie pisałabym 
powieści.3 

 Świat przedstawiony w powieściach Anandy Devi i Shenaz Patel jest więc kreacją 

fikcyjną pozostającą jedynie w relacji ze światem zewnętrznym, a teksty tworzą z przestrzeni 

teren gry, w której można eksplorować zagadki relacji międzyludzkich w świecie 

fantomowych postaci. Odbierając bohaterom prawo do dosłowności, Ananda Devi i Shenaz 

Patel tym bardziej nadają swoim powieściom uniwersalny wydźwięk. Nie oznacza to jednak, 

że odcinają się one od rodzinnej wyspy, wręcz przeciwnie, w licznych wywiadach zgodnie 

zaznaczają, że to ona generuje ich historie. 

 Daleko przetworzony materiał bazujący na rzeczywistości przestrzeni, z której 

wyrosły pisarki pozwala rozpatrywać wykluczenie w kategorii nie tyle motywu, gdyż jest to 

zjawisko wielopoziomowe, powtarzające się i przenikające powieść na wszystkich jej 

płaszczyznach, ile raczej lejtmotywu, czy może nawet toposu. Wykluczenie jest tematem 

powracającym nie tylko na przestrzeni pojedynczych utworów Anandy Devi i Shenaz Patel, 

lecz jest elementem stałym, organizującym i charakteryzującym twórczość ostatniej 

generacji pisarzy franko-maurytyjskich, nie tylko tę firmowaną damskim nazwiskiem. 

Odnajdziemy go chociażby u takich pisarzy jak Carl de Souza (między innymi w La maison 

qui marchait vers le large, Les Jours Kaya, czy Ceux qu’on jette à la mer), Nathacha 

Appanah (między innymi w Les rochers de Poudre d’Or, Blue Bay Palace, czy Tropique de 

 
2  Devi Ananda, Zielone Sari, Katowice, Wydawnictwo w Podwórku, 2019, s. 224-225. 
3  Materiały własne zebrane podczas wywiadu przeprowadzonego z pisarką na wyspie w 2012: 

« La littérature pour moi c'est la recréation d'un monde réel. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent 
que tel roman décrit tel pays. Si j'avais envie de décrire l'île Maurice j'écrirais un reportage, un 
documentaire, je n'avais pas écrit un roman. Le réel est une matière et la littérature en emprunte mais c'est 
une autre chose. Je n'aimerais pas que mes romans soient lus en étant un portrait de Maurice. Non. Je ne 
me sens pas comptable de dire ce qui est l'île Maurice et ce qui ne l'est pas. De toute façon, pour moi il n'y 
a pas une réalité, il n'y a que des points de vue. […] Alors la réalité, tout ce que les gens disent c'est quelque 
chose qui me nourrit, qui coule à l'intérieur de moi. Mais si j'avais envie de dire Mauricie j'aurais continué 
à écrire des articles. Je n'aurais pas fait de la littérature ». Wypowiedź nieautoryzowana. 
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la violance), czy Barlen Pyamootoo (Bénarès, Le Tour de Babylon). Lecz to debiutancka 

powieść Marie-Thérèse Humbert Moje drugie ja4, należy uznać w tej dziedzinie za 

pionierską. Trzeba zaznaczyć, że wątki nierówności społecznych, a co za tym idzie 

analizowanego przeze mnie motywu wykluczenia, wpisane przecież w historię wyspy, 

odnaleźć można w powieści franko-maurytyjskiej od samych jej początków. Tworząc 

bohaterów z postaci pochodzących z różnych grup etnicznych, pisarze maurytyjscy 

mimowolnie, być może nawet nieświadomie, przemycają zjawiska i problemy socjologiczne 

na grunt literacki. Elementy te widoczne są u takich pisarzy jak Clément Chareaux, Malcom 

de Chazal, Robert-Édouard Hart czy Marcel Cabon. Dlatego też wykluczenie mogłoby 

stanowić dużo szerszy projekt badawczy zwłaszcza w literaturze frankofońskiej. 

 Plastyczność przestrzeni Anandy Devi i Shenaz Patel, a także jej swego rodzaju 

ułomność, pozwoliła mi posłużyć się teoriami geokrytyki (służącej porównaniu 

reprezentacji przestrzeni) i geopoetyki (służącej badaniu relacji jednostki z przestrzenią) 

oraz zorientować moją pracę na analizę konkretnego typu postaci – wykluczonych – 

w odniesieniu do miejsca, które zamieszkują, a także relacji tego miejsca z pozostałą 

przestrzenią, a ściślej z przestrzeniami w liczbie mnogiej, gdyż mimo ograniczonego 

terytorium fabuły, mnogość obranych przez pisarki perspektyw dostarcza bogatego 

i zróżnicowanego pola badawczego.  

 Zarówno Ananda Devi jak i Shenaz Patel wypracowują i uprzywilejowują w swoich 

tekstach konkretny typ bohatera, oddając głos jednostkom wykluczonym, gdyż na swój 

sposób dysfunkcyjnym: uznanym za społecznie bezwartościowe, więc niepotrzebne lub 

zagrażające społecznemu ładowi, wyłamujące się powszechnie przyjętym normom, dlatego 

odtrącone. W mojej pracy analizuję relacje tychże bohaterów względem przestrzeni 

odniesienia, a także i samego tekstu, ponieważ wykluczenie u Anandy Devi oraz u Shenaz 

Patel przenika z fabuły do narracji. Każda z pisarek we właściwy sobie sposób: zanurzony 

w dziennikarskiej precyzji Shenaz Patel czy realizmie magicznym Anandy Devi, buduje 

perspektywę jednostki wykluczonej. Choć pisarki nie stronią w tekstach od protagonistów 

płci męskiej, uprzywilejowują kobiety, których historie zajmują w ich powieściach ważne 

miejsce (podobnie jak u pozostałych pisarek franko-maurytyjskich – Marie Thérèse 

Humbert, Jeanne Gerval Arouff, Nathachy Appanah, Lilian Berthelot). 

 
4  Pierwsza powieść franko-maurytyjska przetłumaczona na język polski (Czytelnik, Warszawa 1986). 
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 Zakorzenione w historii i literaturze wykluczenie, a także mnogość 

nieeksplorowanych reprezentacji, stały się punktem wyjścia dla poniższej rozprawy, której 

plan przedstawia się następująco. 

 Pierwsza jej część poświęcona jest zebraniu i systematyzacji definicji zjawiska 

wykluczenia, oraz jemu pochodnych, a także uporządkowaniu teorii badawczych 

dotyczących przestrzeni, z których czerpię, a do których odnoszę się w części analitycznej. 

Zestawienie ekskluzji i miejsca w przestrzeni – kategorii przynależących do różnych 

dziedzin nauki, jak chociażby socjologii czy geografii wzbogaca tę analizę. Ekskluzja stawia 

w centrum swoich rozważań jednostkę w odniesieniu do przestrzeni i zbiorowości, a poprzez 

pryzmat geokrytyki i geopoetyki możemy analizować miejsca w odniesieniu do jednostki. 

Spotkają się one na horyzoncie badawczym, a mianowicie w analizie relacji jednostki 

z przestrzenią, wzajemnego kształtowania przestrzeni i człowieka oraz różnych 

reprezentacji tejże przestrzeni. 

 W kolejnym rozdziale mojej pracy nakreślam historię Mauritiusa, gdyż jej 

znajomość niezbędna jest do zrozumienia i analizy zjawiska ekskluzji w przestrzeni 

maurytyjskiej. Zjawisko to wpisane jest w historię wyspy (niewolnictwo, handel ludźmi, 

itp.) i wraz z nią ewoluuje, kształtując relacje społeczne. Wykluczenie jest elementem 

zrodzonym w społeczeństwie i je kształtującym, a przez nie literaturę regionu. Na potrzeby 

dalszej analizy przytaczam następnie najważniejsze etapy historii literatury maurytyjskiej 

z uwzględnieniem miejsca tejże na mapie literatury światowej i frankofońskiej. Przy okazji 

odnoszę się do pozycji społecznej pisarza maurytyjskiego, gdyż i on i jego twórczość 

„zepchnięte” są na literackie peryferia. W tej części również przedstawiam korpus literacki 

mojej rozprawy doktorskiej, akcentując wstępnie nośniki wykluczenia i elementy łączące je 

z przestrzenią.  

 W następnej części skupiam się na analizie przestrzeni, a ściślej wyspy i jej 

reprezentacji w powieściach korpusu. Te same bądź tożsame miejsca przedstawione są z ró

żnych punktów widzenia, choć perspektywa jednostki wykluczonej wysuwa się na pierwszy 

plan. Zwracam uwagę na to, jakie funkcje i role wyspa i jej pomniejsze przestrzenie, często 

usytuowane na skrajnych biegunach, odgrywają w życiu bohaterów. Wyspa to z jednej strony 

kraina mlekiem i miodem płynąca, z drugiej więzienie, którego bohaterom nigdy nie jest 

dane opuścić. W oczach protagonistów wyspa nabiera cech ludzkich. Staje się jedyną 

przyjaciółką, opiekunką oraz świadkiem ich cierpienia. To ona warunkuje życie bohaterów, 

w jednej chwili może pozbawić ich wszystkiego, stając się narzędziem lub czynnikiem 

sprzyjającym wykluczeniu. 
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 Czwarta część rozprawy poświęcona jest wielopoziomowej analizie motywów 

ekskluzji, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek wykluczonych, ich reprezentacji 

w fabule i narracji, ich relacji z czasem i nade wszystko relacji (zależności) między jednostką 

społecznie wykluczoną a przestrzenią odniesienia i tego jak te relacje wzajemnie się 

kształtują. Analiza tychże stosunków uwzględnia również ich konsekwencje, jak na przykład 

problemy z określeniem swojego miejsca w świecie, a tym samym trudność w budowaniu 

własnej tożsamości. 

  Ostatnia część rozprawy poświęcona jest ukazaniu wykluczenia z perspektywy 

języka i służy analizie środków oraz zabiegów stylistycznych, które odzwierciedlają 

zjawisko w powieściach. 

 Wedle przeprowadzonej analizy wykluczenie nie jest jedynie motywem, stanowi 

jedną z osi (obok samej wyspy) współczesnej powieści franko-maurytyjskiej. Mając 

u podstawy przestrzeń o umniejszanej wartości, na którą składają się niewolnicze 

doświadczenia z jednej strony, bogactwo kulturowe, językowe i etnicznie z drugiej, Ananda 

Devi i Shenaz Patel tworzą nowy konstrukt literacki spajający te dwa odmienne oblicza 

wyspy. Podkreślając ludzkie i przestrzenne deficyty, faworyzując perspektywę 

wykluczonego, a wręcz akcentując jego wady, uprzywilejowują w swych powieściach 

bohatera wyłączonego z udziału w społeczności ze względu na swe niedostatki. Ananda 

Devi i Shenaz Patel zdają się bawić estetyką brzydoty wysuwając na pierwszy plan swoich 

powieści to, co powszechnie uznawane jest za zbędne lub odrażające, podkreślając tym 

samym nowe walory tej estetyki. Przypisują przecież wykluczonemu bogatą 

charakterystykę, dają mu własny język, budują jego tożsamość. Bohater pozostaje w relacji 

nie tylko z samą wyspą, lecz i z tekstem, za pomocą narracji i języka. Tekst staje się wyspą 

wyobrażoną, enklawą bohatera wygnanego z przestrzeni własnej wyspy. Wysuwając na 

pierwszy plan wszelkiego rodzaju niedobory i dysfunkcje, Ananda Devi i Shenaz Patel 

tworzą z braku cnotę, z bezdomnego i wzgardzonego – wizjonera ciemnej strony 

człowieczeństwa. 
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1. Wykluczenie 

1.1. Wykluczenie – problem definicji (narodziny pojęcia) 

 „Wykluczenie” to stosunkowo młody, bardzo popularny współcześnie termin, 

będący w ciągłym rozwoju, obejmujący wiele obszarów badawczych, który urósł do rangi 

paradygmatu. Jest pojęciem ukształtowanym przez społeczeństwo i rozwijającym się w nim 

i razem z nim, a także w odniesieniu do niego. Jest przy tym określeniem bardzo pojemnym, 

które w wielu przypadkach stanowi wygodną etykietę, nieco spłaszczającą postrzeganie 

analizowanych zjawisk5. Przez lata nabierało nowych znaczeń oraz było odmieniane na 

różne sposoby. Jak twierdzi Alban Goguel d’Allondans w L’exclusion sociale. Les 

métamorphoses d’un concept (1960-2000)6, wykluczenie obejmuje wiele terminów, których 

nagromadzenie wynika z braku konkretnych kryteriów. Z jednej strony istnieje wiele pojęć 

i definicji opisujących zjawiska powiązane z wykluczeniem, z drugiej strony są one mało 

precyzyjne i nie stanowią pełnej definicji. Czytając literaturę przedmiotu natykamy się na 

liczne analizy pokrewnych terminów takich jak: ekskluzja, inkluzja, marginalizacja, 

margines społeczny, ludzie zbędni, normalizacja, dyskryminacja czy chociażby Inny. 

Oczywiście nie jest to pełna lista, a jedynie jej zarys. Co więcej, znaczenia powyższych 

określeń często zachodzą na siebie. Nie oddzielają ich wyznaczone naukowo granice, przez 

co często używane są wymiennie. Tymczasem według Ryszarda Szarfenberga7 jedynie 

pojęcia ekskluzji i wykluczenia społecznego można stosować synonimicznie. Okazuje się, 

że wykluczenie posiada wiele kategorii i podkategorii, a z biegiem lat i pojawianiem się 

nowych publikacji jego definicja rozrasta się, obejmując kolejne dziedziny nauki. 

 
5  Grotowska-Leder Jolanta, Ekskluzja społeczna – aspekty teoretyczne i metodologiczne, [w:] Ekskluzja 

i inkluzja społeczna, diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań, [red.] Grotowska-Leder J. i Faliszek 
K., Akapit, Toruń 2005, s. 25. 

6 Goguel D’Allondans Alban, L’exclusion sociale. Les métamorphoses d’un concept (1960-2000), 
Harmattan, Paryż 2003. 

7 Szarfenberg Ryszard, Pojęcie wykluczenia społecznego, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/, 04.09.2019. 
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 Zanim pojęcie wykluczenia na dobre wpisało się w dyskurs akademicki, częściej 

można było napotkać określenia takie jak: margines, marginalność, uczestnictwo, podklasa, 

lumpenproletariat czy męty społeczne, które pojawiały się w publikacjach zagranicznych 

i polskich. 

 Do końca dwudziestego stulecia omawiany termin był synonimem biedy, 

nieużyteczności, wykolejenia społecznego czy degeneracji. Gdy już w latach trzydziestych 

poprzedniego stulecia Stefan Czarnowski pisał o „ludziach zbędnych” czy „mętach 

społecznych”, używał też pojęć takich jak: „marginalność”, „ludzie marginesowi”. Odnosiły 

się one do ludzi, którzy nie wpisywali się w reguły ustalone przez grupę społeczną, do której 

należeli. Wykluczeni rozumiani byli jako ludzie nieużyteczni dla danej społeczności albo 

wręcz zagrażający jej porządkowi. Terminy marginalność, wielka bieda i ekskluzja używane 

były wymiennie. Z upływem czasu zjawisko wykluczenia zaczęło się zmieniać, a co za tym 

idzie, nabierać nowych znaczeń. Jak zauważają badacze to nagromadzenie definicji, ich 

przenikalność i wynikające z tego możliwości wszechstronnego zastosowania powodują 

wiele problemów, świadcząc zarazem o złożoności zjawiska. Istnieje bowiem wiele 

dyskursów na temat wykluczenia, w ramach których porusza się wiele aspektów i zagadnień. 

Niemniej jednak wciąż brak jest zgody w rozumieniu podstawowych kategorii8. I chociaż 

ekskluzja czy też wykluczenie znajdują głównie zastosowanie w studiach na temat biedy 

i bezrobocia, to ich użyteczność eksploracyjna jest o wiele szersza9. Można nią wyjaśnić 

zjawiska, które nie mieszczą się w dominującym dziś nurcie. Niniejsza praca analizuje 

literaturę przez pryzmat szeroko pojętego wykluczenia, uwzględniając relację fikcji 

literackiej z rzeczywistością, poprzez relację człowieka z miejscem, które zamieszkuje, 

zależności między literaturą a światem i ich wzajemne oddziaływanie. 

 Wykluczenie jest pojęciem interdyscyplinarnym i choć dziś rozpatrywanym głównie 

w kategoriach społeczno-politycznych, jest również paradygmatem literackim, a przede 

wszystkim jednym z motywów przewodnich literatury franko-maurytyjskiej. Celem mojej 

pracy jest ukazanie motywu wykluczenia i jego odsłon w literaturze franko-maurytyjskiej 

przełomu ostatnich wieków. Poniżej wyjaśniam zatem, czym jest wykluczenie społeczne we 

współczesnym rozumieniu, analizuję jego rodzaje i konsekwencje. Odnoszę się do polskiej 

i francuskiej literatury przedmiotu. Nie staram się jednak tworzyć nowej definicji 

 
8 Grotowska-Leder Jolanta, op. cit., s. 25. 
9 Ibid., s. 25. 
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wykluczenia, a jedynie usystematyzować informacje zebrane z prac badaczy problemu oraz 

przenieść je na grunt literatury franko-maurytyjskiej.  

1.2. Wykluczenie – kształtowanie pojęcia 

 Jak zaznacza Jolanta Grotowska-Leder w artykule Ekskluzja społeczna – aspekty 

teoretyczne i metodologiczne, wykluczenie społeczne postrzegane jest przez wielu badaczy 

jako koncepcja problematyczna, chwiejna lub nie dość użyteczna. Rozpatrywane jest ono w 

kategoriach subiektywnych, ponieważ proces wykluczenia czy marginalizacji jednostki bądź 

grupy odbywa się ze względu na posiadanie bądź brak pewnych cech10. Ekskluzja jest 

zjawiskiem dynamicznym, gdyż rozwija się w społeczeństwie i w odniesieniu do ustalonych 

przez nie norm, oraz procesowym, ponieważ nie następuje z dnia na dzień – jest efektem 

kumulacji wielu upośledzeń11. Nie odnosi się przy tym do jednej dyscypliny naukowej, lecz 

przewija się przez co najmniej kilka z nich, obejmując aspekty: społeczny, ekonomiczny, 

ekologiczny, kulturowy czy przestrzenny. Co więcej, może być ich wspólnym 

mianownikiem. Będąc zjawiskiem wielowymiarowym i interdyscyplinarnym, nie posiada 

jednej definicji, ani nie jest definiowana przez jedno konkretne kryterium12. Dlatego też 

w przypadku wykluczenia wielu badaczy pisze o kumulacji upośledzeń. 

 Pomimo wzmożonej ostatnio dyskusji na ten temat i pojawienia się licznych 

publikacji, należy pamiętać, że nie jest to zjawisko nowe. Ludzie wykluczeni czy też 

wyłączeni z danej społeczności pojawiali się przecież również w świecie 

przedprzemysłowym, a to wskutek działania różnych instytucji. Kazimierz Frieske podaje 

jako przykłady chociażby zjawiska banicji, ekskomuniki czy publicznej pokuty oraz 

tłumaczy, że wyłączenie pewnych członków zbiorowości z jej życia lub stałe 

uniemożliwianie im w świetle prawa i obyczaju dostępu do pewnych instytucji służy 

określonym celom – ma charakter obronny i jest szczególną postacią profilaktyki 

społecznej13.  

 Według badaczy problemu pierwsze źródła pojęcia można odnaleźć w pracach Maxa 

Webera oraz koncepcjach nierównej dystrybucji zasobów i przywilejów społecznych. Pisząc 

o monopolizacji dóbr i przywilejów przez grupy statusowe, Weber wprowadził do socjologii 

 
10 Ibid., s. 25-43. 
11 Ibid., s. 29. 
12 Ballet Jérôme, L’exclusion : définitions et mécanismes, Harmattan, Paryż 2001, s. 22. 
13 Frieske Kazimierz, Poławski Paweł, Zalewski Dariusz, Marginalność i procesy marginalizacji, AWR, 

Warszawa 1999, s. 7-12. 
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termin zamknięcia społecznego. Socjolog twierdził, że pula dóbr w danym społeczeństwie 

jest ograniczona, co powoduje pojawianie się mechanizmów nierównego dostępu. 

Ograniczenie dostępu do zasobów i możliwości ich pozyskania jest zatem jedną z form 

społecznego zamknięcia, a co za tym idzie wykluczenia społecznego. Jak podkreśla Ryszard 

Szarfenberg: „Weber używał pojęcia «zamknięcia» dla oznaczenia procesu 

podporządkowania, przez który jedna grupa monopolizuje korzyści, ograniczając 

możliwości outsiderom, których określa jako gorszych lub nieuprawnionych. Każda 

przekonująca i widoczna cecha taka, jak rasa, język, społeczne pochodzenie, religia albo 

brak dyplomu określonej szkoły może być zatem wykorzystana, by ogłosić konkurentów 

outsiderami”14. Ponadto korzeni konceptualizacji wykluczenia społecznego należy szukać 

również w klasowym ujęciu struktury społecznej przez Karola Marksa i pojęciach „klasy”, 

„podklasy” czy chociażby „lumpenproletariatu”. Określenie podklasy jako zbiorowości 

wykluczonej figuruje w wielu współczesnych tekstach naukowych. 

 Wykluczenie czerpie nie tylko z nurtu konfliktowego, lecz także z teorii 

zakorzenienia człowieka w strukturze społecznej, a dokładnie w koncepcji kulturowej 

inności, obecności bądź obcości, odwołując się do filozofii Georga Simmla czy Emila 

Durkheima. Zgodnie z koncepcją kulturowej i normatywnej asymilacji jednostka musi być 

zasymilowana z kulturą dominującą15. Można odwołać się tu do pojęcia durkheimowskiej 

normy oraz jego simmelowskiej koncepcji Innego. Według Emila Durkheima istnieją dwa 

typy norm w społeczeństwie – definiujące jak należy funkcjonować w i poza nim oraz 

określające kto może do niego należeć. Durkheim zaznacza wyraźnie, że jednostka może 

być wykluczona w społeczeństwie lub ze społeczeństwa wedle stosowania się bądź nie do 

ogólnie przyjętych norm. Georg Simmel proponuje natomiast analizę, według której obcy 

jest członkiem grupy, który funkcjonuje na innych zasadach. Jego członkostwo jest niepełne, 

„ułomne”16. Według Simmla prototypem obcego jest wędrowiec, który tkwi przestrzennie 

w danym kręgu społecznym, ale nie należy do niego od początku17. Simmelowski „Inny” 

znajduje się na granicy pomiędzy dwoma różnymi światami, dwiema rzeczywistościami. 

 Niemniej jednak dopiero lata sześćdziesiąte XX wieku przynoszą pogłębioną 

refleksję nad omawianym zjawiskiem. Jego postrzeganie zmienia się diametralnie. 

Zainteresowanie ekskluzją społeczną wzrasta wraz z pojawieniem się książki Les Exclus 

 
14 Szarfenberg Ryszard, Marginalizacja i wykluczenie społeczne, Wykłady, 

http://www.owes.info.pl/biblioteka/wyklad_wykluczenie_spoleczne.pdf, 01.08.2019, s. 45. 
15 Grotowska-Leder Jolanta, op. cit., s. 25-43.  
16 Frieske Kazimierz, Poławski Paweł, Zalewski Dariusz, op. cit., s. 10. 
17 Szarfenberg Ryszard, Marginalizacja i wykluczenie społeczne, op. cit., s. 34. 
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René Lenoira18. Wtedy to wykluczenie wkracza do debaty publicznej; przestaje być 

postrzegane jedynie przez pryzmat zjawiska politycznego, a zyskuje rangę zjawiska 

społecznego. Podobnie przestaje ono być odbierane jako problem indywidualny, a zyskuje 

wymiar zbiorowy, wymiar problemu dotykającego całych grup ludzi, a nie tylko jednostek. 

Pojawienie się książki sekretarza stanu w rządzie Jacques’a Chiraca jest momentem 

przełomowym, gdyż okazuje się, że jednostka wcale nie musi być odpowiedzialna za to, 

jakie miejsce zajmuje (bądź nie) w strukturze społecznej. Z pracy Lenoira wynika bowiem, 

że to sama organizacja społeczeństwa i jego instytucje wyłączają ludzi z życia społecznego. 

Człowiek nieprzystosowany społecznie jest zbędny. Zgodnie z ustaleniami Lenoira 

wykluczenie to zjawisko, które wpisane jest w społeczeństwo i wraz z nim i jego potrzebami 

ewoluuje. Problem ekskluzji porusza podstawowy aspekt funkcjonowania w społeczeństwie, 

które polega na ocenie sytuacji życiowej, szans i możliwości, odnosi się do zjawisk 

określających położenie człowieka w strukturze społecznej19. Dlatego też źródeł zjawiska 

„nowego” wykluczenia (czyli tego po przełomie z końca lat sześćdziesiątych) upatruje się 

w zmianach ekonomicznych i technologicznych20 wynikających z procesów 

charakterystycznych dla społeczeństwa poprzemysłowego. Przekształcenia ekonomiczne 

i technologiczne zmieniają diametralnie oblicze wykluczenia społecznego; dystrybucję 

miejsc czy goffmanowskich ról21.  

 Obok prac zorientowanych na rozumienie wykluczenia przez pryzmat czynników 

ekonomicznych, które to podejście dominuje w drugiej połowie XX wieku22, pojawiają się 

teksty rozpatrujące problem na płaszczyźnie kulturowej. Już René Lenoir opisał trzy rodzaje 

czynników prowadzących do wykluczenia, dzieląc je na: fizyczne (każde upośledzenie 

cielesne), mentalne (wszelkie choroby oraz deficyty psychiczne) oraz społeczne 

(zachowania odbiegające od panujących norm w społeczeństwie). Hilary Silver 

zaproponowała listę dwudziestu trzech pozycji osób zagrożonych wykluczeniem23. Podobną 

próbę systematyzacji podjął Erving Goffman w swoich pracach na temat stygmatyzacji. 

Rozróżnił on czynniki fizyczne (zawierające wszelkie upośledzenia fizyczne), psychiczne 

(obejmujące deficyty psychiczne) oraz plemienne (stygmaty przenoszone, przekazywane 

 
18 Lenoir René, Les Exclus, Un Français sur dix, Éditions du Seuil, Saint Amand 1974. 
19 Krzesińska-Żach Beata, Wykluczenie i marginalizacja społeczna jako zagrożenie człowieka 

współczesnego, [w:] Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej, [red.] Białobrzeska K., 
Kawula S., Akapit, Toruń 2006, s. 71-76. 

20 Ballet Jérôme, op. cit., s. 18. 
21 Goffman Erving, W teatrze życia codziennego, Aletheia, Warszawa 2008. 
22 Grotowska-Leder Jolanta, op. cit., s. 25. 
23 Szarfenberg Ryszard, Pojęcie wykluczenia społecznego, op. cit., 04.09.2019, s. 3. 
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z pokolenia na pokolenie i związane z przesądami i uprzedzeniami zakorzenionymi w danej 

społeczności czy religii)24.  

 Jak twierdzą badacze, wykluczenie można również rozpatrywać w dwóch 

kategoriach: wykluczenia dobrowolnego (kiedy to jednostka, świadoma swoich deficytów, 

sama decyduje się wyłączyć z życia społecznego) oraz wymuszonego (kiedy to reszta 

społeczeństwa wyłącza jednostkę z dostępu do dóbr i przywilejów ze względu na posiadane 

cechy lub ich brak25). 

 Ekskluzja społeczna nie istnieje w próżni, jest to zjawisko zależne i relatywne. Skoro 

istnieje ekskluzja, na drugim końcu osi musi znajdować się zjawisko o charakterze 

przeciwnym – inkluzja. Jedno stanowi punkt odniesienia dla drugiego, a przejście z jednego 

do drugiego należy rozpatrywać pod kątem procesu, na który składa się zazwyczaj więcej 

niż jeden element26. 

1.3. Wykluczenie jako proces dezintegracji więzi  

 Wspominałam wcześniej, że wykluczenie nie poddaje się analizie przez pryzmat 

jednej kategorii. Anthony Giddens definiował wykluczenie jako efekt nagromadzenia wielu 

upośledzeń społecznych, które wszystkie razem prowadzą do wyłączenia jednostki 

z uczestnictwa w społeczeństwie27. Podobnie ujmowali je Serge Paugam28 czy Robert 

Castel29, opisując je jako kumulację wielu przeszkód, upośledzeń oraz wielowymiarowy 

brak adaptacji społecznej (zawodowej, cywilnej itd.). Badacze ujmują ekskluzję nie tylko 

jako brak dostępu do praw i przywilejów, którymi dysponują inni, lecz także jako proces 

rozpadu więzi ze społeczeństwem. Castel opisywał zjawisko wykluczenia poprzez proces 

dezafiliacji, Paugam dyskwalifikacji, a Lenoir inadaptacji społecznej30. Ekskluzja społeczna 

rozpatrywana jest zatem na wielu płaszczyznach i obejmuje co najmniej kilka kategorii.  

 Po pierwsze jest to wyłączenie jednostki bądź grupy jednostek z możliwości 

korzystania z praw czy przywilejów, z których korzysta reszta społeczeństwa i które są 

 
24 Goffman Erving, Piętno, rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, 2005, s. 35. 
25 Mroczyńska Hanna, Obszary współpracy między MOPS i CISTOR, 

http://www.cistorsps.pl/art/370/konferencja-2.html, 01.09.2019. 
26 Frysztacki Krzysztof, Wokół istoty „społecznego wyłączania” i „społecznego włączania”, [w:] Ekskluzja 

i inkluzja społeczna, diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań, op. cit., s. 12-24. 
27 Giddens Anthony, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 347. 
28 Paugam Serge, Disqualification sociale, L’essai sur la nouvelle pauvreté, PUF, Paryż 2000. 
29 Chanial Philippe, Les métamorphoses de la question sociale, „Politix”, vol. 9, nr 33, 1996, s. 162-164. 
30 Mouret D., De l'exclusion à l’insertion : des pré-notions aux concepts, http://ts29.ici.free.fr/index.htm, 

19.08.2018. 
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reszcie społeczeństwa instytucjonalnie zagwarantowane. Taka izolacja uniemożliwia pełne 

uczestnictwo w życiu społecznym. To brak możliwości podjęcia pracy czy brak dostępu do 

świadczeń. Ekskluzja obejmuje również wyłączenie z dostępu do dóbr materialnych. 

Wykluczenie to nierówne, krzywdzące rozdysponowanie dóbr oraz przywilejów, brak 

równowagi w dystrybucji zasobów31. Jednakże samo ubóstwo czy gorsza sytuacja społeczna 

nie musi być synonimem wykluczenia. Może być czynnikiem wyzwalającym kolejne, 

prowadzącym do wyłączenia z ogółu, czy inicjującym jedynie proces wykluczenia. 

 Po drugie wykluczenie obejmuje dezintegrację więzi społecznych: ich degradację 

bądź zerwanie relacji z otaczającym jednostkę wykluczoną społeczeństwem. Jednostka 

zostaje odrzucona przez grupę zawodową, rodzinę i znajomych. Wykluczenie jest brakiem 

uczestnictwa w życiu społecznym z powodu segregacji i dyskryminacji wynikających ze 

stanu więzi, sytuacji życiowej, w tym możliwości uczestniczenia: w dystrybucji dóbr, 

kulturze, sprawach publicznych czy edukacji. Odnosi się ono do postaw i przekonań, oceny 

sytuacji życiowej, szans i możliwości efektywnego uczestnictwa. Dotyczy sytuacji, kiedy 

możliwości te nie istnieją ze względu na sytuacje zagrożenia (naruszenia wartości, zdrowia, 

bezpieczeństwa itp.)32. Wykluczenie opisywane jest jako proces polegający na dezintegracji 

więzi i relacji pomiędzy społeczeństwem a jednostką bądź grupą jednostek33. Podążając 

chociażby za Kazimierzem Frieske, wykluczenie można rozpatrywać na dwóch głównych 

płaszczyznach. Pierwsza uwypukla kulturową obcość jednostek lub całych grup, „których 

obyczaje, wartości, normy i wzory poznawcze bądź sposoby percepcji różnią się na tyle od 

dominującej kultury ich otoczenia, że utrudniają procesy komunikowania się z tym 

otoczeniem, zarazem korzystanie z ich instytucji, a więc pomyślną partycypację 

społeczną”34. Druga akcentuje brak dostępu lub nierówny podział praw i przywilejów 

statusowych w danym społeczeństwie, które przypisane są im instytucjonalnie. 

1.4. Wykluczenie przestrzenne 

 Wykluczenie społeczne to alienacja jednostki bądź grupy jednostek, która pociąga za 

sobą izolację przestrzenną. Ubóstwo wyłącza jednostkę z uczestnictwa w przestrzeni 

kulturowej (restauracje, muzea, kina, centra handlowe), a bezrobocie z przestrzeni 

 
31 Ballet Jérôme, op.cit., s. 79. 
32 Krzesińska-Żach Beata, Wykluczenie i marginalizacja społeczna jako zagrożenie człowieka 

współczesnego, op. cit. s. 71-76. 
33 Ballet Jérôme, op.cit., s.18. 
34 Nowak Anna, Pojęcie, istota, przyczyny mechanizmy marginalizacji i wykluczenia społecznego, 

„Chowanna”, nr 1, 2012, s. 18. 
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zawodowej. Deficyty materialne korelują z zepchnięciem jednostek na peryferia w ujęciu 

geograficznym. Nie mając wystarczających funduszy, ubożsi zamieszkują przestrzenie 

mniej przyjazne do życia niż ludzie zamożniejsi. Jakość oraz ilość idą w parze z wydatkiem 

finansowym, na który nie wszyscy mogą sobie pozwolić. Dystrybucja przestrzenna 

jednostek nie zależy jedynie od ich budżetu, lecz także od wartości społecznej i cech 

osobowych danej jednostki. Osoby, które łamią normy społeczne; których zachowania lub 

wygląd odbiegają od kanonów akceptowanych w społeczeństwie są także wyłączane poza 

jego granice, bez względu na ich status materialny. Michel Foucault dawał za przykład 

przestępców lub chorych cierpiących na zaburzenia psychiczne. Pierwsi zamykani są 

w więzieniach, drudzy w szpitalach psychiatrycznych. Podobnie jest z wykluczaniem ze 

względu na kolor skóry i rasę, które można zobrazować na przykładzie tworzących się 

w dużych miastach gett zorientowanych na pochodzenie. Wykluczenie przestrzenne wiąże 

się również z dystrybucją funkcji społecznych, gdyż pewne przestrzenie zdominowane są 

przez konkretne typy jednostek.  

 Wykluczenie przestrzenne dotyczy zatem jednostki lub całej grupy i jest 

równoznaczne z umieszczeniem (wręcz zamknięciem) jej w miejscu postrzeganym jako 

jakościowo gorsze. Ekskluzja przestrzenna tożsama jest więc z inkluzją, czyli wchłonięciem 

jednostki wykluczonej z jednego miejsca przez drugie, o tej samej lub zbliżonej wartości 

społecznej co wartość tejże jednostki. Wiesław Wańkowicz w artykule35 na temat aspektu 

przestrzennego zjawiska ekskluzji nazywa je strefą wykluczenia społecznego. Niemniej 

jednak należy pamiętać o różnicy pomiędzy strefą społecznie wykluczoną a strefą 

wykluczenia społecznego. 

 W pierwszym przypadku to przestrzeń jest wykluczona z jej funkcji społecznych 
(pozbawiona funkcji, nie pełni ich), w drugim jest to przestrzeń użytkowana/zajmowana przez 
osoby wykluczone społecznie. Oczywiście obie sytuacje mogą wystąpić równocześnie – główna 
część społeczeństwa odrzuca określone terytorium, które już jest lub zostaje zagospodarowane 
przez osoby wykluczone społecznie.36 

 Przestrzeń i miejsce mogą być zatem pozbawione swoich funkcji bądź ograniczone 

tylko do ich mniejszej liczby i w konsekwencji, ze względu na swój niższy status, 

przeznaczone dla jednostek wykluczonych. I odwrotnie, strefy zamieszkiwane przez 

jednostki o gorszej wartości społecznej tracą powoli pewne funkcje, wkraczając tym samym 

 
35  Wańkowicz Wiesław, Wykluczenie społeczne – aspekt przestrzenny i rola planowania przestrzennego, 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-215bb58e-3612-4023-a101-
6f72246543ef/c/PRM_2011-3-4_01_Wankowicz.pdf, 17.10.2019. 

36 Ibid. 
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w kategorię przestrzeni wykluczonych. Co więcej, przestrzeń (strefa czy miejsce itp.) może 

poprzez swój status zyskać moc sprawczą – wykluczającą: jednostki zamieszkujące 

przestrzeń wykluczoną mogą zostać uznane za gorsze, i tym samym wykluczone z udziału 

w społeczeństwie za względu na miejsce, które zamieszkują lub z którego pochodzą. 

Przestrzeń i człowiek, ich status, role i funkcje są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie 

na siebie wpływają. Pojęcie wykluczenia społecznego koreluje zatem z dystrybucją 

przestrzenną jednostek. To, kim są i jaką funkcję pełnią (szefa, ojca, murarza, kucharki) 

odzwierciedla zajmowane przez nie miejsce w hierarchii społecznej, a co za tym idzie – ich 

umiejscowienie w przestrzeni. Analizując zjawisko wykluczenia nie sposób pominąć jego 

przestrzennego aspektu i wzajemnych zależności pomiędzy miejscem a jego mieszkańcami, 

wraz z którymi pojawiają się pytania dotyczące relacji jednostki wykluczonej z miejscem. 

Jak człowiek poddany procesowi ekskluzji postrzega miejsce, w którym żyje? I jak jest ono 

postrzegane przez resztę zbiorowości? Jak jednostka wykluczona i przestrzeń wzajemnie na 

siebie oddziałują i jak się kształtują? A także jak przestrzeń w ujęciu geograficznym wpływa 

na przestrzeń kulturową i odwrotnie? Odpowiedzi na te pytania wydają się tym ciekawsze, 

że odnoszą się do szczególnej przestrzeni geograficznej i literackiej – franko-maurytyjskiej. 
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2. Przestrzeń 

 Jak zaznacza Elżbieta Rybicka we współczesnym świecie obserwujemy coraz 

większą liczbę nowych dziedzin badawczych poprzedzonych prefiksem geo-: geopoetyka, 

geokrytyka, geokulturologia, geofilozofia, geohistoria, geopolityka, geohumanistyka czy 

geografia literatury, które obierają przestrzeń, miejsce czy pejzaż za punkt wyjściowy 

analizy37. Świadczą one, że we współczesnej analizie literackiej przestrzeń przestaje być 

abstrakcyjnym konstruktem, a zyskuje konkretne wypełnienia. Geograficzne 

uwarunkowania kultury inspirują kolejne teorie miejsca i przestrzeni. Nowe dziedziny, 

o nazwach zawierających prefiks geo-, odzwierciedlają tendencje do przekraczania granic, 

szukania nowych połączeń między geografią a innymi dziedzinami. Geografia sięga do 

innych dziedzin po nowe instrumenty i odwrotnie, inne dziedziny, w tym literatura – a za nią 

geokrytyka, geopoetyka czy geokulturologia – czerpią z geografii. Literatura wkracza na 

tereny, które wcześniej były jej obce. Niegdyś spychana na dalszy plan, w stronę tego, co 

abstrakcyjne, fikcyjne, dziś staje się kluczem do lektury świata. Jak zaznacza Bertrand 

Westphal w La Géocritique, réel, fiction, espace rewolucja einsteinowska zmieniła percepcję 

przestrzeni i czasu, a w konsekwencji tego, jak postrzegana jest rzeczywistość38. 

W kontekście postmodernistycznym wszystko jest względne, niepewność stała się zasadą, 

a granica pomiędzy rzeczywistością i fikcją jest płynna. Okazuje się, że literatura może 

stanowić źródło analizy humanistycznej, w tym historycznej i socjologicznej, nie tylko 

językowej czy literackiej. Wzbogacona o pierwiastek ludzki – doświadczenie, niezbędne do 

odczytania porządku ontologicznego – jest lepiej przystosowana do analizy świata niż tzw. 

nauki twarde (les sciences dures ou fortes)39. 

W mojej pracy skupiam się na dwóch zagadnieniach, tylko pozornie odległych od 

literatury: wykluczeniu i przestrzeni. Jednakże, podobnie jak sama literatura, każde z nich 

 
37 Rybicka Elżbieta, Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia. Analiza porównawcza pojęć, „Białostockie 

Studia Literaturoznawcze”, Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego, Białystok 2011, nr 2, s. 27–28. 
38 Westphal Bertrand, La Géocritique, réel, fiction, espace, Minuit, Paryż 2007, s. 143. 
39  Asselin Guillaume, La Géocritique. Réel, fiction, espace de Bertrand Westphal, „Spirale”, nr 230,2010, 

https://id.erudit.org/iderudit/61793ac, 05.10.2019, s. 48. 
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jest nierozerwalnie związane ze strukturą społeczną: po pierwsze – ponieważ tworzone przez 

społeczeństwo, po drugie – kształtujące owo społeczeństwo. Zarówno wykluczenie jak 

i przestrzeń są pojęciami problematycznymi, gdyż towarzyszy im nagromadzenie terminów, 

których definicje nachodzą na siebie i choć nie powinny, są używane zamiennie. Podobnie 

jak ekskluzja, przestrzeń jest pojęciem nie dość jasnym, gdyż często zastępowanym 

wyrażeniami pokrewnymi, jak chociażby miejsce, terytorium czy pejzaż. W słownikach 

można odnaleźć wiele wyrazów bliskoznacznych i synonimów, które towarzyszą pojęciu. 

Miejsce, terytorium, obszar, teren, ziemia, okolica, czy też dystans, odległość, odstęp, 

odcinek, to najczęściej pojawiające się wyrazy, jednakże nie wyczerpują one całej listy. 

Pierwsze zdają się być ograniczone horyzontem, drugie można zilustrować liniowo. Dlatego 

zanim przystąpię do analizy przestrzeni literackiej przełomu ostatnich dwóch stuleci, 

wyjaśnię czym właściwie jest analizowana poniżej przeze mnie przestrzeń (espace/space), 

a czym miejsce (lieu/place) do którego równie często się odnoszę. Jak można jedno i drugie 

zdefiniować? Jakie są między nimi różnice a jakie podobieństwa? 

2.1. Przestrzeń i miejsce 

Okazuje się, że nie tylko „wykluczenie” stawia przed badaczami wyzwanie analizy 

i klasyfikacji istniejących w literaturze licznych definicji i aspektów problemu. Podobnych 

dylematów dostarczają badaczom pojęcia przestrzeni i miejsca, które funkcjonują niemal 

równolegle. 

 Według francuskiego Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales40 

łacińskie spatium oznaczało arenę, tor wyścigowy, odcinek, czas trwania, zaś grecki 

odpowiednik chôra – wioskę, terytorium polis. Słownik PWN opisuje przestrzeń jako 

„nieograniczony obszar trójwymiarowy”, „rozległ[ą], pust[ą] powierzchni[ę] bez wyraźnie 

oznaczonych granic”, „odległość między czymś a czymś”, lecz także „ogół zjawisk 

społecznych, politycznych itp.”41. Podobnie jak ekskluzja przestrzeń jest pojęciem 

interdyscyplinarnym, które odnosi się zarówno do geografii, matematyki, fizyki i ekonomii 

jak i do socjologii, polityki czy literatury. Według Yi-Fu Tuana to „abstrakcyjny termin 

określający złożony zespół pojęć”42. Miejsce (łac. locus, gr. topos) odnosi się do konkretnej 

lokalizacji, punktu w przestrzeni. Według Słownika Języka Polskiego PWN43 to „przestrzeń, 

 
40 https://www.cnrtl.fr/definition/espace, 01.10.2019. 
41 https://sjp.pwn.pl/szukaj/przestrze%C5%84.html, 01.10.2019. 
42 Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa 1987, s. 51. 
43 https://sjp.pwn.pl/slowniki/miejsce.html, 01.10.2019. 



19 

 

którą można czymś zająć lub zapełnić”, „określony fragment ciała”, „część jakiejś 

przestrzeni, na której ktoś przebywa, coś się znajduje lub odbywa”, „wycinek przestrzeni”, 

„pozycja, ranga, rola kogoś lub czegoś”, „fragment tekstu, wypowiedzi lub ciągu zdarzeń”44. 

Znaczenia przestrzeni i miejsca nakładają się na siebie, nabywając czasem wartości 

synonimicznych. Oba odnoszą się do tego samego, większego lub mniejszego fragmentu 

rzeczywistości i pozwalają ująć go na różne sposoby. Przestrzeń jest bardziej bezosobowa, 

publiczna, dostępna dla każdego. Jest bardziej abstrakcyjna niż miejsce. Miejsce jest częścią 

przestrzeni, jej konkretnym fragmentem, nienoszącym cechy całości. Zakłada konkretną 

lokalizację (nawet tę fikcyjną). Stanowi archiwum ludzkich doświadczeń, zwyczajów 

i wyobrażeń. To co na początku jest przestrzenią staje się miejscem w miarę poznawania 

i nadawania mu wartości. David Canter uważał miejsce za psychologiczną jednostkę 

geograficzną (social-physical unit)45, ponieważ poprzez obserwacje miejsc i ludzi człowiek 

nadaje im nowe znaczenia. Według Davida Harvey’a miejsce jest konstruktem materialno-

społecznym, produktem relacji rozciągniętych w czasie i przestrzeni46. Przestrzeń i miejsce 

potrzebują siebie nawzajem, gdyż wzajemnie się uzupełniają. Jak zaznacza Yi-Fu Tuan 

pierwsze reprezentuje otwartość, wielkość i grozę, drugie bezpieczeństwo i stabilność. 

Przestrzeń utożsamiana jest z ruchem, a miejsce jest w nim przerwą. Oba są rezerwuarami 

ludzkich obrazów i uczuć. Pokrewnym przestrzeni i miejscu pojęciem jest terytorium, które 

w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, jest pojęciem administracyjnym (urzędowym). 

To „obszar ziemi o [wyraźnie] określonych granicach, wyodrębniony ze względu na jakieś 

cechy charakterystyczne”47 (polityczne, ekonomiczne, społeczne czy kulturowe), „podległy 

suwerennej władzy”48, na przykład państwa. W świecie zwierząt, to obszar przypisany 

konkretnemu gatunkowi, przestrzeń do życia i rozwoju, której jego członkowie bronią przed 

zwierzętami z innych gatunków. 

 Ponadto w analizie literackiej dotyczącej przestrzeni odnaleźć można również 

terminy takie jak: krajobraz, pejzaż, sceneria czy panorama odnoszące się do opisu 

konkretnego wydzielonego obszaru: jego cech przyrodniczych czy topograficznych49.  

 
44 https://sjp.pwn.pl/szukaj/miejsce.html, 02.10.2019. 
45 Dymnicka Małgorzata, Od miejsca do nie-miejsca, „Acta Univesitatis Lodziensis, Folia Sociologica”, 

nr 36, 2011, s. 35-52. 
46 Danilewicz Wioleta, Wiele miejsc – Jedna przestrzeń, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 8 (44), nr 2, 2016, 

s. 7-20. 
47  https://sjp.pwn.pl/szukaj/terytorium.html, 03.10.2019. 
48 Ibid. 
49 https://sjp.pwn.pl/szukaj/krajobraz.html, 03.10.2019. 
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 W mojej pracy nadrzędnym dla mnie jest pojęcie przestrzeni będącej definicją 

szerszą od pozostałych (miejsca, pejzażu czy chociażby terytorium), obejmującą je 

wszystkie. Odwołując się do poszczególnych przestrzeni, będę miała na myśli: konkretną 

lokalizację (miejsce), obszar określony administracyjny (terytorium) czy charakterystykę 

(pejzaż). 

2.2. Przestrzeń w ujęciu literackim – analiza pewnego konceptu 

 „Obecna epoka będzie przypuszczalnie w większym stopniu epoką przestrzeni. 

Znajdujemy się w czasach symultaniczności, w epoce zestawiania, w epoce rzeczy bliskich 

i dalekich, jednego obok drugiego, rozproszonego, znajdujemy się w momencie, kiedy, jak 

sądzę, świat wydaje się nie tyle długą historią rozwijającą się w czasie, co siecią łączącą 

punkty i przecinającą własne poplątane odnogi”50. Te słowa Michela Foucaulta z Innych 

przestrzeni napisanych pod koniec lat sześćdziesiątych bardzo dobrze odzwierciedlają 

zwrot51, który nastąpił w humanistyce w drugiej połowie XX wieku. Przestrzeń zyskała 

zupełnie inne znaczenie, wymiar interdyscyplinarny, stając się zarazem głównym punktem 

odniesienia dla wielu badaczy współczesnej humanistyki. 

 Pojęcia miejsca, pejzażu czy przestrzeni nie są nowymi kategoriami we współczesnej 

humanistyce. To, co zmienia się z końcem lat sześćdziesiątych i pracami Michela Foucaulta, 

Henriego Lefebvre’a czy Gilles’a Delouze’a, a czego zapowiedzi można zauważyć już 

u Gastona Bachelarda czy Martina Heideggera, to ich postrzeganie: nadawanie im nowych 

ról, które odgrywają we współczesnym świecie, a także badanie relacji między nimi 

i jednostką. Pojęcia wyrosłe na gruncie nauk ścisłych wkraczają na arenę literacką. Stają się 

nie tylko motywami czy bodźcami analizy tekstu, lecz nawet jej jądrem. Miejsce nie jest już 

jedynie punktem na mapie, ale wydarzeniem umiejscowionym w danej epoce czy epokach. 

Miejsca tworzą sieć pozwalającą odczytać przestrzeń. Zgodnie z myślą Michaiła Bachtina 

przestrzeń zyskuje wymiar czasowy, tworząc tzw. czasoprzestrzeń (chronotop). Według 

Gastona Bachelarda przestrzeń przestaje być jedynie dekoracją, tłem dla wydarzeń czy 

wartością symboliczną. Zostaje obdarzona siłą sprawczą. Staje się odrębną postacią: tworzy 

historię i w niej uczestniczy. Jest także tworzywem narracyjnym, w którym zakodowane są 

przemyślenia autora, a także społeczeństwa, do którego ten się odnosi. Przestrzeń i miejsce 

to pojęcia, które rodzą się w społeczeństwie i są przez nie kształtowane. Oba są jego 

 
50 Foucault Michel, Inne przestrzenie, „Teksty Drugie”, nr 6, 2005, s. 117-125. 
51 Rybicka Elżbieta, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, 

Universitas, Kraków 2014, s. 16-45. 
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wytworami, które z kolei wpływają na jego formę: ewoluują z nim i oddziałują na nie, 

ponieważ człowiek i środowisko (przestrzeń czy miejsce) są od siebie wzajemnie zależne. 

Pozostają w dynamicznych relacjach. Jak napisał Robert David Sack w Homo 

Geographicus52, człowiek to nic innego jak podmiot władający przestrzenią. Przestrzeń nie 

jest już ani pusta, ani abstrakcyjna; jest składową świata, tworzenia tożsamości świadomości 

cielesnej. Jak zauważają Lefebvre czy Heidegger, jednostka jest uwarunkowana przez swoją 

sytuację, a co za tym idzie przez miejsce, w którym się znajduje. Przestrzeń jest zarazem 

tworem społeczeństwa, jak i tworzy owo społeczeństwo; warunkuje nas, nasze istnienie, 

wyobraźnię i akt poetycki. 

 We współczesnej analizie literackiej przestrzeń tudzież miejsce przestają być 

pojęciami oderwanymi od rzeczywistości, zyskują konkretne odniesienia czy lokalizacje. 

Szeroko pojęta kultura (wszelkie działania i wytwory człowieka) i wiedza odnoszą się do 

konkretnych miejsc czy przestrzeni. Te geograficzne uwarunkowania kultury inspirują 

kolejne teorie miejsca i przestrzeni53. Wytyczają nowe ścieżki, lecz także czerpią z siebie 

i przenikają się wzajemnie. W poniższej analizie będę odwoływać się jedynie do wybranych 

orientacji54, skupiających się wokół pojęć przestrzeni i miejsca i tym, jak warunkują one 

życie człowieka.  Zastanowię się jak ludzie oraz przestrzenie i miejsca wzajemnie się 

przenikają i stanowią własne odbicia. Szczególną uwagę poświęcę literackiej ilustracji 

wykluczenia społecznego w przestrzeni i charakterystyce przestrzeni wykluczonej. W tym 

celu skoncentruję się na dwóch metodach badawczych: geopoetyce i geokrytyce, a także na 

niektórych zagadnieniach, które im towarzyszą i są z nimi silnie związane. Pierwszym 

krokiem będzie analiza i systematyzacja koncepcji przestrzeni, które, oddziałując na siebie, 

dały podwaliny metodom badawczym: geopoetyce i geokrytyce – fundamentom 

metodologicznym poniższej rozprawy. Kolejnym będzie zdefiniowanie, czym są wyżej 

wspominane geopoetyka i geokrytyka oraz czym się właściwie różnią. Jakimi narzędziami 

się posługują? Czy można za ich pomocą opisać zjawisko wykluczenia społecznego? Jaką 

rolę odgrywa przestrzeń postkolonialna w analizie literackiej? Jak przestrzeń i człowiek 

wzajemnie na siebie oddziałują? Co zmienia się z przeniesieniem tej relacji w obręb fikcji 

literackiej?  Przytoczone niżej teorie były dla mnie inspiracją. 

 
52 Sack Robert David, Homo Geographicus, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1997. 
53 Rybicka Elżbieta, Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia, op. cit., s. 27-39. 
54 Poniższy przegląd teorii przestrzeni nie wyczerpuje tematu, tym bardziej że faworyzuje francuską myśl 

filozoficzną. Kontynuatorów badaczy przedmiotu odnaleźć można w literaturze anglosaskiej, 
amerykańskiej oraz polskiej, której reprezentantami są między innymi Ewa Rewers, Tadeusz Sławek. 
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2.3. Przestrzeń w ujęciu Gastona Bachelarda 

 Poetyka Gastona Bachelarda wnosi wiele do współczesnych analiz przestrzeni, 

łącząc przedmioty i przestrzenie życia codziennego z aktem poetyckim. Bachelard jest 

„kolekcjonerem obrazów poetyckich”55, a przestrzeń czy też miejsce są przykładami wielu 

wymiarów takich obrazów. W swojej analizie literackiej skupia się na przestrzeniach 

uniwersalnych, istniejących w podświadomości wszystkich ludzi: na archetypach takich jak 

dom, świat czy poszczególnych jego częściach (szuflada, szafka). Twierdzi, że każdy 

człowiek posiada ich subiektywne wyobrażenia (pozytywne bądź negatywne), które są 

przywołane we wspomnieniach przez naszą wyobraźnię. Bachelardowskie obrazy poetyckie 

powstają w wyobraźni twórcy, nie są zakotwiczone w historycznych czy kulturowych 

kontekstach, są bowiem jednostkowymi tworami językowymi. Wprowadzając pojęcie 

subiektywności do krytyki literackiej, Bachelard połączył naukę z literaturą, czyli dwa 

odmienne bieguny doświadczenia: rozum i serce, dając początek nowej dziedzinie badań 

literackich, jaką jest krytyka tematyczna. Według niego to, co kieruje wyobraźnią, to reakcja 

na podstawowe pierwiastki, czyli indywidualne postrzeganie świata. Wszystko jest 

względne, nie ma jednej reprezentacji przedmiotu czy zjawiska. 

 Zdaniem Bachelarda przestrzeń uchwycona przez wyobraźnię nie może być 

przestrzenią stworzoną, uszytą na miarę, uchwyconą geometrycznie, obiektywną, lecz musi 

być subiektywna. Jest przestrzenią żywą, dynamiczną; przestrzenią, której się doświadcza 

nie tylko pozytywnie, lecz z całą potęgą stronniczości wyobraźni. Przyciąga i przeraża 

zarazem56. 

 Szczególną uwagę francuski filozof poświęca przestrzeniom szczęścia, kochanym 

(espaces heureux), przyjaznym człowiekowi, naznaczonym głębokimi znaczeniami – 

uświadomionymi czy nie57. Bachelardowska przestrzeń przyciąga, ponieważ sytuuje nas 

wewnątrz granic, które są synonimem bezpieczeństwa. Jednakowoż istnienie takich granic 

implikuje istnienie świata poza nimi.  

2.4. Produkcja przestrzeni: Henri Lefebvre 

 Według Henriego Lefebvre’a przestrzeń jest produktem społecznym i jako taka 

związana jest relacjami społecznymi, własnościowymi i polityką. Według filozofa 

 
55 Bachelard Gaston, La poétique de l’espace, PUF, Paryż 1967, s. 27. 
56 Ibid., s. 26-27. 
57 Ibid. 
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przestrzeń żyje, potrafi się komunikować. Jest wytworem społeczeństwa, na które ona sama 

również oddziałuje58. Jak każdy produkt społeczny, mniej lub bardziej kształtuje 

zbiorowość. Obecna w literaturze, oddziałuje również na tekst i odwrotnie – tekst również 

wpływa na przestrzeń. 

 Lefebvre’owska konceptualizacja przestrzeni opiera się na trzech filarach: praktyce 

przestrzennej (są to powtarzalne codzienne czynności, wykonywane w danej przestrzeni, 

charakterystyczne dla danej społeczności), reprezentacji przestrzeni (czyli wyobrażeniach, 

konceptach przestrzeni, często związanych z narzuconymi społecznie relacjami czy 

obrazami) oraz przestrzeniach reprezentacji (pełnych symboli i emocji, związanych 

z sekretną, ciemną stroną życia)59. Lektura tekstu obejmuje postacie, język, narrację, 

strukturę, a także przestrzeń i miejsce. Geografie, inaczej przestrzenie lub miejsca są bytami 

dynamicznymi, posiadającymi siłę sprawczą: pracują, przemieszczają się, a tym samym 

ewoluują i kształtują środowisko, w którym się znajdują. Przestrzeń staje się łącznikiem 

z innymi dziedzinami. Wzajemne oddziaływanie przestrzeni i społeczeństwa jest tym 

mocniej zarysowane, jeśli mowa o zamkniętej przestrzeni postkolonialnej jaką jest wyspa. 

Gdyż ta jest miejscem izolacji, obwarowanym trudną do pokonania taflą wody, terytorium 

o ograniczonych zasobach. 

2.5. Przestrzenie u Michela Foucault 

 Michel Foucault charakteryzował obecną epokę jako epokę przestrzeni. Twierdził, 

że człowiek nie żyje w pustce, a przestrzeń, która go otacza, nie jest jedynie tłem, na którym 

rozgrywa się jego życie, lecz siecią relacji łączącą nieredukowalne do siebie i nietożsame ze 

sobą miejsca60. Przestrzeń Foucaulta jest heterogeniczna i jakościowo nasycona. Interesują 

go jej funkcje i znaczenia w relacjach międzyludzkich, zwłaszcza w kontekście 

analizowanych przez niego relacji między dyskursem wiedzy i dyskursem władzy61. 

W Innych przestrzeniach Foucault utrzymuje, że każda cywilizacja wytwarza miejsca, 

których nie można jednoznacznie określić. Filozof podzielił je na dwa typy: utopie 

i heterotopie. Pierwsze to miejsca bez miejsc, ich idealne wyobrażenia, na podstawie których 

człowiek podejmuje trud tworzenia nowego świata. Mimo że pozbawione rzeczywistej 

przestrzeni, pozostają jednak w bezpośredniej relacji z realnym miejscem, często 

 
58 Lefebvre Henri, La production de l’espace, Anthropos, Paryż 1974, s. 53. 
59 Ibid., s. 48-49. 
60 Foucault Michel, Inne przestrzenie, „Teksty Drugie”, nr 6, 2005, s. 117-125. 
61 Foucault Michel, Nadzorować i karać, Aletheia, Warszawa 2009. 
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odwróconej, ukazując społeczeństwo w udoskonalonej postaci. Drugie to heterotopie, 

inaczej kontr-miejsca: miejsca istniejące fizycznie, pozostające w relacji z innymi miejscami 

i przyjmujące wiele warstw znaczeniowych (pełniące różne funkcje na przestrzeni wieków, 

zestawiające w jednym miejscu różne, często niekompatybilne, przestrzenie). To miejsca, 

których funkcje ewoluują pod wpływem przemian społeczeństwa, są elementem jego 

subiektywnego odbioru. Według Foucaulta takie miejsce „charakteryzuje wewnętrzna 

niejednorodność i plastyczność”62, co jest wynikiem reagowania na przemiany zachodzące 

w kulturze społeczeństwa. Na przykład fortyfikacja wybudowana w XIV wieku przez 

Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu najpierw służyła jako zamek, następnie więzienie, 

a dziś w tym samym budynku mieści się muzeum63.  Przestrzeń jest nie tylko domeną 

geografii, lecz także demografii. Rozwija się i ewoluuje wraz ze społeczeństwem. 

2.6. Chronotop Michaiła Bachtina 

 Przestrzeń nie istnieje w próżni, nie jest bytem autonomicznym. Przypisana do 

społeczeństwa jest zależna od zmian, które w nim zachodzą, oraz od jego historii. Jest tym 

samym nierozerwalnie związana z pojęciem czasu – głównym przedmiotem rozważań 

Michaiła Bachtina64. Analizując czas, Bachtin posługuje się pojęciem chronotopu, 

zapożyczonym z fizyki od Einsteina. Jego kształt i funkcje opisuje w Formach czasu 

i czasoprzestrzeni w powieści65. Przenosząc termin na grunt literacki jako jedno z możliwych 

narzędzi używanych do analizy form konstrukcji świata przedstawionego, Bachtin pozwolił 

spojrzeć na przestrzeń z zupełnie innej perspektywy, opisując jej nierozerwalny związek 

z czasem. Według badacza ani czas, ani przestrzeń nie są podmiotami odrębnymi, lecz są od 

siebie zależne, gdyż czas materializuje się w przestrzeni; to ona pozwala go skonkretyzować, 

uchwycić. Stanowią jedność, czyli czasoprzestrzeń – termin, którego wielu badaczy, 

podążając za Bachtinem, używa synonimicznie do chronotopu, podkreślając tym samym ich 

nierozerwalny charakter. Czas urzeczywistnia się w przestrzeni, jest w niej odczytywany 

i odwrotnie – przestrzeń urzeczywistnia się w czasie i może być za jego pomocą 

odczytywana. Czas staje się czwartym wymiarem przestrzeni, nową perspektywą badawczą, 

która pozwala na analizę różnych reprezentacji jednej przestrzeni, porównanie znaków 

 
62 Archacka Magdalena, Szkoła. Społeczna rola heterotopii, [w:] Utopia a edukacja, [red.] Włodarczyk R., 

Gromysz J., Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2017, s. 156. 
63 http://www.zamek-sandomierz.pl/index.php/muzeum/zamek-sandomierski, 22.11.2019. 
64 Bachtin Michaił, Czas i przestrzeń w powieści, „Pamiętnik Literacki”, nr 65, 1974, s. 273-274. 
65 Bachtin Michaił, Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści, [w:] Problemy literatury i estetyki, przeł. 

W. Grajewski, Czytelnik, Warszawa 1982. 
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różnych tekstów kultury, stając się tym sposobem narzędziem komparatystyki. Chronotop 

to czytanie czasu w przestrzeni, a chronotopizacja – jego umiejscowienie przestrzenne66. 

2.7. Przestrzeń w ujęciu Édouarda Glissanta 

 Według Édouarda Glissanta pejzaż zajmuje bardzo ważne miejsce w refleksji 

o literaturze. To aktywna postać, to aktywny, a nie bierny element, który przestaje być 

jedynie tłem, dekoracją, a staje się odrębną, działającą postacią. Przestrzeń przestaje być 

postrzegana jako miejsce intrygi, staje się pełnoprawnym protagonistą, uczestniczy i tworzy 

historię, jest zabiegiem narracyjnym, w którym zakodowane są przemyślenia autora, a także 

społeczeństwa, do którego ten się odnosi. To część natury, kawałek ziemi/państwa 

widzianego tudzież uchwyconego przez człowieka. To relacja pomiędzy tym co subiektywne 

a obiektywne. To obszar łączący człowieka ze światem. To cała seria relacji pomiędzy tym 

co afektywne, emocjonalnie subiektywne a obiektywne; pomiędzy ja (moi) i naturą 

(monde)67. Przestrzeń jest nierozerwalnie związana z historią i czasem. A zatem nie może 

być postrzegana jedynie w sposób horyzontalny, lecz powinna być również ujmowana 

w sposób wertykalny. Poprzez ujęcie temporalne przestrzeń wędruje w czasie; Glissant 

odmienia ją przez wszystkie momenty (również te bolesne) historii, wpisując tym samym 

przestrzeń/miejsce w kontekst postkolonialny. Pejzaż pojawia się u Glissanta jako 

géographie torturée68. Glissantowska przestrzeń wyraża krzyk i przemoc, a nie słowo 

i harmonię. Pejzaż nie jest miejscem mistycznego połączenia, ale ramą dla trudnego do 

zrozumienia doświadczenia. Martynikański filozof wyraża przestrzeń historycznie 

symboliczną i subiektywnie znaczącą, gdyż pejzaż przestawia historię dramatu – to powrót 

do historii.  

  

 
66 Ulicka Danuta, Kariera chronotopu, „Teksty Drugie”, nr 1, 2018, s. 269. 
67 Chérel Emmanuelle, Le paysage chez Édouard Glissant, https://pacotilleuses.wordpress.com/le-

projet/edouard-glissant/paysage-glissant/, 20.09.2018. 
68 Ibid. 
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3. Między geopoetyką a geokrytyką 

3.1. Geopoetyka 

 Jedną z nowo powstałych dziedzin badań literackich (czy, jak to ujmuje Elżbieta 

Rybicka, orientacji badawczych) silnie związanych z zainteresowaniem przestrzenią jest 

geopoetyka.  Termin został wprowadzony w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 

przez Kennetha White’a, szkockiego poetę i myśliciela. Sam opisuje ją jako „[s]tudium 

związków intelektualnych i zmysłowych pomiędzy człowiekiem a ziemią w celu 

wykształcenia harmonijnej przestrzeni kulturowej”69 Inaczej mówiąc geopoetyka to nauka 

zajmująca się badaniem relacji pomiędzy kulturą a światem. 

 Definicja przytoczona przez badacza wydaje się bardzo mało precyzyjna, zwłaszcza 

że same pojęcia świata i kultury wydają się niekiedy trudne do zwięzłego ujęcia. Dla White’a 

kultura to „sposób, w jaki jednostki postrzegają siebie, pracują nad sobą i samymi sobą 

sterują”70, a świat to pewien otwarty konstrukt, który „zaczyna się od miejsca, lecz nie od 

prostego przywiązania do miejsca (od poczucia domowej wspólnoty po upiorny animizm 

rodzący się z uprzedzeń rasowych), a od wiedzy (świadomej, czującej i inteligentnej) 

o miejscu”71. W swoich rozważaniach badacz twierdzi, że kultura ogniskuje się zawsze 

wokół jednego centralnego motywu, wątku przewodniego, którym w dzisiejszej epoce jest 

świat.  

 Nie bez powodu w swojej analizie pojęcia geopoetyki Elżbieta Rybicka twierdzi, że 

jest ono dość nieostre i podążając za White’em, rozkłada geopoetykę na czynniki pierwsze: 

prefiks geo- odwołuje się do sytuacji przestrzennej, relacji między przestrzenią 

a człowiekiem, zaś poétique (poetyka) – odnosi się do sposobów wyrażania tej relacji. White 

przypisuje szczególne znaczenie właśnie poetyckości, gdyż jego zdaniem poezja znajduje 

się u podstaw każdej kultury; to wręcz siła sprawcza kultury. Geopoetyka wychodzi od 

 
69  White Kenneth, Poeta Kosmograf, CPF, Olsztyn 2010, s. 35. 
70 White Kenneth, Zarys geopoetyki, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 2, 2011, s. 23. 
71 Ibid., s. 23. 
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jednostkowego, intymnego doświadczenia związanego z danym miejscem. Bazuje na 

nomadyzmie intelektualnym, teoretycznym i fizycznym, ale zawsze w odniesieniu do 

konkretnej czy konkretnych przestrzeni. Zakłada, że miejsce pozostaje w ciągłym ruchu, jest 

otwarte na przepływ ludzi i kultur. Oczywiście White zakłada istnienie granic, lecz te nie są 

granicami narodowymi, lecz kulturowymi. Geopoetyka odrzuca pojęcia tożsamości 

narodowej na rzecz transnarodowości; zakłada więc hybrydowość, a bazuje na akcie 

transgresji. Geopoetyka to przekraczanie granic, to poszerzanie egzystencji, to pojęcie 

w ruchu. Nie jest przy tym tożsama z zasiedlaniem czy osiadaniem, nie ma nic wspólnego 

z ekspansją terytorialną opartą na relacji państwo-państwo czy z ekologią (gdy mowa 

o relacji człowiek-ziemia). Ekologia zakłada ochronę środowiska. Geopoetyka zachęca do 

przemyślenia stosunku człowieka do świata, posługując się prawdziwą zmianą kulturową. 

Ma silny wymiar postulatywny zmierzający do zmiany świata, odnowienia relacji między 

człowiekiem a otoczeniem. „[J]estem w świecie – słucham patrzę, nie mam tożsamości, 

jestem grą energii, zbiorem możliwości”72. 

3.2. Geokrytyka 

 Innym pojęciem ukształtowanym w odniesieniu do przestrzeni jest geokrytyka. 

Podobnie jak geopoetyka oscyluje ona wokół pojęć przestrzeni i miejsca, niemniej jednak 

poddaje je analizie z zupełnie innego punktu widzenia, a mianowicie skupia się na 

rozpatrywaniu miejsca i przestrzeni w różnych kulturowych odsłonach i momentach czasu. 

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że geopoetyka została stworzona przez poetę, 

a geokrytyka przez komparatystę73. Początki geokrytyki sięgają 2000 roku i pojawienia się 

książki Geokrytyka, sposób użycia74, która była publikacją zbiorową badaczy związanych 

z ośrodkiem w Limoges. Siedem lat później jeden z nich, Bertrand Westphal, wydał La 

Géocritique. Réel, fiction, espace i to właśnie jemu przypisuje się autorstwo tej metody 

badań literackich. Geokrytyka w centrum uwagi stawia miejsce i przestrzeń rozumiane 

geograficznie, odnosi się tym samym do konkretnych lokalizacji.  

 Jak podkreśla Elżbieta Rybicka, kluczowe założenie geokrytyki zakłada kulturowe 

i literackie istnienie miejsc oraz status miejsc rzeczywistych75. Punktem wyjścia do analizy 

jest nie jedynie samo miejsce, lecz cała sieć jego kulturowych reprezentacji, które można 

 
72  Ibid., s. 74. 
73 Rybicka Elżbieta, Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia, op. cit., s. 33. 
74 Westphal Bertrand, [red.] La Géocritique – le mode d’emploi, PULIM, Limoges 2000. 
75 Rybicka Elżbieta, Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia, op. cit., s. 34. 
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odnaleźć we wszelkich wytworach związanego z nim społeczeństwa na przestrzeni czasu 

(mam na myśli chociażby książkę, film, obraz itp.). Geokrytyka czerpie ze zmiany 

w percepcji czasu i przestrzeni oraz ich wzajemnej relacji, która nastąpiła w latach 

sześćdziesiątych ubiegłego stulecia76. Z jednej strony mamy przestrzeń, która nie stanowi 

już tylko tła intrygi, a z drugiej czas, który przestaje być analizowany jedynie w ujęciu 

linearnym. Przestrzeń zaczyna być postrzegana jako aktywna i dynamiczna, a czas jako 

cyrkularny. Ten ostatni jest w geokrytyce kluczowym pojęciem, gdyż skupia się ona na 

porównaniu reprezentacji miejsca z wielu warstw czasowych oraz kulturowych, dzięki 

czemu zyskuje pamięć kulturową. Miejsce nie jest już punktem na mapie, a zbiorem ludzkich 

doświadczeń. Kluczowym aspektem geokrytyki jest porównanie reprezentacji danej 

przestrzeni poprzez analizę tekstów wielu autorów. Jej celem jest połączenie w analizie 

konkretnego miejsca i całego spektrum punktów widzenia czy interakcji między nimi, 

konfrontacja optyk, spojrzeń, które wzajemnie się korygują wspierają czy wzbogacają 

i uzupełniają. To metoda interdyscyplinarna skupiona wokół kilku definicji: referencyjności 

(référentialité), multifokalizacji (multifocalisation), polisensoryczności (polisensorialité) 

i stratygrafii (stratigraphie). Pierwsza (referencyjność) oznacza zestawianie ze sobą różnych 

ujęć tego samego miejsca, a także różnych języków dyscyplin je przedstawiających (np. 

obraz lub tekst) i zakłada istnienie relacji między przedmiotem obserwowanym 

a obserwującym. Druga (multifokalizacja) przewiduje różne postaci i modalności (od 

kolonizatora po podróżnika) oraz punkty widzenia (fokalizacje): endogeniczny 

(autochtona), egzogeniczny (kolonizatora, podróżnika itp.) bądź allogeniczny (usytuowany 

między nimi). Trzecia (polisensoryczność) zwraca uwagę na sensoryczność tekstu: pozwala 

doświadczać przestrzeń za pomocą zmysłów i odzwierciedlić doświadczenia ukryte 

w przestrzeni. Ostatnia (stratygrafia) oznacza czasowe nawarstwianie się przestrzeni oraz 

ich zmienność podczas różnych reprezentacji77. 

3.3. Antropologia przestrzeni – subiektywna i obiektywna? 

 Skoro obie, geopoetyka i geokrytyka kładą nacisk na analizę miejsca czy przestrzeni, 

to na czym polega różnica między nimi? Oba ujęcia zakładają wykorzystanie aparatów 

badawczych kilku dziedzin i analizę kontekstu przestrzennego. O ile jednak geopoetyka 

bada relacje człowieka jako wytworu i kreatora kultury ze światem, o tyle geokrytyka 

 
76  Rybicka Elżbieta, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, 

op. cit., s. 21. 
77 Westphal Bertrand, La Géocritique, réel, fiction, espace, Minuit, Paryż 2007, s. 181-233. 
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analizuje relacje między przestrzeniami geograficznymi a ich reprezentacjami w kulturze, 

bazując na ich porównywaniu. Pierwsza odnosi się do roli przestrzeni (realnej bądź nie) 

w życiu człowieka oraz miejsca człowieka w przestrzeni, podczas gdy druga zakłada analizę 

konkretnych lokalizacji, miejsc rzeczywistych względem siebie. Pierwsza jest wynikiem 

wędrówki i refleksji intelektualnej, kulturowej, chęci odkrywania i przekraczania granic. 

Skupiona jest na emocjonalnym i subiektywnym postrzeganiu przestrzeni. Druga, 

korzystając z instrumentów komparatystyki, polega na zestawianiu i porównywaniu 

reprezentacji różnej natury, różnego autorstwa i pochodzących z różnych momentów 

historycznych. Pierwsza bada wzajemny wpływ człowieka i przestrzeni, druga 

zainteresowanie człowieka tą przestrzenią. Pierwsza zwraca uwagę na język i środki 

literackiego wyrazu, a druga na różnice bądź podobieństwa w powtarzających się motywach 

i w sposobie przedstawiania, ujmowania miejsca. Nie ulega wątpliwości, że obie wzajemnie 

z siebie czerpią, uzupełniają się i mają wspólne korzenie, a także obie pozwalają ująć 

literaturę z innej niż dotąd perspektywy. 

 Hybrydowość i interdyscyplinarność, dwa wszechobecne postulaty zdają się 

wyznaczać nową perspektywę naukową. Łączenie dziedzin, tylko z pozoru rozłącznych, jak 

nauka i kultura, pozwala na poznanie relacji między człowiekiem a światem z zupełnie innej 

niż dotychczas perspektywy. Skoro nauki geograficzne mogły zostać przeniesione na grunt 

kulturowy, a nawet literacki, analiza innego zjawiska – wykluczenia społecznego, 

niewyrosłego na gruncie literatury, pozwala zilustrować, jak zjawiska społeczne odbijają się 

w szeroko pojętej kulturze oraz przeanalizować, jak jedne oddziałują na drugie i odwrotnie. 

Biorąc pod uwagę, że wykluczenie społeczne połączone jest nierozerwalnie z dystrybucją 

miejsc i ról w przestrzeniach społecznych i geograficznych, tym ciekawsza jest analiza ich 

relacji w przestrzeni maurytyjskiej: geograficznie zamkniętej i etnicznie niejednorodnej, 

a zwłaszcza na gruncie literatury franko-maurytyjskiej, sięgającej osiemnastowiecznej 

tradycji kolonialnej. 

3.4. Geopoetyka, geokrytyka a wykluczenie 

 Postrzeganie przestrzeni w drugiej połowie XX wieku, jak i odbiór wykluczenia 

mocno ewoluowały. Przestrzeń wyszła poza granice wymiaru czystko geograficznego, 

znajdując umocowanie w innych dziedzinach wiedzy, podczas gdy wykluczenie nadal 

pozostaje paradygmatem nauk społecznych. Skoro geopoetyka bada relacje człowieka ze 

światem i poetyckie oddziaływania, warto przeanalizować, jak oddziałują na siebie 

i wzajemne się kreują przestrzeń i jednostka wykluczona społecznie – zamknięta na 
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określonej przestrzeni, przypisana do niej ze względu na swoje ułomności (a może 

ułomności jednego i drugiego: człowieka i miejsca)? Odpowiadając przy tym na kilka pytań, 

a mianowicie: Jaką rolę odgrywa miejsce w życiu wykluczonego społecznie i jak wzajemnie 

siebie kształtują? Jak człowiek odbija się w przestrzeni, a jak ta wyraża się w człowieku? 

Jaką rolę pełni ona w życiu człowieka i jakich funkcji nabiera? Jak literacko zilustrowana 

jest zależność między nimi i jakimi środkami poetyckiego wyrazu może być ona wyrażona? 

Geopoetyka pozwala wyjaśnić zjawisko wykluczenia poprzez relacje człowieka ze światem, 

geokrytyka bada zjawisko, pozwalając na analizę jednej przestrzeni z wielu perspektyw 

(wielu punktów widzenia i momentów w czasie). Skupiając się na porównaniu kilku 

reprezentacji danej przestrzeni, pokazuje jak ta koreluje bądź nie z wykluczeniem oraz jak 

ewolucja przestrzeni czy miejsca wpływa na przemiany wykluczenia. I do jakiego stopnia 

są one ze sobą sprzęgnięte? 

 W geokrytyce, co niewątpliwie ważne jest w analizie literatury maurytyjskiej, nie ma 

jednej przestrzeni, a tyle, ile jej kulturowych reprezentacji, czyli punktów widzenia. 

Interesująca jest zatem analiza zjawiska wykluczenia w reprezentacjach przestrzeni 

geograficznej w ujęciu literackim. 

 Moje zadanie polega więc na porównaniu motywów wykluczenia na danej 

przestrzeni geograficznej z wielu perspektyw i w różnych jej reprezentacjach; na 

konfrontacji różnych punktów widzenia w różnych momentach czasowych, a także na próbie 

identyfikacji różnic i podobieństw w ujęciu zjawiska. Skoro wykluczenie społeczne koreluje 

z dystrybucją przestrzenną jednostek, to z pewnością ważne jest, jak ta przestrzeń 

postrzegana jest przez człowieka, a także zbiorowość odniesienia. Miejsce w ujęciu prozy 

franko-maurytyjskiej nie jest jedynie determinantem statusu jednostki, czynnikiem 

wyłączającym z życia społecznego, dóbr i przywilejów, jakimi ono dysponuje czy chociażby 

symbolem wyłączenia z życia ogółu, choć właśnie ten aspekt będzie wspólnym 

mianownikiem motywu wykluczenia i podejść geopoetyki i geokrytyki. W ujęciu literatury 

maurytyjskiej przestrzeń nie jest jedynie tłem wydarzeń. Urasta ona do rangi postaci, która 

żyje własnym życiem i pełni określone funkcje w tekście literackim.  

Niemniej, żeby zrozumieć postrzeganie przestrzeni i wykluczenia z perspektywy 

maurytyjskiej, a zwłaszcza przeanalizować ich reprezentacje w fikcji literackiej, należy choć 

pobieżnie poznać historię wyspy oraz kontekst kulturowy. 
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1. Historia przestrzeni maurytyjskiej 

1.1. Mauritius – zarys historyczny 

 Mauritius to niewielka wyspa na Oceanie Indyjskim należąca do archipelagu 

Maskarenów. Jej powierzchnia wynosi około 2000 km2, a liczba mieszkańców zbliżona jest 

do liczby mieszkańców Warszawy78. Mauritius jest powszechnie znany z uprawy trzciny 

cukrowej, produkcji rumu, a zwłaszcza z pięknych plaż, gdyż jest jedną z droższych 

ekskluzywnych destynacji turystycznych zimowych wakacji. Welcome in paradise to napis, 

który wita podróżnych już na lotnisku. Nie mija się on z prawdą, gdyż wyspa idealnie 

odzwierciedla powszechne wyobrażenie Edenu: miejsca o bujnej i wielobarwnej roślinności, 

bez niebezpiecznych zwierząt, gdzie egzotyczne owoce można jeść prosto z drzewa. Jednak 

niewielu wie, że ten idylliczny obraz wyspy jest tylko jednym z wielu jej oblicz, często 

mocno odbiegających od tego przedstawianego na zdjęciach z broszur reklamowych. 

 Mauritius jest miejscem szczególnym. Nie tylko z powodu swojej flory i fauny, lecz 

także z uwagi na swoją historię. Na tym kawałku ziemi spotykają się trzy kontynenty: Azja, 

Afryka i Europa. Odkryty na początku XVI wieku przez Portugalczyków, choć już 

w średniowieczu znany podróżnikom arabskim, Mauritius nie posiadał rdzennych 

mieszkańców. W momencie odkrycia był bezludną wyspą. Aż do 1968 roku podlegał wielu 

władzom. Po raz pierwszy skolonizowany przez Holendrów, następnie przez Francuzów, 

przeszedł na koniec w ręce Anglików. Stał się ojczyzną nie tylko dla potomków 

kolonizatorów, którzy osiedlali się tam przybywając albo w poszukiwaniu nowego lepszego 

świata, albo zmuszani do opuszczenia metropolii z powodów politycznych lub 

ekonomicznych. Mauritius stał się również domem dla niewolników sprowadzanych 

z wybrzeży Afryki i Madagaskaru, a później, po zniesieniu niewolnictwa, dla kulisów79 

 
78  Liczba ta na dzień 30 września 2019 roku wynosiła 1 777 972 mieszkańców. Według: 

https://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/ludnosc, 30.09.2019. 
79 W XIX wieku kulisami (fr. coolies) nazywano pracowników rolnych pochodzenia azjatyckiego Na 

Mauritiusie była to społeczność pochodzenia indyjskiego. 
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mających zastąpić niewolników, którzy jako najemni kontraktowi robotnicy byli 

sprowadzani z Indii. Nie bez powodu Thomas Eriksen, norweski antropolog, nazwał 

Mauritius „laboratorium różnorodności”80. Jest to miejsce zamieszkiwane przez liczne grupy 

etniczne, gdzie można dostrzec każdy kolor skóry i usłyszeć blisko dwadzieścia języków.  

 Skoro Mauritius jest tak bardzo mocno zróżnicowany kulturowo, etnicznie 

i językowo, to - aby lepiej zrozumieć jego współczesny kształt - należy choć pobieżnie 

poznać jego historię. Jak wyżej wspomniałam, Mauritius pojawia się oficjalnie na kartach 

historii w epoce wielkich odkryć geograficznych. Jego przeszłość wpisuje się zatem w dużo 

szerszy kontekst wyścigu ówczesnych mocarstw o światową dominację i poszukiwanie 

nowej drogi do Indii. Zważywszy na swe strategiczne położenie, wyspa stała się szybko 

miejscem kontroli wpływów i sił na Oceanie Indyjskim oraz godnym pozazdroszczenia 

miejscem postoju w drodze do Indii. 

1.2. Okres arabski i portugalski 

 Jak podają źródła, odkrycie Mauritiusa nastąpiło dopiero na początku XVI wieku 

i przypisywane jest Diego Diazowi. Portugalczycy żeglowali po wodach Oceanu 

Indyjskiego przez cały XVI wiek. Wiele wysp ma portugalskie nazewnictwo jak chociażby 

same Maskareny (obejmujące Mauritius i sąsiadujące z nim wyspy Reunion i Rodrigues). 

Portugalczycy nie osiedli na Mauritiusie, porzucili bowiem ten szlak do Indii na rzecz 

krótszego, prowadzącego przez Kanał Mozambicki. 

 Niemniej jednak na długo przed „oficjalnym” odkryciem, jeszcze pod koniec 

pierwszego tysiąclecia, Mauritius był odwiedzany systematycznie przez żeglarzy arabskich, 

którzy osiedlili się u wybrzeży Afryki Wschodniej. W trakcie swoich ekspedycji na północ 

Oceanu Indyjskiego i islamizacji Komorów musieli oni przynajmniej przepływać u brzegów 

Mauritiusa. Dowód: jak pisze Auguste Toussaint, Mauritius figuruje na arabskich mapach 

z epoki81. Można również zobaczyć go jako Dina mazare („l’Île de l’Est”) na mapie świata 

pochodzącej z 1502 r. upowszechnionej przez włoskiego szpiega Alberta Cantino82.  

 
80 Eriksen Thomas, Common Denominators, Berg, Oxford 1998, s. IX. 
81 Toussaint Auguste, Histoire de l’Île Maurice, PUF, Paryż 1971, s. 23. 
82 Ibid. 
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1.3. Okres holenderski 

 To Holendrzy jako pierwsi pokusili się o kolonizację Mauritiusa. Co więcej, dokonali 

tego dwukrotnie. Po raz pierwszy przybili do brzegu wyspy pod koniec XVI wieku. W 1598 

roku wice-admirał Wybrandt van Warwijck zajął wyspę, nadając jej nazwę na cześć 

holenderskiego księcia Maurycego van Nassau. Holendrzy sprowadzili na wyspę jelenie, 

bydło, drób oraz trzcinę cukrową, ale wycięli drzewa hebanowe i wytrzebili doszczętnie 

ptaka dodo, który do dziś jest symbolem wyspy. Holendrom również „zawdzięcza się” 

pojawienie się na wyspie szczurów, które stały się przyczyną osadniczej klęski, 

w szczególności upraw roślinnych. Kolonizatorzy zmuszeni byli opuścić wyspę w 1658 

roku. Kolejna próba osiedlenia również zakończyła się porażką. Nękające wyspę cyklony 

rujnujące plantacje, a także zdecydowany brak płci pięknej sprawiły, że Holendrzy na 

zawsze opuścili wyspę w 1710 roku. 

1.4. Okres francuski 

 Kolejnymi pretendentami do zajęcia wyspy byli Francuzi, którzy skolonizowali już 

sąsiadującą z nią l'île de Bourbon (współczesny Reunion), i to oni właśnie ukształtowali 

współczesne oblicze Mauritiusa. W 1715 roku kapitan Guillaume Dufresne d'Arsel zajął 

Mauritius, zmieniając jego nazwę na l’île de France. Początki osadnictwa na wyspie były 

trudne: wyniszczające wszystko cyklony, niszczące uprawy szczury czy niesubordynowani 

żołnierze, to wszystko nie sprzyjało rozwojowi osadnictwa. Mimo to podczas blisko 

stuletniej kolonizacji Mauritius przeżył wielką transformację. Od czasów Mahé de la 

Bourdonnais83 Mauritius przeszedł całkowitą przemianę: otworzono pierwszą cukrownię 

i zakład metalurgiczny, wprowadzono wolność handlu, zbudowano szpitale, założono 

dzisiejszą stolicę i port – Port Louis, a także przypisano funkcje każdej z siostrzanych wysp: 

Mauritius (jako l’île de France) był siedzibą władz wojskowych i głównym portem, 

a Reunion (jako l’île de Bourbon) stał się spichlerzem kolonii. Kolejni zarządcy lepiej lub 

gorzej kontynuowali dzieło de la Bourdonnais. Na Mauritiusie powstały szlaki drogowe, 

rozwinęło się szkolnictwo, powstały ośrodki życia religijnego, a także pierwsza drukarnia 

i lokalne gazety. Wiek osiemnasty to także wzmożony napływ niewolników na wyspę, gdyż 

jej zagospodarowanie i rozwój wymagały odpowiedniej siły roboczej, w tym wypadku 

 
83 Francuski oficer marynarki i gubernator Maskarenów w tym Mauritiusa w latach 1735-1747. 
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darmowej i niewolniczej. Z badań maurytyjskiego historyka Amédée Nagapena84 wynika, 

że tylko w latach 1728 – 1731 sprowadzono na Mauritius i Reunion około 3300 

niewolników, głównie ze wschodnich wybrzeży Afryki, w szczególności Mozambiku 

i Madagaskaru, a nawet Indii85. Rewolucja Francuska nie pozostaje niezauważona na 

wyspie, choć wzniesiona gilotyna nigdy nie została użyta. W 1794 roku Konwencja Paryska 

zakazuje niewolnictwa, lecz na terytoriach zamorskich Francji było to jedynie teorią. Epoka 

rewolucji to także moment pojawienia się pierwszych kół literatów i wprowadzenia kodeksu 

Napoleona. Jednakowoż zmiany w gospodarce, infrastrukturze, kulturze i organizacji nie 

były jedynymi, które na przełomie wieków dotknęły wyspę. Koniec XVIII wieku 

naznaczony jest walką z Anglikami o dominację na Oceanie Indyjskim. Anglicy wygrali tę 

wojnę i 3 grudnia 1810 roku l’île de France ogłasza kapitulację i przechodzi pod rządy 

Brytyjczyków, którzy przywracają jej dawną nazwę – Mauritius. 

1.5. Okres brytyjski 

 W dziewiętnaste stulecie Mauritius wkracza pod rządami kolejnego mocarstwa: na 

mocy traktatu paryskiego i kongresu wiedeńskiego Anglia zachowała Mauritius, Seszele 

i Rodrigues. Zmiana władzy pociągnęła za sobą zmiany demograficzne. Po upadku 

francuskich rządów część Francuzów zdecydowała się opuścić wyspę, a ci, którzy zostali, 

zmuszeni byli złożyć przysięgę wierności nowemu władcy. Anglicy nie zdołali uzupełnić 

luki demograficznej pozostawionej po opuszczających wyspę Francuzach. Nie przybyli na 

wyspę w tak dużej liczbie jak osadnicy z poprzedniego stulecia, a ci, którzy dotarli na wyspę, 

traktowali pobyt na Mauritiusie jako tymczasowy. Stąd też wynikało powolne i trudne 

rozpowszechnianie się języka angielskiego. I choć angielszczyznę wprowadzono do 

głównych instytucji, francuski zdecydowanie nad nią górował, również (albo zwłaszcza) 

w dziedzinie kultury. Miało to ogromny wpływ na rozwój tejże, w tym literatury, tym 

bardziej, że XIX wiek to na wyspie wzmożony rozwój edukacji, rozpowszechnienia prasy 

i literatury. Mimo iż początki panowania Anglików nie przyniosły żadnych znaczących 

reform, z czasem kolejni zarządcy nadali życiu na wyspie kształt, jaki ma dziś. Usprawniając 

komunikację zewnętrzną i wewnętrzną, inwestując w edukację, kulturę, infrastrukturę 

i rozwój technologiczny, Anglicy wyznaczyli kierunek rozwoju wyspy. Podjęli się oni 

zniesienia niewolnictwa oraz podziału ze względu na kolor skóry i rasę na wyspie. Mimo 

 
84 Nagapen Amédée, Histoire de la Colonie, Isle de France – Île Maurice 1721-1968, Éditions de l’Océan 

Indien, Rose Hill 2010. 
85 Ibid., s. 20. 
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wielu prób udało im się to dopiero w 1835 roku i to nie bez oporu ze strony kolonizatorów, 

którzy niechętnie pozbyli się biens meubles czyli niewolników. Dlatego też władze 

brytyjskie zmuszone były wypłacić sowite odszkodowania plantatorom za poniesione straty, 

nie pomagając przy tym w żaden sposób wyzwolonym niewolnikom. Mimo że kolorowi 

i biali stali się formalnie równi wobec prawa, kolor skóry odgrywał i jeszcze bardzo długo 

będzie odgrywać ważną rolę w społeczeństwie maurytyjskim. Zaznacza to chociażby 

Amédée Nagapen używając do opisania wyżej wspomnianego zjawiska terminu 

„pigmentokracji”86, czyli systemu, w którym miarą wartości obywatela jest jego karnacja. 

Za sprawą kolonizatorów kolor biały znajdował się na szczycie hierarchii.  

 Anglicy nie rozwiązali jednak problemu wyzysku na Mauritiusie. Okres brytyjskiej 

kolonizacji to moment wzmożonej uprawy trzciny cukrowej, do której potrzeba możliwie 

najtańszej siły roboczej, a tej po zniesieniu niewolnictwa zdecydowanie brakowało na 

wyspie. Rozwiązaniem był engagisme indien, koncept polegający na sprowadzeniu tanich 

robotników rolnych – kulisów z Półwyspu Indyjskiego. Zatrudniano ich na kilkuletnie 

kontrakty. Zwabieni na Mauritius czczymi obietnicami byli substytutem niewolników, 

pracując ponad siły za głodowe pensje. 

 Według Amédée Nagapena, tylko w latach 1834-1838 sprowadzono na wyspę  

24252 kulisów87. Co więcej, na 453036 pracowników sprowadzonych na kilkuletni kontrakt 

na Mauritius tylko 169693 wróciło do domu (blisko czterdzieści procent)88. Engagisme 

indien wpłynął ogromnie na demografię wyspy i kształt współczesnego społeczeństwa 

maurytyjskiego. 

 Należy zaznaczyć, że Indusi nie są jedynymi Azjatami (mimo że dziś ich 

potomkowie stanowią zdecydowaną większość), którzy przybyli na wyspę w poszukiwaniu 

lepszej przyszłości. Z początkiem dziewiętnastego wieku w niewielkiej liczbie przybyli na 

Mauritius również robotnicy i handlarze chińscy, których liczba wzrosła aż sześciokrotnie 

z końcem XIX stulecia, wprowadzając kolejny element kulturowej układanki. 

 W trakcie okresu brytyjskiego obraz demograficzny wyspy zmienił się diametralnie. 

Do tego wschodzącego wielokulturowego społeczeństwa składającego się z Francuzów oraz 

malgaskich i mozambickich niewolników dołączyły nowe populacje z ich własnymi 

zwyczajami i normami. Zarówno przybywający na wyspę Indusi jak i Chińczycy przywieźli 

ze sobą kolejne podziały. Na przestrzeni lat mieszkańcy wyspy musieli stawiać czoła nie 

 
86 Ibid., s. 70. 
87 Ibid., s. 85. 
88 Ibid. 
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tylko problemom wynikającym z dynamicznego rozwoju Mauritiusa, lecz także kaprysom 

natury. Pod koniec XIX wieku przez Mauritius przeszły wyjątkowo silne fale cyklonów, 

które nie oszczędziły ani wyspy, ani jej mieszkańców. 

1.6. Droga ku niepodległości 

 Kolejne stulecie rozpoczęło się pod znakiem rewolucji technologicznej oraz 

wzmożonego rozwoju kultury. Władze musiały zmierzyć się z nawarstwiającymi się 

konfliktami wśród mieszkańców, których różnorodność etniczna nie pozostawała bez 

znaczenia. Ponadto wydarzenia obu wojen światowych odbiły się echem na społeczeństwie 

maurytyjskim, mimo że wyspa oddalona była od głównych teatrów wojny o tysiące 

kilometrów. 

 Historiografia tego okresu jest niekompletna i zbyt etnocentryczna. Jak podkreśla 

Jocelyn Chan Low z Uniwersytetu Maurytyjskiego, jej źródłami są nierzadko stronnicze 

informacje prasowe oraz wspomnienia (mniej lub bardziej) wiarygodnych świadków epoki. 

Liczne luki w materiale historycznym nie ułatwiają zadania rekonstrukcji, a następnie 

opowiedzenia przeszłości. Jak podkreślają badacze, proces uzyskania niepodległości owiany 

był tajemnicą, ponieważ negocjacje niepodległościowe skoncentrowane były mocniej na 

potrzebach szeroko rozumianego Zachodu (Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych) niż 

samej wyspy89.  

 Duży niepokój w społeczeństwie maurytyjskim zasiała I wojna światowa. Konflikt 

dotknął wyspę zmniejszając znacznie jej wymianę handlową. Co więcej, Maurytyjczycy 

zasilili szeregi armii brytyjskiej, tworząc bataillon doré90. To moment, kiedy 

w mieszkańcach wyspy budzi się również potrzeba integracji. II woja światowa jeszcze 

dobitniej wpłynęła na Maurytyjczyków. Komunikacja z Europą została zaburzona: statki 

przestały kursować, a lokalny handel mocno ucierpiał.  Mieszkańcy wyspy aktywnie 

uczestniczyli w walce, powstał nawet korpus kobiecy. Maurytyjczycy obawiali się 

powietrznego ataku Japonii. Co więcej, wprowadzenie godziny policyjnej i racji 

żywieniowych podsycało ten strach. Ale podczas II wojny światowej Mauritius dał również 

tymczasowe schronienie 1500 żydowskim uchodźcom, którzy próbowali potajemnie 

przedostać się z Europy do Palestyny. Spędzili oni w maurytyjskich ośrodkach 

 
89 Chan Low Jocelyn, La Grande-Bretagne et la décolonisation inachevée de l’île Maurice, „Revue des 

Mascareignes”, nr 4, 2002, s. 269. 
90 Nagapen Amédée, op. cit., s. 133. 
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przejściowych pięć lat zanim udali się do Ziemi Obiecanej91. Wojna zmieniła myślenie 

mieszkańców wyspy: wzmocniła raczkujące już poczucie jedności narodowej. 

 Pierwsza połowa XX wieku to również moment widocznego spiętrzenia się 

antagonizmów kulturowo-etnicznych, a także tych na poziomie ekonomicznym. Pomimo 

pojawiania się kolejnych podziałów, dychotomia biały-kolorowy była ciągle żywa. Biały 

kolor skóry był nadal najwyższą wartością, nawet jeśli wielkie fortuny nie skupiały się 

jedynie w rękach Białych. Kapitał i jego obrót ograniczały się do przestrzeni konkretnej 

grupy etnicznej. Jak podkreśla Amédée Nagapen, firmy dzieliły się na białe, hinduskie, 

chińskie, muzułmańskie. Konkurowały one ze sobą. Podobnie rysowało się zatrudnienie. 

Dopiero w latach trzydziestych pojawiły się formacje socjalistyczne i komunistyczne, 

skutkiem czego nastąpił wzrost świadomości wśród robotników. Ich polityczna tożsamość 

wyznaczała teraz nową linię podziału. Z kolei wzrostowi świadomości obywatelskiej 

towarzyszyły niekiedy krwawe strajki i protesty. Na wyspie pojawiły się pierwsze związki 

zawodowe.  

 W pierwszej połowie XX wieku wyspę dotknęły nie tylko dwie wojny; przyroda 

także nie była dla niej łaskawa. Po pierwszej wojnie światowej Mauritius także ogarnęła 

epidemia hiszpanki92, a pod koniec lat sześćdziesiątych – polio93. Paradoksalnie wytępienie 

polio w latach sześćdziesiątych XX wieku i wynikający z tego wzrost demograficzny 

(prawie o połowę) przyniósł kolejny kryzys. Rok 1945 nazwany został „rokiem trzech 

cyklonów”, które po kolei uderzyły w wyspę. Początek lat sześćdziesiątych to kolejne 

cyklony: Alix i Carol. Po przejściu Carol w roku 1960 rząd utworzył tysiące lokali 

socjalnych, wprowadzając na mapę wyspy układy dzielnic robotniczych. To także moment 

wzmożonego rozwoju infrastruktury. Pojawiły się kolej i autobusy, które usprawniły 

komunikację na wyspie. To właśnie na szóstą dekadę XX stulecia przypadł rozwój telewizji 

czy lotnictwa. Linie lotnicze działały wprawdzie już od roku 1945. Z początku podróż Air 

France z Paryża na Mauritius zajmowała sześć dni (z siedmioma przesiadkami), a w 1962 

roku lot z Londynu na wyspę trwał 26 godzin i przewidywał już tylko cztery przesiadki.  

 Po II wojnie światowej zaczęła rozwijać się koncepcja niepodległościowa, mimo że 

nie mówiło się jeszcze o niej oficjalnie. Lata powojenne to wizyty licznych przedstawicieli 

 
91 Ibid., s. 149. 
92  Ta miała miejsce w 1919 roku, jej kumulacja była w maju. Według: 

https://www.lemauricien.com/article/history-in-the-jaws-of-death-the-spanish-influenza-hit-mauritius-in-
1919/, 30.04.2020.  

93  W okresie czerwiec-wrzesień 1959 roku na Mauritiusie odnotowano 97 przypadków. Według: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2097038/?page=1, 30.04.2020, s. 5. 
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Wielkiej Brytanii i jej ekspertów pragnących nadać nowy kierunek wyspie. Jego celem była 

ewolucja w kierunku reform konstytucyjnych dążących do wprowadzenia demokracji na 

wyspie. Mauritius miał stać się bardziej rozwiniętą administracyjnie strukturą. Rozpoczęto 

wdrażanie reformy konstytucyjnej, a w roku 1948 przeprowadzono pierwsze powszechne 

wybory. Dla demokracji nie było już odwrotu. Niemniej jednak sytuacja nie była klarowna. 

Jak zaznacza Jocelyn Chan Low, w tamtym czasie piętrzyły się liczne raporty sprzecznie 

opisujące sytuację na wyspie94.   

 Droga do niepodległości Mauritiusa była wyboista, a atmosfera na wyspie 

niestabilna, oscylująca między jednością narodową a podziałami etnicznymi. Pod wpływem 

wydarzeń szala przechylała się raz po raz z jednej na drugą stronę: integralności lub 

podziałów etnicznych. Cyklicznie wzmacniana gospodarka otrzymywała liczne ciosy 

zaburzające jej kruchą równowagę. Z jednej strony powtarzające się cyklony, epidemie 

chorób, bieda, bezrobocie osłabiały poczucie własnej wartości i gospodarczą stabilność, 

z drugiej pojawiające się liczne reformy, inicjatywy ekonomiczne, hodowle zwierząt, huta 

szkła, turystyka, hotelarstwo czy banki umacniały je. Pierwsze pogłębiały regres harmonii 

rasowej, drugie wręcz przeciwnie – wzmacniały jej rozwój. Powstawały liczne 

stowarzyszenia i ugrupowania polityczne wspierające poszczególne grupy na Mauritiusie, 

z wybijającą się Partią Pracy, która forsowała postulaty niepodległościowe. To ona, 

współpracując z Wielką Brytanią, zakończyła proces uzyskiwania suwerenności. 12 marca 

1968 Mauritius stał się monarchią konstytucyjną z brytyjską królową jaką oficjalną głową 

państwa. Uzyskaniu autonomii towarzyszyły liczne napięcia i zamieszki, w których 

tłumieniu brała udział brytyjska armia. Społeczeństwo maurytyjskie spolaryzowane było 

pomiędzy patriotyzmem a biedą. Obwieszczona niepodległość stawiała przed nim nowe 

wyzwania: wyspa musiała stawić czoła pogorszeniu się warunków społecznych, 

finansowych i ekonomicznych. Należało zahamować kryzys demograficzny, bezrobocie 

i biedę oraz odejść od monokultury trzciny i ponad wszystko wzmocnić integrację 

społeczną.  

 Mauritius stał się w pełni niezależnym państwem dopiero 24 lata później: 12 marca 

1992 roku został ogłoszony niepodległą republiką. 

 
94 Chan Low Jocelyn, op. cit., s. 269-292. 
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1.7. Archipelag wysp Czagos 

 Uzyskanie niepodległości przez Mauritius przebiegało w klimacie napięć etnicznych 

a także w kontekście geopolitycznej walki o wpływy w rejonie Oceanu Indyjskiego. Oprócz 

podzielenia terytorium maurytyjskiego i seszelskiego proces dekolonizacji pozostałej części 

regionu pozostawał w dużej mierze tajemnicą, zwłaszcza jeśli chodzi o sytuację archipelagu 

Czagos95. Wiele źródeł historycznych sugeruje, że ówcześni politycy, zarówno brytyjscy jak 

i maurytyjscy, przehandlowali wyspy Czagos w zamian za niepodległość maurytyjską. 

 Mauritius w przeciwieństwie do Czagos przedstawiał dla Wielkiej Brytanii pewną 

wartość ekonomiczną. Jak zaznacza Emmanuel Grégoire w artykule96 na ten temat, dopiero 

w latach sześćdziesiątych Brytyjczycy zauważyli potencjał położenia geograficznego 

Czagos. W kontekście zimniej wojny archipelag stał się cennym terytorium dla Stanów 

Zjednoczonych, którym to Wielka Brytania obiecała te wyspy w zamian za 8,5 miliona 

dolarów amerykańskich zniżki na zakup systemu rakietowego Polaris i 11,5 miliona dolarów 

amerykańskich odszkodowania za koszty poniesione podczas „oczyszczania” wyspy97. 

W konsekwencji umów między Waszyngtonem i Londynem w 1965 roku władze brytyjskie 

przekonały premiera Mauritiusa do odstąpienia od roszczeń do archipelagu wysp Czagos 

w zamian za przyznanie Mauritiusowi niepodległości i rekompensatę finansową 

w wysokości 3 milionów funtów szterlingów. Wyspy pozostawały pod mandatem 

brytyjskim aż do momentu przyznania autonomii państwu maurytyjskiemu. W tamtym 

czasie zamieszkiwane były przez 450 rodzin, łącznie 1200 osób – potomków metysów 

afrykańskiego pochodzenia i białych, zazwyczaj Francuzów98. Ich wysiedlenie rozpoczęto 

w 1965 roku a zakończono w 1973. Polegało ono na zaprzestaniu dostarczania na wyspy 

żywności, co nie pozostawiało mieszkańcom innego wyjścia poza opuszczeniem ojczystego 

terytorium. Co gorsza, mieszkańcy Czagos zostali wysiedleni do najuboższych dzielnic 

maurytyjskiej stolicy: Cité-la-Curé i Roche-Bois i tam pozostawieni sami sobie. Po 

całkowitym wyludnieniu wysp, w 1973 roku, Stany Zjednoczone otworzyły tam bazę 

wojskową przeznaczoną na użytek Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Rząd 

 
95  Czagos to archipelag ponad sześćdziesięciu wysp o łącznej powierzchni blisko 60 km2, odkrytych 

podobnie jak Mauritius w XVI wieku przez Portugalczyków i nieposiadających rdzennych mieszkańców. 
Największe z nich to Salomon Islands, Peros Banhos i Diego Garcia. Nazwa tej ostatniej przewija się 
wielokrotnie w tekstach naukowych, literackich a także w dyskursie politycznym na Mauritiusie i poza 
nim. Według: https://en.wikipedia.org/wiki/Chagos_Archipelago#cite_note-5, 02.04.2020. 

96  Grégoire Emmanuel, Les Chagos, l’archipel convoité, „Politique Africaine”, nr 97, 2005. 
97  Ibid., s. 155. 
98  Ibid. 
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Mauritiusa nie wspomógł integracji społecznej przesiedlonych mieszkańców, dopiero po 

długich bataliach i ulicznych protestach wypłacił im mizerne odszkodowania. Konflikt nie 

tylko trwa do dziś, lecz nawet wkroczył na arenę międzynarodową, angażując coraz więcej 

stron, jest również mocno obecny we współczesnych tekstach literackich, w tym u Shenaz 

Patel i u Anandy Devi.  



42 

 

 

2. Pluralizm a wykluczenie 

2.1. Pluralizm maurytyjski 

 Historia wyspy ma niebagatelne znaczenie w kształtowaniu się społeczeństwa 

maurytyjskiego. Na tym niewielkim kawałku lądu spotkały się bowiem trzy kontynenty: 

osadnicy z Francji i Anglii, mozambiccy i malgascy niewolnicy, indyjscy kulisi, chińscy 

robotnicy i handlarze, a także w końcu przesiedleńcy z Czagos. Każda napływowa 

zbiorowość przeniosła na grunt insularny rodzime: organizację, kulturę, zwyczaje, wierzenia 

oraz języki. Jak zaznacza Thomas Eriksen już we wstępie Common Denominators99, 

publikacji poświęconej antropologicznej analizie społeczeństwa maurytyjskiego, Mauritius 

postrzegany przez wielu kolonialnych administratorów jako beznadziejnie przeludniony, 

etnicznie podzielony, całkowicie zależny od przemysłu cukrowego, skazany na eskalację 

konfliktów etnicznych, na przestrzeni kilku ostatnich dekad obrał zupełnie inny kierunek. 

Dlatego dziś Mauritius tworzy odrębną, szczególną formę kultury, w której każda jednostka 

jest jedyna i charakterystyczna. I mimo że grupy etniczne znacznie różnią się kulturowo, to 

społeczeństwo stara się dzielić uniwersalne i powszechnie zrozumiałe wzorce. Jednakże 

polityka bazująca na możliwie najmniejszym wspólnym mianowniku, mniej lub bardziej 

świadomie wyklucza z dyskusji publicznej tematy trudne, przez co piętrzą się tematy tabu. 

Choć Mauritius jest świadomy swojej wieloetniczności, ta stawia również przed 

mieszkańcami wyspy ogromne wyzwania. Jednym z nich jest wykluczenie społeczne 

wynikające z napięć i konfliktów, spowodowane przynależnością do danej społeczności 

bądź jej brakiem oraz podejściem do przestrzegania norm, jakie owe społeczności narzucają.  

2.2. Wieloetniczność i jej konsekwencje 

 Jak zatem wygląda wielokulturowe postkolonialne społeczeństwo? Na Mauritiusie 

wyodrębnić można aż trzy główne religie: hinduizm (48,5%), katolicyzm (26,3%), islam 

 
99  Eriksen Thomas, Common Denominators, Berg, Oxford 1998. 
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(17,3%)100, a usłyszeć siedemnaście a nawet osiemnaście języków – w zależności od 

cytowanego źródła101. Statystyczny Maurytyjczyk mówi zatem wieloma językami, 

najważniejsze z nich to angielski, francuski i kreolski. Najbardziej popularnym językiem na 

wyspie jest ten ostatni, którym mówi blisko 90% społeczeństwa. Bhojpuri (5,3%), francuski 

(4,1%) i angielski pozostają daleko w tyle. Co więcej, mimo że angielski jest językiem 

urzędowym, według źródeł posługuje się nim zaledwie niecały 1% mieszkańców 

Mauritiusa102. Znaczna większość mniejszych języków (pochodzących z Afryki i Azji) 

funkcjonuje w obrębie konkretnej grupy etnicznej i rzadko pojawia się w życiu publicznym. 

Jeszcze bardziej złożony jest pluralizm etniczny czy klanowy. Eriksen podkreśla, że 

niemożliwością jest stwierdzić, jak wiele kategorii etnicznych jest reprezentowanych na 

Mauritiusie. Latami tworzone i zmieniane, nie są spójne, często na siebie nachodzą, ich 

desygnaty ulegają przesunięciom, zatem nie oddają rzetelnie struktury społeczeństwa 

maurytyjskiego103. Ów chaos pojęciowy odzwierciedla jedynie to, jak bardzo mocno 

podzielony etnicznie jest Mauritius. W literaturze odnajdziemy terminy takie jak Sino-, 

Franco- czy Indo-Maurytyjczycy – odnoszące się do geografii, ale również takie jak hindusi 

czy muzułmanie, które odnoszą się do religii. Ponadto, obok powyższych, często 

przywoływanym w literaturze określeniem jest tzw. Populacja Ogólna, która obejmuje 

Franko-Maurytyjczyków i Kreoli. Ci ostatni sami w sobie tworzą grupę mocno 

skomplikowaną, gdyż definiowani są jako katolicy, potomkowie afrykańskich 

i afroeuropejskich przodków. W skrócie, według danych statystycznych dominującą grupą 

etniczną są Indo-Maurytyjczycy, którzy stanowią około dwóch trzecich całej populacji obok 

Kreoli, Sino- i Franko-Maurytyjczyków104. Żadna z napływowych populacji nie była i nie 

jest jednorodna. Europejczyków reprezentują potomkowie francuskich i brytyjskich 

kolonizatorów osiadłych na wyspie. Korzenie Kreoli sięgają transportu niewolników 

sprowadzanych głównie z Mozambiku i Madagaskaru: niejednorodnych kulturowo 

i etnicznie, różniących się wszystkim: językiem, wyznaniem, kulturą czy tradycjami. Co 

więcej, tych, którzy byli ze sobą w jakikolwiek sposób spokrewnieni, rozdzielano po 

przybyciu na wyspę, rozsyłając ich w różne jej części. Przodkowie Indo-Maurytyjczyków 

przenieśli na grunt maurytyjski kulturę, języki, tradycję, wierzenia i organizację kastową. 

Jedni byli muzułmanami, inni hindusami, posługiwali się hindi, ale w zależności od rodziny 

 
100  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html, 02.08.2018. 
101  Joubert Jean-Louis, Littératures de l’Océan Indien, EDICEF, Vanves 1991, s. 103. 
102  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html, 02.08.2018. 
103 Eriksen Thomas, op. cit., s. 22-46. 
104 Ibid. 
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również pomniejszymi językami subkontynentu indyjskiego, do tego wyrośli z hierarchii 

wyznaczanej przez system kastowy. Podobnie było z przybyłymi później Chińczykami, 

którzy, mimo iż są mocno hermetyczną grupą etniczną, prezentują zróżnicowane tradycje, 

wierzenia i kulturę. Przynależność do jakiejkolwiek grupy etnicznej jest zatem rzeczą 

naturalną. Nikt nie pyta czy należy się do jakiejś społeczności, tylko do której z nich. 

Podobnie jest z wyznaniem: nikt nie zapyta, czy jest się wierzącym, tylko w którego boga. 

Tym bardziej że wiara jest ważnym elementem życia społecznego. Ciekawostka: 

Maurytyjczycy mają rocznie dwadzieścia dni wolnych od pracy z powodu świąt religijnych, 

aby nie urazić wyznawców żadnego z kultów obecnych na wyspie. 

2.3. Wykluczenie po maurytyjsku 

 Obok pluralizmu etnicznego, językowego i kulturowego spadkiem po systemie 

kolonialnym była dominacja białego koloru skóry, czego skutki odczuwalne są po dzisiaj. 

Jak już wspomniałam, Amédée Nagapen pisał przy tej okazji o pigmentokracji, czyli 

o hierarchii, w której pozycja w grupie definiowana jest odcieniem skóry. Biały kolor skóry 

uznawany był za nadrzędny, gdyż utożsamiany był z kolorem skóry kolonizatora, a przez to 

kojarzony z władzą i wyższą pozycją społeczną. Im jaśniejsza skóra, tym lepiej, gdyż 

świadczyło to o tym, że przodkowie pochodzili z Europy, a nie byli sprowadzanymi na 

wyspę do pracy niewolnikami albo indyjskimi wyrobnikami. Antagonizm biały-kolorowy 

określał miejsce w społeczeństwie. Nie oznaczało to jednak homogeniczności niewolników, 

gdyż w tej grupie również panowała wewnętrzna hierarchia. Zniesienie niewolnictwa przez 

Brytyjczyków wprowadziło kolejne rozbieżności, redystrybuując miejsca w hierarchii 

społecznej i redefiniując ich granice. Sprowadzeni na wyspę kulisi zajęli najniższy szczebel 

drabiny społecznej, dzięki czemu wyzwoleni niewolnicy zyskali w organizacji społecznej. 

Jak już wcześniej wspominałam, indyjscy pracownicy rolni przybyli na Mauritius z całym 

bagażem społeczno-kulturowym. Ich przybycie przyczyniło się nie tylko do stworzenia 

nowego porządku zbiorowego, ale wprowadziło do niego system kastowy. Co więcej, 

zdarzały się także przypadki mezaliansów i romansów między ludźmi z różnych grup 

społecznych czy etnicznych, nawet jeśli nie były one powszechnie akceptowane. Kolejnym 

elementem stratyfikacyjnym był patriarchat. Biorąc pod uwagę historię wyspy i pochodzenie 

jej mieszkańców, Mauritius jest do dziś społeczeństwem zmaskulinizowanym. Zwłaszcza 

w grupach pochodzenia indyjskiego (choć nie tylko – system patriarchalny dominował też 

wśród ludności napływającej z Chin czy Mozambiku) kobieta zajmuje zdecydowanie niższą 

pozycję społeczną od mężczyzny. 
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 Jak podkreśla Kumari Issur we wstępie artykułu Communalisme, classe sociale et 

capitalisme: représentation en littérature mauricienne, społeczeństwo maurytyjskie 

tworzyło się tarasowo: biali kolonizatorzy znajdowali się na najwyższym szczeblu, czarni 

niewolnicy na najniższym, a pomiędzy nimi usytuowane były różne grupy biednych białych, 

metysów i wyzwolonych niewolników105. Przybycie pracowników rolnych z Indii i Chin 

jeszcze bardziej skomplikowało sytuację i umocniło podwójną logikę różnicowania 

społecznego: z jednej strony według klasy społecznej, a z drugiej według przynależności 

rasowej i etnicznej.  

 Jak widać kolonialna przeszłość ma istotny wpływ na kształt współczesnego 

społeczeństwa i tworzy z wyspy przestrzeń szczególną. Nagromadzenie tak wielu grup 

etnicznych na tak małej przestrzeni oraz echa wielopoziomowej hierarchizacji są źródłem 

rozmaitych problemów, jakim muszą stawić czoła współcześni mieszkańcy wyspy. 

Maurytyjski pluralizm etniczny wpisuje się przecież w koncepcję walki z nierówną 

dystrybucją przywilejów, sformułowanej przez Marksa i Webera. Dominacja jednej 

zbiorowości w społeczeństwie spycha inną na jego margines lub całkowicie wyklucza 

z uczestnictwa w nim. W społeczeństwie kolonialnym nie chodziło nawet o dystrybucję dóbr 

i przywilejów, ale o zagarnięcie ich przez grupę dominującą kosztem struktur jej 

podrzędnych. Kolonizacja podzieliła ówczesnych mieszkańców Mauritiusa z początku na 

dwie grupy: sprawujących władzę i podwładnych (colonisateur - colonisé106) wprowadzając 

nierówny dostęp do dóbr i przywilejów. Kolonizator wyznaczał reguły, uzurpując władzę 

kształtowania modelu społeczności, wyłączając z udziału w nim pozostałych, nie zdając 

sobie sprawy ze złożoności (etnicznej, kulturowej i językowej) oraz podziałów wewnątrz 

grupy podporządkowanej. Co więcej, brak dostępu do zasobów, którymi zarządzają 

mocniejsi, determinuje grupy z nich wykluczone do zamykania się we własnym obrębie, 

gdyż właśnie to społeczność jest także synonimem bezpieczeństwa. Z biegiem czasu 

i pojawianiem się nowych mieszkańców strefy wpływów zmieniają się, poszerzając swoje 

granice. Dochodzi też do podziałów klasowych. Istotnie społeczeństwo maurytyjskie szybko 

zorganizowało się w etnoklasy107, czyli kategorie etniczne i klasy społeczne łączące się na 

podstawie tożsamości etnicznej. Brak spójności społeczeństwa w wymiarze ogólnym jest 

przyczyną dyskryminacji. W wyżej przytaczanym artykule Kumari Issur zwraca uwagę na 

 
105 Issur Kumari, Communalisme, classe sociale et capitalisme : représentation en littérature mauricienne, 

https://oracle-reunion.pagesperso-orange.fr/communalisme.html, 01.09.2019. 
106 Według: Memmi Albert, Portrait du colonisé précédé de Portrait du colonisateur, Gallimard, Paryż 1985. 
107 Issur Kumari, op. cit. 
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dwa jej typy: dyskryminację materialną i klasową. Każdy z wymienionych przed chwilą 

typów dyskryminacji prowadzi do dysfunkcji społecznych: pierwszy rozbija ciało społeczne, 

tworząc pod-grupy, które ze sobą rywalizują; drugi zasadza się na dominacji pieniądza, która 

ze swojej strony wprowadza hierarchie i podział na klasy. W obu przypadkach prym wiedzie 

władza. Społeczeństwo maurytyjskie wyrosło zatem na gruncie podziałów klasowych oraz 

walki o miejsce w społeczeństwie nie jako jednostka a jako grupa. Dochodzi w ten sposób 

do zwielokrotnionej izolacji czy wykluczenia.  

 Obecnie Maurytyjczycy identyfikują się zazwyczaj z jedną konkretną grupą, choć 

mogą przynależeć do kilku lub do żadnej. Podobnie, mogą zajmować różne miejsca w danej 

grupie, w zależności od pełnionej roli społecznej, choć często bywa, że miejsca te są 

narzucone przez środowisko. 

 Mimo że Mauritius jest w czołówce najbardziej stabilnych państw demokratycznych 

postkolonialnego świata, przeszłość przypomina o sobie i jest podłożem społecznych 

i kulturowych napięć, a poziom życia odbiega od idealnego. Bezrobocie jest stosunkowo 

wysokie – wynosi 6,9%108, zarobki są niskie (jeden na trzech pracowników zarabia mniej 

niż 200 euro na miesiąc, choć ceny produktów w sklepach podobne są do cen 

europejskich109), a biorąc pod uwagę koszty biletów lotniczych i wiz, możliwości emigracji 

zarobkowej są praktycznie znikome. Ponadto na tak niewielkiej powierzchni, możliwości 

rozwoju i wyboru zawodu też nie są duże. Jak każda wyspa, zwłaszcza oddalona od 

kontynentu, Mauritius ogranicza swoich mieszkańców, dosłownie i w przenośni: 

Maurytyjczycy ograniczeni są do terytorium wyspy fizycznie, gdyż odcięci od innych lądów 

oceanem wody oraz perspektywicznie, gdyż zamieszkiwana przez nich przestrzeń daje im 

jedynie ograniczone pole rozwoju (chociażby do profesji dostępnych i użytecznych na 

wyspie). Dodatkowo mniej więcej raz do roku są oni narażeni na cyklony, które nierzadko 

zabierają cały dorobek ich życia. Społeczeństwo maurytyjskie wyrosło zatem na dość 

trudnym gruncie i do dziś stawia czoła problemom wynikającym ze swojej kolonialnej 

przeszłości jak i z naturalnych uwarunkowań. Wszelkie napięcia i trudności przenikają 

z przestrzeni społecznej na grunt kulturowy. 

 Biorąc pod uwagę powyższą, dość pobieżną analizę społeczeństwa maurytyjskiego, 

nie sposób nie zauważyć, że zjawisko wykluczenia wpisuje się w kontekst historyczny 

wyspy. Nie będąc grupą jednorodną, jej ludność jest narażona na wewnętrzne rozłamy, 

 
108 https://www.lemauricien.com/article/le-taux-de-chomage-a-69/, 27.02.2020. 
109 https://www.lemauricien.com/article/salaire-minimal-nwcc-salarie-sur-3-touche-moins-rs-8-000-mois/, 

27.02.2020. 
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chociażby ze względu na różnice etniczne, kulturowe czy językowe, które sprzyjają 

zamykaniu się poszczególnych grup etnicznych i fragmentaryzacjom społecznym, a co za 

tym idzie pogłębianiu zjawisk izolacji i wykluczenia.  

 Polityka kolonialna pozostawiła na wyspie liczne podziały i napięcia, a także 

patriarchalny model rodziny. Czy to w rodzinach europejskich kolonizatorów, czy 

afrykańskich i azjatyckich przesiedleńców, kobieta ograniczana była głównie do przestrzeni 

domowej i wykluczona z decyzyjności. Procesy wykluczenia dodatkowo potęgował fakt, że 

społeczeństwo maurytyjskie kształtowało się na wyspie. Zamknięta przestrzeń, otoczona 

bezkresem wody, z której zarówno skolonizowanemu, jak i kolonizatorowi trudno było się 

wydostać, sprzyjała antagonizmom społecznym. 

  



48 

 

 

3. Literatura maurytyjska 

3.1. Historia przestrzeni literackiej  

 Wyrastająca na kolonialnym podłożu kultura, w tym literatura maurytyjska, również 

wpisuje się w zjawisko wykluczenia. Już sam proces jej kształtowania odzwierciedla 

napięcia i dominację na wyspie. Przez pierwsze stulecia istnienia ograniczała się do tekstów 

pisanych po francusku, w języku kolonizatora. Teksty w pozostałych językach pojawiają się 

dopiero w XX wieku i nadal pozostają w mniejszości do tych pisanych w języku francuskim. 

Co więcej, do końca XX wieku francuskojęzyczna literatura insularna pozostawała przecież 

w cieniu literatury metropolii pierwszego kolonizatora, traktowana jako zamorska część 

francuskiej przestrzeni literackiej. Odcięta od świata, nie miała szans na dotarcie do 

europejskiego czytelnika. Współczesna literatura franko-maurytyjska nadal nie wyszła 

z peryferii literatury frankofońskiej, mimo że zaczyna być rozpoznawalna na świecie i wciąż 

szuka swojego miejsca. Literatura maurytyjska pisana w innych językach niż francuski do 

dziś uważana jest za zmarginalizowaną i walczy o swoją pozycję nawet na samej wyspie110. 

Tym bardziej wykluczony czuje się pisarz maurytyjski, ponieważ ograniczony jest do 

niewielkiej przestrzeni, gdzie brak jest wydawnictw i z której ciężko przebić się na arenę 

światową. Wykluczony, gdyż wie, że dotrze do niewielkiej liczby czytelników. Staje on 

przed wyborem języka – języków kolonizatorów (dominujących poza wyspą) albo 

kreolskiego (dominującego na wyspie) czy języka swojej grupy etnicznej (skazując się na 

pozostanie w mniejszości nawet w skali wyspy).   

 Analizując historię Mauritiusa, proces tworzenia się jego społeczeństwa, a także jego 

kultury, nie sposób nie zauważyć, że nierówności społeczne są głęboko zakorzenione 

w społeczeństwie maurytyjskim, ukryte pod wieloma postaciami, chociażby waloryzacji 

języka ekspresji artystycznej. Wielowymiarowe, rozciągające się na wiele dziedzin życia 

wykluczenie, znajduje swoje odbicie również w literaturze i to nie tylko przez pozycję, jaką 

 
110 Ramharai Vicram, Entre littérature mauricienne et littérature francophone : quels enjeux pour les écrivains 

mauriciens ? „Journal of French Studies”, vol. 2, 2008, s. 33. 
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ta zajmuje na obszarze kultury frankofońskiej, lecz także przez poglądy pisarza i tematykę, 

jaką podejmuje. „Pisarz, jakikolwiek by był, jest wytworem społeczeństwa, w którym się 

rozwija. Jest zatem normalne, że odtwarza życie społeczne w takiej czy innej formie czy 

estetyce – w swoich pracach. Czy po to, by głosić przynależność do tego społeczeństwa, czy 

wręcz przeciwnie, żeby je krytykować. Dlatego też trudne jest dla pisarza pozostanie 

całkiem neutralnym”111. Nie pozostają takimi Patel i Devi, nosząc często miano pisarek 

zaangażowanych. 

 Miejsce oddziałuje na ludzi i ich wyobraźnię, kształtuje ich oraz ich wyobrażenie 

o nim samym. Podobnie pisarz, wyrastając z danej przestrzeni, mniej lub bardziej świadomie 

odtwarza ją wraz z problemami, które ją dotykają. Będąc tak mocno obecne 

w społeczeństwie wyspy, wykluczenie stało się jednym z motywów przewodnich we 

współczesnej literaturze franko-maurytyjskiej, charakterystycznym dla całej ostatniej 

generacji pisarzy, nie tylko dla tak zwanej literatury kobiecej. Zanim przystąpię do 

przeniesienia na grunt analizy motywu wykluczenia we współczesnych tekstach 

maurytyjskich, warto dowiedzieć się, jak sama literatura kształtowała się na wyspie. 

3.2. Zarys przestrzeni literackiej na wyspie 

 Literatura maurytyjska swoje korzenie czerpie z literatury oralnej, czyli z przekazów 

ustnych oraz literatury pisanej w językach kolonizatora. Jej początki odnaleźć można 

w literaturze podróżniczej, a także w tekstach i dziennikach francuskich kolonizatorów. 

Mimo że dziś jest wielojęzyczna, na początku pisana była wyłącznie w języku francuskim. 

Pierwsze teksty literackie powstały pod koniec XVIII wieku i koncentrowały się na 

wychwalaniu wyspy i jej piękna, pracy kolonizatora oraz tęsknocie za Francją. Pisarze 

wybierali krótkie formy, były to głównie poezja i opowiadania. Pierwsza powieść pojawiła 

się dopiero w latach trzydziestych XIX wieku, kolejne dopiero w następnym stuleciu. XIX 

wiek to z jednej strony wzmożony frankotropizm, z drugiej poszukiwanie własnej, 

maurytyjskiej, tożsamości. Wiek XX to okres wzmożonej aktywności literackiej. 

W pierwszej połowie stulecia, wraz z pojawieniem się Malcolma de Chazala i Loysa 

 
111 Ramharai Vicram, La littérature des années soixante à Maurice : reflet ou refus d’une société en mutation, 

„Revue des Mascareignes”, nr 4, 2002, s. 107: « Un écrivain, quel qu’il soit, est un produit de la société 
dans laquelle il évolue. Il est donc normal qu’il y ait reproduction du social – sous une forme ou une autre 
et sur le mode esthétique - dans ses œuvres. Que ce soit pour dire son adhésion à cette société ou au 
contraire pour procéder à une critique de celle-ci. Par conséquent, il est difficile à l’écrivain d’être 
totalement neutre ».  
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Massona, na maurytyjską arenę literacką wkraczają tematy ezoterycznej inicjacji czy 

duchowej inspiracji (u pierwszego z nich) oraz metafizycznego niepokoju (u drugiego). 

Pisarze drugiej połowy wieku koncentrują się wokół problemów dotykających nowo 

powstałe społeczeństwo. To czas demokratyzacji wyspy, również w dziedzinie literatury. 

Kobiety nie są wykluczone z produkcji literackiej, ale ich udział był długo niedoceniany. Ich 

wzmożona obecność na scenie literackiej zbiegła się z uzyskaniem niepodległości przez 

wyspę. Do tego czasu literatura była domeną mężczyzn. 

 Od kilku dekad literatura maurytyjska walczy jednak o miejsce pośród literatur 

frankofońskich, tym bardziej, że współcześni pisarze maurytyjscy wybrali język francuski 

jako dominujące narzędzie ekspresji. Jak zaznacza Vicram Ramharai:  

 W obrębie literatury francuskojęzycznej Ocean Indyjski jest częścią peryferii, na końcu 
których znajdują się Maskareny. Ze wszystkich obszarów geograficznych, w których 
przywoływana jest literatura francuskojęzyczna, Mauritius i Quebec są jedynymi krajami, 
w których literatura ta rozwijała się w ramach brytyjskiej kolonizacji. Hierarchia literatur 
francuskojęzycznych pojawiła się już dawno, literatura maurytyjska zepchnięta jest w niej na 
dalszy plan.112 

 Literatura maurytyjska, mimo młodego wieku liczącego niewiele ponad trzy stulecia, 

przebyła długą drogę, żeby zyskać miano literatury niezależnej. Biorąc pod uwagę kontekst 

historyczny i dynamikę ideologiczną, w których się kształtowała, wyodrębnienie pola 

literackiego na Mauritiusie nie było zadaniem łatwym. Owo pole nie należy bowiem do 

statycznych. Nie pozwala obrać kryteriów badawczych czy parametrów, jakich używa się 

w innych państwach. Literatura maurytyjska nie posiada ani własnych modeli, ani narzędzi 

dlatego przez niektórych badaczy jej autonomiczność poddawana była w wątpliwość, gdyż 

przenosili oni pojęcie niezależnego (niepodległego) państwa na grunt literacki. Kwestia 

literatury nie jest mniej skomplikowana niż historia wyspy: wpisuje się w szerszy kontekst 

etnicznego, kulturowego i językowego pluralizmu. Jak zaznacza Vicram Ramharai: 

 Ta złożoność skłania nas również do przemyślenia starej debaty, która ciągle 
przywoływana, nigdy nie zostaje rozwiązana, odnosi się do istnienia jednej lub więcej literatur 
na Mauritiusie, zważywszy na różnorodność środków wyrazu, głosów narracyjnych i odbiorców. 
Jednym z aspektów tej złożoności jest po części fakt, że często dąży się do porównania jej 
z francuskim obszarem literackim, legitymizowanym instytucjonalnie, zniekształcając w ten 
sposób wszelkie odczytanie warunków i kontekstów wypowiedzi, które charakteryzują lokalne 

 
112 Ramharai Vicram, Entre littérature mauricienne et littérature francophone : quels enjeux pour les écrivains 

mauriciens ? op. cit, s. 21: « Au sein des littératures francophones, l’Océan Indien fait partie de la 
périphérie et à l’extrémité de cette périphérie se trouvent les Mascareignes. De toutes les aires 
géographiques où l’on évoque une littérature de langue française, Maurice et le Québec sont les seuls pays 
où cette littérature s’est développée sous la colonisation britannique. Une hiérarchie des littératures 
francophones s’est manifestée depuis longtemps et la littérature mauricienne est reléguée au second plan ». 
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dzieła. Poza kwestiami podstaw powstania i konsolidacji tej dziedziny na Mauritiusie, jest to 
również kwestia problemów związanych z niejednorodnym i wielojęzycznym korpusem 
literackim i zawsze w poszukiwaniu dowodu.113 

 Dlatego analizując maurytyjską przestrzeń literacką badacze często stawiają pytanie 

czy należy mówić o literaturze czy o literaturach. Należy zastanowić się nad miejscem 

literatury francuskojęzycznej w odniesieniu do całej literatury maurytyjskiej, następnie 

odnaleźć jej miejsce w przestrzeni społecznej i wśród odbiorców. Należy również pochylić 

się nad relacjami tejże literatury z innymi powstającymi na wyspie: czy są to literatury sobie 

równe a może rywalizujące? Trudność polega na odnalezieniu wspólnego mianownika, 

zwłaszcza że literatura maurytyjska czerpie z wielu kultur i wyrażana jest w wielu językach. 

Jednak od jej początków aż do dziś język francuski jest językiem w niej dominującym. Na 

początku był on jedyną możliwością, następnie wyborem ideologicznym, aż wreszcie - 

estetycznym. Vicram Ramharai opisuje go jako faworyzujący i faworyzowany (valorisante 

i valorisée), podkreślając tym samym dobitnie dysproporcje między statutami języków na 

wyspie: 

 Mimo że większość mieszkańców wyspy jest indyjskiego pochodzenia, ich rodzime 
języki przez długi czas pozostawały niezauważalne w społeczeństwie i środowisku literackim. 
Teksty w językach angielskim i hindi pojawiające się z początkiem lat pięćdziesiątych były 
stygmatyzowane, gdyż przynależały do innej zbiorowości i świata literackiego niż te pisane 
w języku francuskim, faworyzowanym i faworyzującym.114 

 Literatura Mauritiusa nie jest tworem stałym, ewoluuje w społeczeństwie i poprzez 

społeczeństwo, stanowi odbicie przemian społecznych i kulturowych. Co więcej, jest męsko 

zdominowana, poddana hierarchii społecznej, brakuje jednak hierarchii i dominacji gatunku 

literackiego jako punktu odniesienia zamiast kryterium płci czy języka. 

 
113 Ramharai Vicram, Le champ littéraire mauricien, „Revue de littérature comparée”, nr 318, 2006, s.192: 

« Cette complexité nous amène aussi à aborder un vieux débat sans cesse évoqué mais jamais résolu qui 
porte sur l’existence d’une ou de littératures à Maurice, vu la pluralité des moyens d’expression, des voix 
narratives et des destinataires. Un aspect de cette complexité repose, en partie, sur le fait qu’on cherche 
souvent à établir une comparaison avec le champ littéraire français, institutionnellement légitimé, faussant 
ainsi toute lecture sur les conditions et les contextes d’énonciation qui caractérisent les œuvres locales. Au-
delà des questions de fondation, d’émergence et de consolidation de ce champ à Maurice, il est aussi 
question des enjeux inhérents à un corpus littéraire hétérogène et plurilingue et toujours en quête d’une 
attestation ».  

114 Ibid., s. 176: « Malgré la présence d’une majorité d’origine indienne, les langues indiennes sont demeurées 
minoritaires et n’avaient pas de visibilité au sein de la société et par extension dans l’univers local des 
lettres. Les incursions littéraires en anglais et en hindi à partir des années 1950 sont marquées par les 
stigmates attachés à la fois aux membres de la communauté qui écrivent et à un univers de création autre 
qu’en langue française, langue valorisée et valorisante dans l’île ». 
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3.3. Miejsce literatury i pisarza maurytyjskiego 

 Literatura maurytyjska wpisuje się par excellence w motyw wykluczenia 

społecznego, gdyż przez lata postrzegana była jako produkcja francuska, tyle że tworzona 

poza metropolią. Mimo że dziś bezsprzecznie nosi miano literatury niezależnej, nadal stara 

się wypłynąć z literackich peryferii i zaistnieć w światowych centrach kultury. Teksty 

maurytyjskie pozostają jednak nadal na marginesie literatury światowej, a nawet 

frankofońskiej. 

 Tym ciekawszym jest miejsce, rola i odbiór pisarza maurytyjskiego. Bardzo dobrze 

ujął to we wstępie do Historii literatury maurytyjskiej Jean-Georges Prosper: „Tworzenie 

uchwycone jest tutaj [na Mauritiusie] w swojej najczystszej postaci. Pisarz pisze, żeby 

wyrazić siebie, wiedząc bardzo dobrze, że dotrze do nielicznej publiki”115. 

 Skoro pisarz świadomy jest, że dotrze jedynie do ograniczonej liczby odbiorców, 

eliminuje to z przestrzeni literackiej wszelką produkcję zarobkową. Dlatego pisanie było 

i często jest zajęciem pobocznym, na pewno niepozwalającym się z niego utrzymać. 

Większość współczesnych pisarzy maurytyjskich, nawet tych rozpoznawalnych w Europie, 

pracowało bądź pracuje zarobkowo w innej profesji, często zgodnej z ich wykształceniem116. 

Co więcej, wielu pisarzy wydawało teksty własnym kosztem lub publikowało je na łamach 

gazet. Powodem był brak oficyn wydawniczych na wyspie. Dzisiaj także jest ich niewiele, 

z czego większość zajmuje się importem oraz drukiem podręczników. Wprawdzie wydały 

one część tekstów maurytyjskich, ale tylko tych znajdujących się w kanonie lektur 

szkolnych. Trudno jest Maurytyjczykom publikować w ojczyźnie. Nie łatwiej jest też 

w Europie. Mimo że pomagają w tym liczne rodzime i międzynarodowe konkursy, trudno 

jest przyciągnąć europejskie zainteresowanie, a co za tym idzie uznanie, o które zawsze 

mocno zabiegali pisarze maurytyjscy. Poza tym, publikując za granicą, pisarz dużo ryzykuje. 

Jego teksty mogą nie trafić do ojczyzny, a i za granicą może spotkać się ze znikomym 

odbiorem. Jak zaznacza Vicram Ramharai: 

 Stawka dla współczesnych pisarzy maurytyjskich jest tym bardziej wysoka, że muszą oni 
przyjąć literackie dziedzictwo, które pierwotnie miało być rozszerzeniem francuskiej literatury 
poza Francją, wyprodukowane przez potomków osadników, którzy posiadali francuski jako swój 
pierwszy język i jako język kultury. [...] W czasach kolonizacji czy niepodległości 

 
115 Prosper Jean-George, Histoire de la littérature mauricienne de langue française, Éditions de l’Océan 

Indien, Mauritius 1978, s. 5: « La création est ici saisie pour ainsi dire à l’état pur. L’écrivain écrit pour 
s’exprimer, sachant fort bien qu’il n’atteindra qu’un public restreint ». 

116 Ananda Devi była tłumaczem, Shenaz Patel jest dziennikarką, a Marie-Thérèse Humbert była 
nauczycielką. Według: Ramharai Vicram, Le champ littéraire mauricien, op. cit., s. 11.  
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francuskojęzyczni pisarze maurytyjscy zawsze zabiegali o publikację we Francji i dostęp do 
uznania w Paryżu.117 

 Pozycja pisarza maurytyjskiego jest więc skomplikowana. To pisarz ograniczony 

przestrzennie, wręcz zredukowany do przestrzeni, z której pochodzi, z etykietką literatury 

postkolonialnej, stający przed wyborem języka, świadomy bardzo ograniczonej liczby 

odbiorców.  

 Tym bardziej złożona jest sytuacja pisarek w przestrzeni literackiej.  

3.4. Literatura kobieca 

 Aż do 1968 roku przestrzeń literacka była domeną mężczyzn, do tego czasu 

pisarstwo kobiece było niedoceniane, a liczba tekstów bardzo skąpa118. Pierwsza 

maurytyjska pisarka została zapomniana na blisko sto lat, a ponownie odkryta i doceniona 

dopiero pod koniec XX wieku. Tworząca na przełomie XIX i XX wieku Marie Leblanc 

pisała wiersze, nowele i biografie, tłumaczyła teksty z języka angielskiego, a ponadto 

redagowała tuzin czasopism119. O pierwszej generacji pisarek można mówić dopiero na 

początku XX wieku (a dokładnie po zakończeniu I wojny światowej); były to głównie 

amatorki krótkich form literackich wpisujące się w kanon literatury kolonialnej. Wszystkie 

pochodziły z Europy i pisały po francusku120. Szukały swojego miejsca podejmując tematy 

związane z miłością, wiarą, tęsknotą za ojczyzną, rzecz jasna Francją. W ich tekstach kobieta 

nie była jednak postacią pierwszoplanową. Jak zauważa Vicram Ramharai w Le champ 

littéraire mauricien, do drugiej połowy XX wieku kobiety nie pisały o kobietach, kobiecości 

czy problemach kobiet, lecz opisywały rzeczywistość z perspektywy kolonialnej, nie chcąc 

zakłócić męskiego porządku. Tematy takie jak niewierność czy prostytucja nie figurowały 

w ich utworach121. Wraz z uznaniem niepodległości Mauritiusa literatura na wyspie 

zdemokratyzowała się, dopuszczając do głosu zdecydowanie większą liczbę kobiet. 

Przełomowym momentem w pisarstwie kobiecym było pojawienie się w roku 1979 powieści 

Marie-Thérèse Humbert, Moje drugie ja122, nagrodzonej przez magazyn Elle w Paryżu. 

Humbert jako pierwsza wyszła poza tematyczne ramy swoich poprzedniczek opisując 

 
117 Ramharai Vicram, https://www.reading.ac.uk/web/FILES/e-france/Ramharai.pdf, 16.02.2015, s 3. 
118 Ramharai Vicram, Le champ littéraire mauricien, op.cit., s. 188. 
119 Ibid., s. 188-189. Więcej na temat Marie Leblanc można znaleźć w: Furlong Robert, Ramharai Vicram, 

Tranquille Danielle, Une Mauricienne d’exception: Marie Leblanc, Éditions Les Mascareignes, Port-Louis 
2005. 

120 Ramharai Vicram, Le champ littéraire mauricien, op. cit., s. 189. 
121 Ibid., s. 190. 
122 Humbert Marie-Thérèse, Moje drugie ja, Czytelnik, Warszawa 1979. 
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społeczeństwo maurytyjskie wraz z gnębiącymi je konfliktami rasowymi, a także wysuwając 

na pierwszy plan kobietę. 

 Pierwsza generacja pisarek „nie-białych”, jak je nazywa Vicram Ramharai123, 

pojawiła się dopiero w latach siedemdziesiątych. Językiem literackim był dla nich francuski, 

wyuczony w szkole. To właśnie one redefiniują granice literackie: negocjują swoje miejsce, 

wyznaczają nowe cele, inne podejście i tematykę. Uprzywilejowując powieść jako środek 

ekspresji, opisują rodzinną wyspę i społeczeństwo wraz z nękającymi je problemami, 

umiejscawiając kobietę w centrum wydarzeń. Często jest to obraz odbiegający od 

idyllicznego.  

3.5. Pisarstwo kobiece – nowy początek 

 Pisarki ostatniej ćwierci XX wieku, zwłaszcza Shenaz Patel i Ananda Devi, 

rozpoczęły nowy etap w literaturze maurytyjskiej. Należą do pierwszej generacji pisarek 

„nie-białych”, nie pochodzących z Europy, dla których język francuski jest językiem 

kulturowo nabytym. W przeciwieństwie do kobiet piszących po I wojnie światowej, nie 

należą do „białej elity”, potomków kolonizatorów, dlatego też musiały wywalczyć sobie 

w tej elicie należne miejsce. Wkraczając w męsko zdominowany świat, zmieniły jego 

granice i dystrybucję miejsc. Uprzywilejowały powieść jako formę literackiego wyrazu, 

która jest dużo bardziej odpowiednia do podejmowanej przez nie tematyki niż gatunek 

liryczny.  

 Patel i Devi porzuciły perspektywę kolonizatora na rzecz perspektywy 

maurytyjskiej. Zamiast jednego punktu widzenia przyjęły ich wiele, przenosząc środek 

ciężkości z Francji na Mauritius, który od lat siedemdziesiątych stał się osią centralną 

maurytyjskiej przestrzeni literackiej, a także na problemy, którym stawiają czoła jego 

mieszkańcy. Bohaterowie powieści borykają się z konsekwencjami kolonializmu: 

wielokulturowością i głęboko zakorzenioną hierarchią, a co za tym idzie z ciągle żywymi 

podziałami i konfliktami etnicznymi. Stają przed różnorodnymi wyborami jak chociażby 

wybór zbiorowości czy języka, a także określenie swojej tożsamości. Malując pejzaż 

rodzinnej wyspy, autorki podkreślają niską wartość nabywczą pieniądza oraz rozdźwięk 

materialny między osiadłymi mieszkańcami a przelotnie goszczącymi turystami, a także 

ograniczone perspektywy, które może zaoferować wyspa. Bariera finansowa zmienia rajską 

wyspę w więzienie, które tylko nielicznym udaje się opuścić. Pisarki opisują środowiska 

 
123 Ramharai Vicram, Le champ littéraire mauricien, op. cit., s. 190. 
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dotknięte biedą czy alkoholizmem, dodatkowo nadwerężone systematycznie 

nawiedzającymi wyspę gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. W ich tekstach natura nie 

należy do łaskawych: narażona na kaprysy pogody, zwłaszcza cyklony, wyspa stawia przed 

swoimi mieszkańcami również przekraczające ludzkie siły wyzwania.  

 Jak cała generacja pisarzy przełomu ostatnich stuleci Patel i Devi odeszły od 

idyllicznego opisu wyspy, wprowadzając do przestrzeni literackiej jej zgoła odmienne 

oblicze i uwydatniając ciemną stronę postkolonialnego raju; począwszy od przedstawienia 

naturalnych kataklizmów po problemy społeczne.  

 Ponadto ważne miejsce w utworach Devi i Patel zajmują jednostki społecznie 

zmarginalizowane lub wykluczone ze względu na ich odmienność (wynikającą z choroby, 

ubóstwa i innych patogennych czynników), zajmowane miejsce w strukturze społecznej, 

przynależność do innej grupy etnicznej lub brak tej przynależności.  Autorki ujmują się za 

jednostkami niewpisującymi się w ramy społeczne, przekraczającymi takowe. Oddają głos 

osobom, które nigdy go nie miały, nierzadko zyskując tym samym miano pisarek społecznie 

zaangażowanych. Szczególne miejsce w ich twórczości zajmuje kobieta maurytyjska, która 

wreszcie otrzymuje swoją przestrzeń, przynajmniej w literaturze. Patel i Devi traktują o roli 

i miejscu kobiety w społeczeństwie patriarchalnym, jej poszukiwaniach własnego ja 

i pragnieniu wolności, której brak szczególnie odczuwa. Pisarki wprowadziły do literatury 

żeńską perspektywę, stawiając kobietę w centrum swoich tekstów. Ta, mimo że wyniesiona 

do rangi bohatera powieści zawsze stanowi jednostkę społeczną gorszej kategorii, wpisując 

się tym samym w lejtmotyw powieści, jakim jest wykluczenie. 

  



56 

 

 

4. Życiorysy autorek  

4.1. Życiorysy rodzaju żeńskiego – Shenaz Patel i Ananda Devi 

 Oczywiście pochodzenie Shenaz Patel i Anandy Devi, przestrzeń lub przestrzenie, 

z którymi się zetknęły, ukształtowały ich literaturę, co podkreślają w udzielanych 

wywiadach. Obok rodzinnej wyspy pisarki akcentują również zaangażowanie rodziców 

i wszechobecność książek w ich najbliższym otoczeniu. Obie zetknęły się ze światem 

literackim we wczesnym dzieciństwie, obie się nim zachłysnęły. Otoczone książkami, 

historiami opowiadanymi przez rodziców, chłonęły świat z książek, nie ograniczając się do 

konkretnej literatury czy rodzaju.  

 Obie urodziły się na Mauritiusie i pochodzą z rodzin o indyjskich korzeniach. Shenaz 

Patel pozostała na wyspie, Ananda Devi mieszka dziś we Francji. Sytuacja rodzinna Patel 

jest jednak bardziej skomplikowana. Jej rodzice pochodzą z dwóch różnych grup etnicznych: 

zawarli tzw. le mariage mixte (małżeństwo mieszane), które ciągle jeszcze jest powodem do 

niepokoju i odrzucenia społecznego, a co dopiero ponad pół wieku temu. Ojciec Patel to 

muzułmanin pochodzący z południa Indii, jej matka – Kreolka wychowana w wierze 

katolickiej. Pisarka niejednokrotnie podkreśla, że rodzice dali jej szansę dorastania 

w kulturze będącej w ciągłej konstrukcji, bazującej na mieszance tradycji przodków. W jej 

rodzinie przywiązywano jednak większą wagę do ogólnych wartości humanistycznych, 

które pojawiają się w obu kulturach, niż do poszczególnych rytuałów. Rodzina Shenaz Patel, 

nie wpisywała się w ramy wyznaczone przez społeczeństwo maurytyjskie, dlatego też często 

pozostawała na jego marginesie, z dala od etnicznego zamknięcia. Pozwoliło to Patel 

stworzyć własną tożsamość, z której czerpie jej twórczość. Shenaz Patel jest dziennikarką 

i pisarką aktywnie działającą na rzecz propagowania kultury. Debiutowała w dzienniku 

politycznym, który po pięciu latach opuściła, by zająć się opisywaniem wiadomości 

kulturalnych w popularnym na wyspie magazynie Week-end. 

 Ananda Devi urodziła się i wychowała w małej miejscowości pośrodku pól trzciny 

cukrowej, której cykl wzrostu i zbiorów nadawał rytm życiu rodziny pisarki. Choć Ananda 
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Devi jest z wyspą mocno związana, opuściła ją bardzo wcześnie. Wyjechała na studia do 

Londynu, gdzie obroniła doktorat z antropologii. Od wielu lat mieszka we Francji, gdzie 

pracowała jako tłumaczka, a dziś zajmuje się głównie pisaniem. 

 Zarówno Patel, jak i Devi stawiały pierwsze literackie kroki na Mauritiusie i tam też 

zostały uhonorowane nagrodami literackimi. Przestrzeń maurytyjska, doświadczenia 

życiowe ich i otaczających je ludzi znalazły odbicie w ich twórczości.  

4.2. Tematyka 

 Jak obie podkreślają, ich twórczość nie jest aktem autobiograficznym, a ich teksty 

nie opisują osobistych historii. Mimo że świat Devi jest fikcyjny, jak sama mówi, wiele 

elementów fabuły czerpie z rzeczywistości. Pisarka wplata w treść powieści zasłyszane od 

ludzi historie. Podobnie jest z Patel, świat zewnętrzny jest punktem wyjściowym jej prozy, 

tak jak czarno-białe zdjęcie z gazety inspiracją do stworzenia Le Silence des Chagos. 

Poszczególne wątki swoich tekstów czerpią często z własnych społecznych doświadczeń 

i obserwacji oraz od ludzi, których spotkały na swej drodze. Wysuwają na pierwszy plan 

tych, których nikt nie chce ani usłyszeć, ani zobaczyć, a tym bardziej problemów, którym 

stawiają czoła. Wychodząca spod ich piór literatura staje się tym samym jednym ze 

sposobów mówienia o niesprawiedliwościach społecznych. Jak mówi Patel w jednym 

z udzielonych wywiadów: 

 Zawsze byłam głęboko zaniepokojona niesprawiedliwościami społecznymi. To jeden 
z powodów, dla których chciałam zostać dziennikarką. Można to również odnaleźć w moich 
tekstach. Według mnie nic nie stoi na przeszkodzie włączenia aktualności do świata literackiego. 
Wręcz przeciwnie. Literatura może być innym sposobem mówienia o rzeczywistości, zwłaszcza 
w aspekcie ludzkim, który jest czasem zaniedbywany.124 

 Powieści Devi i Patel czerpią z wyspy i po wielekroć są jej reprezentacjami. 

Z wyjątkiem Indian Tango, Les jours vivants i Manger l’autre Anandy Devi akcja 

wszystkich rozgrywa się w przestrzeni insularnej, bliskiej pisarkom. Wyspa – jej pejzaż, 

koloryt i historia – determinując pisarza, determinują fabułę, bohaterów, ich działania 

i życie. To ona jest źródłem poruszanych przez Devi i Patel tematów. Ich powieści często 

 
124 Bannerjee Rohini, Rompre Le Silence des Chagos : Entretien avec Shenaz Patel, „Nouvelles Études 

Francophones”, vol. 23, nr 1, 2008, s. 119: « J’ai toujours été très profondément interpellée par les 
injustices sociales. c’est d’ailleurs une des raisons qui m’a donné envie d’être journaliste. Et cela se 
retrouve aussi dans mon écriture littéraire. Pour moi, rien ne dit que l’actualité doive être déconnectée de 
faire l’impasse sur l’actualité. Au contraire. La littérature peut être un autre moyen de parler de l’actualité, 
en allant plus loin, notamment dans l’aspect humain qui est parfois négligé ». 
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akcentują problemy, na jakie narażone jest społeczeństwo państwa wyrosłego na kolonizacji 

i niewolnictwie. Krwawa historia wyspy, zbudowana na gruncie konfliktu i dominacji 

odnajduje swoje echa w literaturze. Przez lata uprawiana polityka zasadzająca się na 

podsycaniu antagonizmów i dzieleniu zysków przełożyła się na ukształtowanie nieufnego, 

zamkniętego społeczeństwa bazującego na strachu i walce o byt i miejsce, stawiając tym 

samym przed państwem maurytyjskim trudne zadanie: obudzenia uczucia jedności 

narodowej, wspólnej odpowiedzialności. Mimo że przeszłość Mauritiusa rzadko stanowi 

eksplicytne jądro powieści, to historia wyspy napędza fabułę. To ona jest źródłem 

dotykających kraj problemów. Literatura ostatniej generacji pisarzy jest jak stendhalowskie 

lustro: wyciąga na światło dzienne wstydliwe problemy, z którymi boryka się społeczeństwo 

Mauritiusa.  

 Powieści Devi i Patel oddają głos jednostkom słabszym, poddanym procesowi 

ekskluzji. Takim, które nie mają siły i szans zawalczyć o siebie oraz swoje miejsce, a przez 

to odsuwane są od udziału w tym społeczeństwie. Pisarki poruszają problemy wstydliwe, 

takie jak rozwarstwienie i nierówności społeczne bazujące na kolorze skóry, płci 

i pochodzeniu oraz wynikające z nich takie, jak dziedziczna bieda, przemoc domowa, 

alkoholizm czy wykluczenie. Ukazują trudności mieszkańców w tworzeniu maurytyjskiej 

konstytucyjnej jedności, a także w konstruowaniu i zrozumieniu własnej tożsamości. Pośród 

jednostek słabszych szczególne miejsce u Devi i Patel otrzymuje kobieta. Z powodu 

przypisanego jej miejsca w strukturze społecznej, przemocy, na którą jest często narażona 

czy wykluczenia ze względu na płeć, które ją dotyka w męsko zdominowanym 

społeczeństwie, cierpi ona nierzadko częściej niż mężczyzna. Powieści Devi i Patel nigdy 

nie skupiają się wokół jednego problemu, lecz są eklektyczne. Odkrycie jednego problemu 

popycha czytelnika do poznawania kolejnych, jakby podążał po nitce do kłębka. Ananda 

Devi i Shenaz Patel podejmują tematykę społeczną, angażując się tym samym w sprawy 

społeczeństwa maurytyjskiego i uwydatniając problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy 

ich rodzinnej wyspy, często ciągle stanowiące tematy tabu. Zmieniają sposób postrzegania 

osób słabszych, nienadążających za zmianami społecznymi, a także norm, które je 

wykluczają, tak głęboko zakorzenionych w społeczeństwie.  

4.3. Perspektywy 

 Choć obie pisarki w swojej twórczości podejmują podobną tematykę, to opisują 

wyspę z dwóch różnych perspektyw. Shenaz Patel, która mieszka na wyspie i poprzez swoje 

zajęcie dziennikarki oraz popularyzatorki kultury aktywnie uczestniczy w życiu 
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społecznym, tworzy z perspektywy wewnętrznej. Ananda Devi, która opisuje wyspę 

z dystansu, początkowo przebywając w Londynie, który liczy blisko siedem razy więcej 

mieszkańców na powierzchni niewiele większej od jej rodzinnej wyspy, a potem we Francji, 

która jako państwo dobrobytu mocno kontrastuje z Mauritiusem, tworzy z perspektywy 

zewnętrznej. Fakt, że nie mieszka ona w ojczyźnie, stwarza dystans, co pozwala jej 

powiedzieć o wiele więcej i dosadniej niż Patel, gdyż nie jest narażona bezpośrednio na 

spojrzenia i komentarze rodaków. Pisząc z zewnątrz, częściej pozwala sobie opisać to, co 

dzieje się wewnątrz człowieka, skupia się na jego wewnętrznym ja, przytacza to, co myśli 

i czuje, podczas gdy Patel bliższy jest opis tego, co jednostkę otacza i warunkuje od 

zewnątrz. Nie oznacza to jednak, że Patel rezygnuje z wewnętrznej analizy jednostki, robi 

to jednak delikatniej, unikając dosłownych i dosadnych sformułowań. Będąc dziennikarką, 

Patel często obnaża fakty, nadając fikcyjnej rzeczywistości wymiar społeczny, wręcz 

polityczny. Według niej sam akt literacki, odnosząc się do świata zewnętrznego, wpisuje się 

w przestrzeń polityczną i obnaża mechanizmy rządzące społeczeństwem. Devi zaś nadaje 

przestrzeni wymiar metafizyczny, badając wierzenia i kultury, uciekając się nierzadko do 

mitologii i baśni, a także czerpiąc z realizmu magicznego. Z tym, że jej humanizm wynika 

najpierw z ontologicznego rozbioru, dekonstrukcji tychże baśni i mitów, poddanych próbie 

brutalnej rzeczywistości, konfrontowanych z przemocą domową, sąsiedzką, w sumie – 

kulturową. Ananda Devi odwołuje się do mechanizmów rządzących człowiekiem, 

koncentrując swoją uwagę na zachowaniu jednostki w interakcji ze społeczeństwem, 

zwłaszcza tak wewnętrznie zróżnicowanym.  

4.4. Język 

 W swoich tekstach Shenaz Patel i Ananda Devi nie ograniczają się do jednego 

języka, choć u obu dominującym jest francuski, kolejnym zaś kreolski. Wywodząc się 

z pluralistycznego społeczeństwa naznaczonego doświadczeniami kolonializmu 

konfrontowane są z pytaniem o wybór języka. Obie zaznaczają, że przyjęcie języka 

francuskiego jako głównego środka ekspresji literackiej było naturalne i z tego względu nie 

tyle można tu mówić o wyborze, ile o naturalnej konsekwencji. Jego użycie wynika ze 

wzmożonej obecności francuszczyzny w życiu pisarek. U Patel kreolski i francuski były 

językami dominującymi w domu, zwłaszcza ten drugi, który wprowadził ją w świat literacki. 

Jak zaznacza sama pisarka, pomimo wielu innych języków obecnych w przestrzeni 

publicznej, jak chociażby angielski, który jest językiem urzędowym, nie byłaby ona zdolna 
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wyrażać się literacko w żadnym innym języku niż francuski. W wywiadzie z Rohini 

Bannerjee, Shenaz Patel zaznacza:  

Jeśli o mnie chodzi, francuski i kreolski to dwa języki, których używam na co dzień od małego, 
to dwa języki, które są mi najbliższe. Według mnie nie ma między nimi żadnej konfrontacji ani 
problemu. Tak się składa, że są rzeczy, które przychodzą mi na myśl po francusku, a potem inne 
rzeczy, które przychodzą w języku kreolskim. […] Jeśli chodzi o użycie francuskiego, ono również 
wynika z naturalnego odruchu, a nie z chęci pozycjonowania się w jakimś obszarze [literackim]. 
Sądzę ponadto, że gdyby tak było, prawdopodobnie wybrałbym angielski jako język literackiej 
ekspresji, ponieważ rynek anglojęzyczny oferuje szersze perspektywy niż rynek francuskojęzyczny. 
Ale w tym momencie nie czuję się wystarczająco dobrze w angielskim, aby móc się w nim 
wyrażać.125 

W domu Anandy Devi mówiono po kreolsku, później po francusku, jej mama zaś 

zwracała się do niej w telugu, a najbliższe sąsiedztwo używało też bhajpuri. Dodatkowo, 

w telewizji i radio można było usłyszeć o wiele więcej języków. Jak sama zaznacza: „Dziś 

mam zwyczaj mawiać, że moim językiem ojczystym jest kreolski, językiem serca jest 

francuski, a językiem mojej matki jest telugu”126. Ananda Devi zwraca uwagę na trudność, 

przed jaką stają nie tylko pisarze, lecz także mieszkańcy, gdy przychodzi im określić „swój” 

język. 

 Mimo że obie pisarki mówią w kilku językach i obie wybrały francuski jako główny 

język ekspresji, należy podkreślić, że w ich tekstach odnaleźć można zapożyczenia 

z pozostałych używanych na wyspie języków. Najczęściej jest to kreolski. Co więcej, 

niektóre z ich nowel w całości napisane są po kreolsku127. Jak zaznacza Shenaz Patel, nie 

wynika to jedynie z kwestii stylistycznych, mających na celu uwydatnienie lokalnego 

kolorytu, ale z faktu, że postacie, którym pisarki oddają głos, nie znały francuskiego128. Na 

wyspie francuski to z jednej strony spadek po kolonialnej burżuazji, którym dziś mówi 

niewielki procent wyspiarzy, z drugiej język wyuczony w szkole, więc dotyczy jedynie 

populacji wykształconej. Toteż w ustach jednostek wykluczonych, które zazwyczaj są 

 
125 Ibid., s. 207-208: « En ce qui me concerne, le français et le créole sont deux langues que j’utilise au 

quotidien depuis l’enfance, les deux langues dont je me sens le plus proche pour m’exprimer. Il n’y a pour 
moi aucune confrontation ou problème entre les deux. Il se trouve seulement qu’il y a des choses qui me 
viennent en français, et puis d’autres choses qui me viennent en créole. […] Quant à l’utilisation du 
français, elle relève également pour moi d’un ressentiment et non d’une volonté de positionnement dans 
une aire quelconque. Je crois d’ailleurs que s’il était question de cela, j’aurais sans doute davantage choisi 
d’écrire en anglais, car le marché anglophone offre des perspectives plus vaste que le marché francophone. 
Mais je ne me sens à ce stade pas suffisamment à l’aise en anglais pour m’exprimer littéralement ». 

126 Corio Alessandro, Entretien avec Ananda Devi, „Francofonia”, nr 48, 2005, s. 147: « Aujourd’hui j’ai la 
tendance à dire que ma langue maternelle est le créole et ma langue du cœur est le français, même si la 
langue de ma mère est le telugu ». 

127  Lista publikacji: Devi: http://ile-en-ile.org/devi/, 20.01.2020, Patel: http://ile-en-ile.org/patel/, 20.01.2020. 
128 Bannerjee Rohini, op. cit., s. 207-208. 
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bohaterami powieści Patel czy Devi, brzmiałby fałszywie. Kreolski natomiast wpisuje się 

per se w perspektywę wykluczenia społecznego. Mimo iż mówi nim praktycznie cała 

populacja maurytyjska, często jeszcze nosi miano języka drugiej kategorii, a debata na temat 

wprowadzenia go do szkół jako języka komunikacji uczeń-nauczyciel ciągle trwa129. 

 Devi i Patel zwracają również uwagę na fakt, że niektóre słowa czy wyrażenia 

w kreolskim mają szczególne znaczenie. Są słowa nieprzetłumaczalne tak jak lakorité130, 

które nie odzwierciedla tego samego znaczenia w języku francuskim. Shenaz Patel twierdzi, 

że używa słów, które w danym kontekście są dla niej bardziej odpowiednie, a wybór między 

kreolskim i francuskim przychodzi jej spontanicznie. Słowa nie zawsze znajdują właściwy 

odpowiednik w drugim języku. Ponadto, jak podkreśla Devi, istotną rolę odgrywa także 

rytmika i muzykalność języka: lanwit po kreolsku i la nuit po francusku brzmią inaczej131. 

W jej przypadku nawet dźwięczność słów ma znaczenie przy wyborze języka, w którym 

zostaną one napisane.  

 Kreolski nie jest jedynie używany jako vox populi bohaterów powieści, u Anandy 

Devi pojawia się również w tytułach rozdziałów. Co więcej, zarówno u Devi, jak i Patel 

odnaleźć można pojedyncze słowa, a nawet całe wyrażenia pochodzące z języków 

indyjskich czy angielskiego. Ich teksty odzwierciedlają wielojęzyczność rodzinnej wyspy. 

  

 
129 Dyskusja na temat relacji języków kreolskiego z francuskim czy angielskim sygnalizuje kolejny problem, 

któremu społeczeństwa postkolonialne muszą stawić czoła. Kreolski jest bezsprzecznie językiem 
komunikacji zdecydowanej większości społeczeństwa maurytyjskiego, niemniej nadal nie posiada statusu 
języka równorzędnego francuskiemu czy angielskiemu. Według Devi problem wynika z ograniczonego 
zasięgu kreolskiego i uniwersalizmu języków kolonizatorów. Kreolski budzi niepokój pogłębienia izolacji 
fizycznej wyspy izolacją językową: odcięciem jej w kolejny sposób od zamożnej Europy. Tym samym 
język w społeczeństwie jest ciągle obiektem negocjacji: z sobą samym, z grupą odniesienia, 
społeczeństwem i światem. Według: Corio Alessandro, op. cit. s. 150-153. 

130 Bannerjee Rohini, op. cit., s. 208 oraz według: https://www.lexpress.mu/article/lakorit%C3%A9-
mauritius-too, 02.12.2019. 

131 Corio Alessandro, op. cit. s. 152. 
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5. Gatunek jako forma ekspresji wykluczonych 

5.1. Powieść 

 Społeczeństwo maurytyjskie konfrontuje się z wieloma problemami. W większości 

pozostałościami systemu kolonialnego, który przez długi czas kształtował relacje społeczne 

mieszkańców wyspy oraz ich codzienność. Tym samym pisarz, który mierzy się z zadaniem 

reprezentacji tej rzeczywistości (lub innej, lecz bazując na tej czy będąc naznaczony tą, 

z której wyrasta), staje przed trudnym przedsięwzięciem. Z jednej strony obarczony zostaje 

systemowym i historycznym bagażem, z drugiej kulturowym bogactwem, gdyż pluralizm 

etniczny, kulturowy i językowy nadaje wyspie swoisty charakter.  

 Wybór powieści jako formy ekspresji nie jest przypadkowy132. Jako gatunek 

amorficzny i dynamiczny jest ona otwarta na poszukiwania i pozwala na eksplorację nowych 

kierunków. Powieść w rękach Anandy Devi i Shenaz Patel jest formą bardzo pojemną, gdyż 

zawiera fragmenty dokumentów autentycznych jak i innych gatunków (baśni, przyśpiewek, 

wyliczanek czy wierszy). Mieszając fikcję z rzeczywistością, gra ona z przyjętymi regułami, 

pozwalając wyrazić to, co w rzeczywistym świecie pozostaje przemilczane. Dopuszcza 

wiele głosów i wiele intryg. Może odtwarzać rzeczywistość i zarazem ją tworzyć. Pozwala 

czytelnikowi na wniknięcie w głąb jednostki, analizę postaci, jej charakteru i jego aspektów 

oraz środowiska, w którym jest ona osadzona. Nie stawiając granic, pozostawia dużą 

swobodę pisarzowi. Posiada wiele kategorii i podkategorii, które stawiają człowieka, jego 

relacje z innymi i światem w centrum. Dla obu autorek powieść jest narzędziem, które 

pomaga im opisać współczesne społeczeństwo, niekoniecznie maurytyjskie, ze szczególnym 

uwzględnieniem rzeczywistego obrazu wyspy, jednostki i ich zależności. Pod ich piórem, 

powieść nabiera z jednej strony wręcz charakteru „studium przypadku” dzięki cechom 

reportażu jak w Le Silence des Chagos czy Sensitive Shenaz Patel, z drugiej przenosi 

 
132 Mimo że w mojej pracy analizuję powieści Anandy Devi i Shenaz Patel, należy pamiętać, że nie jest to 

jedyna forma ekspresji żadnej z omawianych przeze mnie pisarek. Obie są autorkami licznych nowel, 
Ananda Devi poezji a Shenaz Patel sztuk teatralnych. Według: http://ile-en-ile.org/, 10.03.2019. 
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czytelnika w głąb mrocznego „ja” człowieka, zaburzając dystynkcję między tym co 

rzeczywiste a tym co nierealne jak w Moi, l’interdite czy Soupir Anandy Devi. Za pomocą 

wielu typów narracji i środków stylistycznych powieść pozwala zwrócić uwagę na kondycję 

jednostki słabszej, wykluczonej ze struktur społecznych, dając jej możliwość opowiedzenia 

nie tylko własnej historii, lecz także wyrażenia jej obaw i potrzeb. Poddając analizie relacje 

tej jednostki z przestrzenią i czasem, powieść odsłania złożoność problemów wynikających 

z braku historycznego zakorzenienia, jak i luk historiograficznych. Ukazuje wewnętrzną 

potrzebę jednostki poszukiwania siebie, swojej tożsamości i historii. Mieszając różne typy 

powieści, pisarki odkrywają krok po kroku świat przestrzeni maurytyjskiej i jednostki w niej 

umieszczonej oraz rzucają czytelnika w tygiel maurytyjski. 

5.2. Powieść realistyczna 

 Utwory Anandy Devi i Shenaz Patel pozwalają czytelnikowi zanurzyć się 

w przestrzeń maurytyjską, posiłkując się zapachami, kolorami, drobiazgowymi opisami 

przestrzeni i społeczeństwa. Realizm jest domeną Patel, której teksty ulegają wpływom 

zaplecza dziennikarskiego. Le Portrait Chamarel przybliża zwyczaje i rytuały społeczności 

indo-maurytyjskiej. Wszechwiedzący narrator dostarcza czytelnikowi informacji na temat 

wyglądu protagonistów (drobiazgowy opis strojów), ich zachowania (zwłaszcza hipokryzji 

i gry pozorów), a także najważniejszych rytuałów. Narrator wprowadza nas w kobiecy świat 

mehendi133, pozwala uczestniczyć czytelnikowi w muzułmańskim ślubie czy święcie 

zmarłych. W Sensitive pisarka idzie o krok dalej. Głosem narratorki wplata w fabułę 

elementy z historii wyspy, mocno akcentując problemy społeczne wynikające z pluralizmu 

etnicznego i prymarnego kapitalizmu. Dziewczynka-narratorka mówi o nich przygodnie, 

bez emocji, jakby nieświadoma problemów i ich konsekwencji. Le Silence des Chagos jest 

w całości mocno osadzona w realiach polityczno-społecznych wyspy. Opisując życie 

codzienne i tradycje wysiedleńców z Czagos, urasta do rangi monumentu wykorzenionej 

kultury. Z kolei, Ananda Devi stosując fokalizację wewnętrzną skupioną na wybranej, 

najczęściej tytułowej postaci, pozwala czytelnikowi zanurzyć się – jak w Moi, l’interdite - 

w świat zapachów i doświadczyć cyklu wegetacyjnego trzciny cukrowej oraz obserwować 

życie mieszkańców plantacji. Jeśli nawet w La Vie de Joséphin le fou doszukać się można 

jedynie nielicznych fragmentów opisujących codzienność biedniejszych mieszkańców 

i panujących na wyspie relacji, to już w Soupir realistycznych elementów można odnaleźć 

 
133  Sztuka malowania ciała henną. 
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dużo więcej: narrator opisuje życie powszednie mieszkańców wyspy Rodrigues (od ich 

codziennych zajęć po trudną rzeczywistość po klęsce żywiołowej) oraz ich miejsce 

względem reszty społeczeństwa.  

5.3. Powieść naturalistyczna  

 W tekstach Anandy Devi realizm często ustępuje miejsca naturalizmowi. Życie 

bohaterów przedstawione jest dosłownie wraz z jego aspektem biologicznym. Jest wpisane 

w porządek przyrody poddanej ludzkim praktykom. Autorka nie szczędzi dosadnych opisów. 

Bohaterka Moi, l’interdite, przybliżając czytelnikowi swoją egzystencję, posiłkuje się 

obrazami: pieca i przenikającego jej płuca zapachu wapna, obsiadających jej ciało much, 

spowijającego jej ciało kokonu, brudu i cierpkich zapachów. Obraz brudnego i śmierdzącego 

dziecka wyłania się również w La Vie de Joséphin le fou. Bliscy, którzy przychodzą mu 

z pomocą, znajdują chłopca skulonego w kącie pokoju niczym porzuconego psa. W Soupir 

Devi dostarcza cały wachlarz podobnych reprezentacji, odsłaniając mroczne instynkty 

bohaterów: dziecko porzucone w koszu na rybie odpady, masakra królików, mieszkańcy 

wzgórza wyrywający zębami krzewy marihuany, mieszkanie głównego bohatera tonące 

w oparach alkoholu, gwałt na kalekiej Noëlli. Devi opisuje destrukcyjne i autodestrukcyjne 

zachowania bohaterów, którzy bezwiednie poddają się jakiejś wyższej sile popychającej ich 

do złego. Tak jakby ich zachowania były wynikiem pewnych predyspozycji, których 

bohaterowie nie są świadomi. Elementy naturalistyczne pojawiają się również 

w powieściach Patel, choć zdecydowanie rzadziej. Pisarka zwraca uwagę na rządzące wyspą 

prawo silniejszego: Anita i podobni jej bohaterowie z góry skazani są na porażkę, tak samo 

wysiedleńcy z Czagos. Przegniłe domy odzwierciedlają kondycję ich mieszkańców. Głosem 

bohaterów, autorki dosadnie malują przestrzeń, z której wyrosły ich postaci. Brud, mrok, 

wydzieliny, fetor są wszechobecne w ich powieściach.  

5.4. Powieść psychologiczna 

 Niewątpliwie kolejną cechą charakterystyczną powieści Anandy Devi i Shenaz Patel 

jest stawianie jednostki w centrum uwagi poprzez ukazanie jej codzienności, działań, 

podejmowanych wyborów i uczuć. Zarówno Devi, jak i Patel poświęcają najwięcej uwagi 

opisowi życia (także wewnętrznego) bohaterów ze szczególnym uwzględnieniem ich 

przemyśleń, rozterek i lęków, oddając im często pierwszoosobową narrację. Ich 

powieściopisarstwo jest hołdem dla jednostki wykluczonej, jej urzeczywistnieniem oraz 



65 

 

społeczną rehabilitacją. Samia, Kursheed, Mumtaz, stara, Anita, Charlesia, Désiré, 

Raymonda w powieściach Patel oraz Mouna, strychowa babka, Joséphin, Patryk wraz 

z kompanami w powieściach Devi, czy to zwracając się do czytelnika bezpośrednio, czy za 

pośrednictwem narratora, wprowadzają odbiorcę w świat, w którym trzeba walczyć 

o miejsce dla siebie, o godne życie, często będąc pozbawionym jakiegokolwiek oręża. 

W Sensitive, Moi, l’interdite i La Vie de Joséphin le fou główni bohaterowie, to jeszcze 

dzieci, tym trudniejszym jest zaakceptowanie koszmarnych warunków ich egzystencji. 

Czytelnik towarzyszy im w ich drodze ku wolności na wszystkich jej etapach. 

W powieściach odnaleźć można analogiczne mechanizmy, motywacje, marzenia 

i ograniczenia. Autorki mocno akcentują wewnętrzne rozdarcie bohaterów, próby 

poradzenia sobie z ich życiową sytuacją i odnalezienia dla siebie miejsca w świecie. 

Zwracają uwagę na brak zrozumienia dla jednostki i pozostawienie jej samej sobie. 

Niejednokrotnie stają przed zadaniem opisania niewypowiedzianego i niezrozumiałego: 

uśpionych trosk i niepokojów zamieszkujących ludzką duszę.  

5.5. Powieść tożsamościowa (le roman mémoriel) 

 Relacja bohatera z przestrzenią nie jest łatwą, gdyż czerpie z relacji przestrzeni 

z czasem i historią. Zarówno historia, jak i pamięć nie są kompletne: pełne luk, przemilczeń 

często obarczone fragmentaryczną, eurocentryczną historiografią. Przeszłość pozostawia 

zatem wiele pytań bez odpowiedzi i rodzi kolejne dylematy. Według Valérie Magdelaine-

Adrianjafitrimo forma powieści pozwala wejść w relację z czasem i historią, pozwala 

uzupełnić luki i dziury, odtworzyć chronologię i nadać ciąg wydarzeniom. Buduje ich 

synchroniczność i uzupełnia o pominięte dotąd detale oraz elementy. Tekst tworzy świat, 

odtwarza go i uzupełnia134.  

Bohaterowie Devi i Patel to postaci stawiające czoła swojej przeszłości, która dla 

wielu z nich staje się punktem wyjściowym w poszukiwaniu własnej tożsamości. Osadzeni 

w przestrzeni, ale w niej niezakorzenieni, wręcz przeciwnie, są zagubieni, pozbawieni 

punktów odniesienia. Samia z Le Portrait Chamarel, Garson z Sensitive, Désiré z Le Silence 

des Chagos konfrontują się z pytaniem: „kim jestem?”. Tym samym, które nieraz słyszała 

sama autorka. Bohaterowie Patel to jednostki zagubione, u których odnalezienie swojego 

miejsca na wyspie poprzedza rekonstrukcja rodzinnej historii. To poszukiwanie koreluje 

 
134 Magdelaine-Adrianjafitrimo Valérie, Histoire et mémoire : variations autour de l’ancestralité et de la 

filiation dans les romans francophones réunionnais et mauriciens, „Revue de la littérature comparée”, nr 
318, 2006, s. 198-199. 
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często z odtwarzaniem historii wyspy oraz kolonialnych i niewolniczych relacji. Podobnie 

bohaterowie Soupir rozumieją swoją kondycję dopiero wtedy, gdy przyjmują na siebie ciężar 

swojego pochodzenia. Bardziej lub mniej świadomie podejmują wędrówkę w poszukiwaniu 

siebie, swojej tożsamości i własnego miejsca. Pisząc o rekonstrukcji tożsamości, pamięci 

o przodkach czy historii, Valérie Magdelaine-Adrianjafitrimo używa słowa bricolage135, 

oznaczającego majsterkowanie, czyli drobne prace polegające na odbudowywaniu, 

naprawianiu domowych sprzętów, inaczej łączeniu porozrzucanych elementów w całość. 

Powieść jest tkaniną obrazów, słów czy zdań, które produkuje społeczeństwo na temat 

swojej historii. To przestrzeń, w której można wypełnić powstałe w historii niejasności czy 

luki.  

 W postkolonialnym społeczeństwie literatura zyskuje, obok historycznego 

świadectwa, nowy wymiar – status narzędzia rekonstrukcji świata i przeszłości. Przez 

pryzmat literatury pisarze uczestniczą zatem w budowaniu jedności narodowej, nie unikając 

przy tym tematów tabu, trudnych do zrozumienia. Literatura wyznacza nowy stosunek do 

swojej przeszłości. Wprowadza nowy rodzaj języka: przywłaszcza i udomawia go, 

zmieniając jego pozycję ze zdominowanego na dominujący. 

 Przestrzeń postkolonialna, w tym maurytyjska nie jest spokojna. Obarczona 

ciężarem hegemonii zysku, niewolnictwa, głęboko zakorzenionych podziałów społecznych, 

daleka jest od pielęgnowanego na Zachodzie obrazu egzotycznej idylli. Wpisany w tę 

przestrzeń twórca zyskuje ważną rolę. Jest nie tylko jej współtwórcą, lecz również 

świadkiem i głosem otaczającego go społeczeństwa. 

  

 
135 Ibid., s. 198, 206, 211. 
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6. Korpus literacki 

6.1. Wybór – kryteria i motywy 

 W mojej pracy analizuję zjawisko wykluczenia społecznego w literaturze franko-

maurytyjskiej. Oparcie korpusu na wyborze powieści Anandy Devi i Shenaz Patel nie jest 

przypadkowe. Obie pisarki reprezentują literaturę peryferii, przez lata znajdującą się na 

marginesie literatury frankofońskiej i tej tworzonej we francuskiej metropolii. Ze względu 

na płeć zmuszone były wywalczyć sobie miejsce w rodzimym środowisku literackim, a ze 

względu na miejsce urodzenia - w kręgach frankofońskim i francuskim. Ich twórczość 

wyrosła z przestrzeni poddanych wpływom zjawiska ekskluzji i do niego się odnosi. Obie 

opisują przestrzeń z wielu perspektyw, zawsze skoncentrowanych na jednostce 

wykluczonej. Zarówno Ananda Devi jak i Shenaz Patel czynią z problemu wykluczenia 

jedną z centralnych osi swoich tekstów. Co więcej, uprzywilejowują konkretne lokalizacje: 

Mauritius i wyspy administracyjnie oraz historycznie z nim związane. Pisarki przenoszą 

realne problemy społeczne z tychże przestrzeni na grunt fikcji literackiej, obalając mit 

idyllicznej wyspy. Bohaterami powieści są jednostki słabsze, wykluczone ze społeczeństwa 

ze względu na brak określonych przez to społeczeństwo cech, dóbr czy wartości. 

Uprzywilejowując wykluczonych, Devi i Patel oddają głos tym, którzy nigdy go nie mieli. 

Pozwalają im nie tylko opowiedzieć własną historię, lecz także zrekonstruować ją 

i uzupełnić o brakujące elementy, w efekcie poskładać w całość tożsamość wykluczonego. 

Podejmując tematykę ekskluzji pisarki zwracają również uwagę na prawo silniejszego, które 

dominuje w przestrzeniach wykluczonych oraz narastającą spiralę przemocy, która 

determinuje relacje jednostek wykluczonych. Akcentując problemy postkolonialnego 

społeczeństwa, uprzywilejowują kobietę, która od drugiej połowy XX wieku szuka swojego 

nowego miejsca tak w życiu społecznym, jak i w literaturze. 

 Do poniższej analizy wybrałam po trzy powieści każdej z pisarek, wydane niemal 

równolegle. Patel jest w ogóle autorką jedynie trzech powieści: Le Portrait Chamarel 

(2002), Sensitive (2003) i Le Silence des Chagos (2005), więc wybór był prosty. Devi 
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napisała ich trzynaście, wybrałam z nich te, w których problem wykluczenia jest najbardziej 

widoczny i zróżnicowany: Moi, l’interdite (2000), Soupir (2002), La Vie de Joséphin le fou 

(2003).  

6.2. Le Portrait Chamarel 

 Le Portrait Chamarel (Portret Chamarel) okiem obserwatora z zewnątrz maluje 

świat społeczności muzułmańskiej. Wraz z główną bohaterką – Samią, której codzienność 

tej społeczności zdaje się być obca, czytelnik odkrywa funkcjonowanie muzułmańskiej 

rodziny. Poznaje wygląd domu, hierarchię i panujące zasady, muzułmańskie sakramenty – 

ślub i obrzędy – święto zmarłych. 

 Le Portrait Chamarel to skomplikowana historia rodziny, której członkowie padli 

ofiarą norm społecznych. Bohaterką powieści jest Samia, wnuczka pary kochanków 

z różnych grup etnicznych, która przez długi czas żyje w przekonaniu, że jest sierotą. Jej 

matka oddała ją do klasztoru na krótko przed swoją śmiercią. Dziewczyna została 

wychowana przez siostry zakonne i nic, poza tym jednym epizodem, nie wiedziała o swoich 

bliskich. Już jako dorosła kobieta została odnaleziona przez wuja – Kursheeda, który 

stopniowo odkrywa przed nią rodzinne tajemnice. Kursheed sprowadził Samię do 

rodzinnego domu na prośbę swojego zmarłego ojca – Husseina, dziadka dziewczyny. 

Okazuje się, że to podjęte przez Husseina decyzje ukształtowały życie bohaterki. Hussein 

jako młody muzułmanin poślubił kobietę – w tekście figurującą pod przydomkiem starej – 

wybraną mu przez społeczność. Kiedy jednak poznał Joannę - katolicką Kreolkę, porzucił 

swoją żonę. Nowy związek Husseina z kobietą z innego kręgu kulturowego został jednak 

potępiony przez społeczeństwo. Ich miłość – porównywana przez Kursheeda do miłości 

Charlesa Baudelaire’a i Jeanne Duval – zakończyła się tragicznie. Joanna umarła podczas 

porodu, a załamany Hussein wrócił do żony, oddając narodzone dziecko siostrze zmarłej 

kobiety. Dopiero tuż przed swoją śmiercią Hussein poprosił syna, żeby ten odszukał 

wnuczkę: „Na krótko przed swoją śmiercią zawołał mnie do siebie i opowiedział całą swoją 

historię […]. Kazał mi również przysiąc, że odnajdę dziecko jego córki, której nigdy nie 

szukał, a o której wiedział jedynie, że nie żyje”136. Samia wróciła na łono rodziny po śmierci 

dziadka, lecz jest w niej traktowana jak intruz, gdyż przypomina wszystkim wokół 

o niechlubnym zachowaniu Husseina. Patel zwraca uwagę na fakt, że piętno odmienności 

 
136 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, Grand Océan, Saint-Denis 2001, s.126: « -Peu avant sa mort, il m’a 

appelé, m’a raconté son histoire, […]. Il m’a fait aussi promettre de retrouver l’enfant qu’avait eu cette 
fille qu’il n’avait jamais cherché à connaître, et qu’on lui avait dit morte ». 
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może stygmatyzować całe pokolenia i warunkować życie nie tylko osoby stygmatyzowanej 

– Husseina, lecz także jej bliskich – Samii czy zdradzonej żony, która zmuszona była patrzeć 

na wybryki męża, nie mając prawa od niego odejść. Problem wykluczenia potraktowany jest 

w powieści wielopłaszczyznowo. Po pierwsze Patel opisuje ostracyzm, z jakim wiąże się 

przekraczanie granic ustalonych przez społeczność. Hussein wielokrotnie łamał normy 

zbiorowości, do której przynależał – zdrada jest tego apogeum. Po drugie pisarka pokazuje, 

że wykluczenie z życia społecznego może być wyborem dobrowolnym, jedynym możliwym. 

Jak w przypadku starej, której jedyną bronią przed publicznym upokorzeniem, jakie 

zgotował jej mąż, była ucieczka w milczenie. Patel zwraca uwagę, że wszelkie podziały 

społeczne powodują jedynie cierpienie. Tytułowe Chamarel jest miejscem symbolicznym, 

stanowi przesłanie autorki: to miejscowość, gdzie na jednym fragmencie ziemi można 

odnaleźć minerały w siedmiu kolorach, zaś portret Chamarel to portret dziadka dziewczyny, 

który starał się połączyć różne etnicznie rodziny, tak jak dzieje się to z piaskiem Chamarel. 

To wizja społeczeństwa maurytyjskiego pełnego różnic, nie podziałów.  

6.3. Sensitive 

 Kolejna z powieści Shenaz Patel, Sensitive (Czułek wstydliwy) przedstawia świat 

widziany oczami jedenastoletniej dziewczynki – Anity, która pochodzi z ubogiej rodziny 

dotkniętej alkoholizmem i przemocą domową. Miejscowość, w której rozgrywa się akcja, to 

miejsce dla wyrzutków; biednych rodzin naznaczonych alkoholem i przemocą, 

wysiedleńców z Diego Garcia, dzieci opuszczonych przez swoich rodziców, zapomnianych 

przez instytucje państwowe, a nawet przez Boga (do którego zdaje się zwracać bohaterka). 

Anity nie stać czasem na bilet autobusowy, żeby jechać do szkoły, i mimo że mieszka na 

wyspie, morze odkrywa dopiero jako nastolatka. Co więcej, w domu przeżywa piekło, 

którego nikt zdaje się nie dostrzegać. Ani jej matka, wiecznie nieobecna, gdyż pracuje za 

marne pieniądze w fabryce, ani jej przybrany ojciec – sprawca owego piekła Anity, który 

figuruje w tekście jako On – bezrobotny alkoholik, który po raz pierwszy zgwałcił Anitę, 

kiedy ta miała 6 lat. Dziewczyna jako pierwszoosobowa narratorka tworzy, przy okazji 

opowiadania swojej historii, obraz społeczeństwa, w którym żyje. Przedstawia bogatych 

mieszkańców wyspy, uwydatniając tym samym trudną sytuację materialną oraz wykluczenie 

innych, biednych, pokrzywdzonych przez los. Narratorka opisuje codzienność swoich 

sąsiadów i znajomych, którzy narażeni są na ostracyzm społeczny z powodu sytuacji 

życiowej. Wujo Faël to wyszydzany sąsiad, wysiedleniec z Diego Garcia, którego 

przodkowie byli niewolnikami z wybrzeży Mozambiku, Wesley znany jako Garson (czyli 
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Chłopiec) – bliski kolega dziewczynki jest sierotą, wychowywaną przez ciotkę, Margę. 

Mimo iż posiada imię jednego z bohaterów modnej ongiś telenoweli, nazywany jest przez 

wszystkich po prostu Chłopcem. Jego narodziny nigdy nie zostały odnotowane w żadnym 

urzędzie, więc oficjalnie nie istnieje. Marząc o lepszym życiu, Garson spróbował opuścić 

Mauritius w luku bagażowym samolotu. Nie przeżył tej podróży – umarł z wychłodzenia.  

 Patel ujmuje się również za losem kobiet, opisując życie czterech bohaterek 

powieści: Anity, jej matki oraz sąsiadek: Margi i Nadège. Dziewczynka jest ofiarą skrajnego 

ubóstwa i przemocy domowej. Matka jest skazana na niskopłatną, wyczerpującą pracę 

w fabryce jedwabiu, a także brutalnego partnera, którego razem z córką się boją. Mimo pracy 

ponad siły kobieta nie jest w stanie zarobić wystarczających środków gwarantujących 

skromne, lecz godne życie. Marga to osoba starsza, która żyje w skrajnej biedzie. Nadège 

utrzymuje się ze sprzątania domów bogatych mieszkańców wyspy, szukająca miłości w 

ramionach agresywnego kobieciarza. Choć była bystrym dzieckiem i chciała się uczyć, 

rodzice posłali do szkoły jej brata, tylko ze względu na jego płeć. Ten jednak rzucił szkołę 

i nie wykorzystał danej mu szansy. 

 Sensitive to świadectwo w postaci pamiętnika adresowanego do „Pana Bozi” (Bondié 

jak pieszczotliwie nazywa go dziewczynka) ludzi wykluczonych z życia społecznego – 

zmyślonego na potrzeby własnej psychoterapii jak czasem przypuszcza młoda autorka. 

Miejsce, w którym żyją, jest składowiskiem ludzi zbędnych, którzy wepchnięci w spiralę 

wykluczenia wciągają w nią swoich bliskich. To przestrzeń, która warunkuje ich życie. 

Mieszkańcy stają się jej zakładnikami. 

6.4. Le Silence des Chagos 

 Kolejna powieść Patel, Le Silence des Chagos (Cisza/ Milczenie Czagos) opisuje losy 

kilku przesiedleńców z Czagos, opowiadając zarazem historię całej społeczności i dając 

świadectwo niesprawiedliwości, która ją spotkała. Książka ma charakter reporterski. Jest 

inspirowana zdjęciem, które autorka zobaczyła w lokalnej gazecie. Mimo że powieść jest 

fikcją literacką, bazuje na prawdziwych wydarzeniach i poprzedzona jest solidnym, 

dziennikarskim wywiadem. Patel opisuje losy mieszkańców Archipelagu Czagos, którzy 

w ciągu kilku godzin zostali siłą przesiedleni na Mauritius. Wyspa Diego Garcia będąca ich 

domem została oddana w dzierżawę Stanom Zjednoczonym Ameryki, aby Amerykanie 

mogli tam stworzyć bazy wojskowe. Pozbawieni dobytku, grobów przodków 

i jakiegokolwiek prawa głosu mieszkańcy Czagos zostali przetransportowani na Mauritius 

jak rzeczy, po czym stłoczeni w slumsach na przedmieściach Port-Louis. Ci, którzy w tym 
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czasie byli poza wyspą, nigdy już na nią nie wrócili, podobnie jak Charlesia – główna 

bohaterka powieści. 

 Patel oddaje głos Charlesii, Désiré i Raymondzie, których archetypami są sami 

wysiedleńcy z Czagos, dawni interlokutorzy pisarki. Charlesia na krótko przed 

wysiedleniem popłynęła wraz z rodziną na Mauritius, gdyż jej mąż potrzebował opieki 

medycznej niedostępnej na rodzinnej wyspie. Wsiadając na statek, nie byli świadomi, że 

nigdy już nie wrócą do domu. Kolejni świadkowie to młody mężczyzna – Désiré i jego matka 

Raymonda, która urodziła syna na statku w trakcie przesiedlenia. Désiré przyszedł na świat 

na wodach terytorialnych Seszeli i takież obywatelstwo otrzymał. Bohaterowie powieści nie 

potrafią odnaleźć się ani w sytuacji, w której się znaleźli, ani w nowym miejscu 

zamieszkania oraz wśród obowiązujących tam praw. 

 Mieszkańcy Czagos zostali wykluczeni na wielu płaszczyznach. Najpierw 

z decydowania o własnym życiu, gdyż siłą zmuszono ich do opuszczenia własnych domów, 

a następnie z życia społecznego na Mauritiusie, ponieważ umieszczono ich w slumsach, 

pozostawiając ich samym sobie, bez żadnego wsparcia. Niektórzy z nich, jak Désiré, nie 

posiadali nawet dokumentów, co przekreślało możliwość znalezienia legalnej pracy. 

Co więcej, z powodu „niewygodnego” pochodzenia zostali skazani na izolację i ubóstwo137. 

Le Silence des Chagos to historia, która nie kończy się na wysiedleniu – uwzględnia ona 

także jego konsekwencje.  

6.5. Moi, l’interdite 

 Ananda Devi w swojej czwartej z kolei powieści, Moi, l’interdite (Ja, zakazana/ 

Wykluczona) opowiada historię dziewczynki i jej babci, które zostały odrzucone przez 

rodzinę i zbiorowość. Mimo że pisarka poświęca zdecydowanie więcej miejsca 

dziewczynce, gdyż to jej oddaje pierwszoosobową narrację, w gruncie rzeczy opowiada 

historię obydwóch kobiet, stojących na przeciwnych biegunach osi czasu: dziecka i starszej 

kobiety, wnuczki i jej babci. Tytułowa bohaterka, której imienia nigdy nie poznajemy, 

a jedynie nadane jej przez bliskich przezwisko – Mouna138, przyszła na świat 

 
137 Wysiedleńcy z Czagos zostali umieszczeni w slumsach na przedmieściach stolicy. Przewiezieni bez 

rozgłosu, pozostawieni bez pomocy w miejscu, do którego nikt nie zagląda, tak jakby nie istnieli, jakby 
chciano wymazać ich z przestrzeni publicznej, zapomnieć o nich. Ich obecność na wyspie jest niewygodna, 
gdyż jest ciągle żywym echem haniebnych wydarzeń wysiedlenia towarzyszących uzyskaniu 
maurytyjskiej niepodległości. 

138  Jak tłumaczy sama narratorka na pierwszych stronach powieści: « […] ils m’appelaient Mouna. 
La guenon », Devi Ananda, Moi, l’interdite, Dapper, Paryż 2000, s. 12. 



72 

 

w muzułmańskiej rodzinie w małej miejscowości niedaleko Rose Hill. Autorka nawiązuje 

tym samym do organizacji społeczeństwa pochodzenia indo-maurytyjskiego, w którym 

kobieta zepchnięta jest na dalszy plan, zredukowana do przestrzeni kuchennej 

i rodzicielstwa. Kiedy nie jest w stanie wypełniać swoich obowiązków zostaje odrzucona. 

Historia życia bohaterki jest historią tragiczną. Noworodek, który miał być długo 

wyczekiwanym chłopcem, okazał się brzydką dziewczynką – bohaterką powieści, 

dodatkowo oszpeconą zajęczą wargą. Wygląd dziewczynki jest powodem jej wykluczenia 

z życia rodzinnego i społecznego. Jest również przyczyną jej cierpienia. Jej najbliżsi 

próbowali ją zagłodzić, udusić, a kiedy to zawiodło, wymazać z ich życia, zamykając 

w piecu do wypalania wapna. Rodzina widzi w niej jedynie potwora, przekleństwo, które 

staje się wytłumaczeniem każdego niepowodzenia. Odstępują nie tylko najbliżsi, lecz także 

instytucje. Przez całe życie dziewczynka była notorycznie maltretowana, poniżana, a nawet 

gwałcona. Jedyną osobą, która widziała w niej człowieka była jej babcia. To ona wykarmiła 

ją (pojąc ją skwaśniałym mlekiem z wysuszonych piersi, w których cudownie pojawił się 

pokarm139) i otoczyła ją matczyną opieką (otulała własnym sari i koiła jej smutki indyjskimi 

baśniami140). Świadoma swojej ułomności Mouna starała się zniknąć, stać się niewidzialną, 

tak jak życzyło sobie tego jej otoczenie. Nie mogąc znaleźć miłości i zrozumienia wśród 

ludzi, odnalazła je w świecie zwierząt. Dziewczynka opisuje robaki, które obsiadają jej ciało 

niczym padlinę. To jeden z nielicznych momentów, kiedy jest szczęśliwa. Czuje się 

potrzebna: w kokonie, którym ją spowijają, znajduje ciepło i pokój, w zamian pozwala im 

pożerać swe ciało, zaczynając od palców u nóg. Niedożywione i zaniedbane, jej ciało 

zaczyna obumierać, dziewczyna traci wszystkie zęby. Dlatego też wędrówkę z przyjacielem 

psem, który uwolnił ja z kokonu, można traktować jak rodzaj halucynacji, gdyż dziewczyna, 

na czworakach, przemierza z nim całą wyspę. Książka kończy się tragicznie, nikt nigdy nie 

pokochał dziewczynki. Kiedy Mouna zaszła w ciążę jej kochanek – bezdomny mężczyzna 

(w oczach dziewczyny książę z babcinych opowiadań) – opuścił ją, zaś ona zabiła swoje 

dziecko, chcąc uchronić je przed ludzkim okrucieństwem. Z powodu morderstwa, Mouna 

została zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, gdzie popełniła samobójstwo (odleciała 

w przestworza niczym anioł)141, odbierając wcześniej życie kolejnej osobie – Lisie, 

 
139  Ibid., s. 38. 
140  Ibid., s. 23-24. 
141  Ibid., s. 123, 125. 
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pielęgniarce, która zajmowała się nią w szpitalu142. Tak jakby jedyną ucieczką przed złem 

była śmierć. 

6.6. La Vie de Joséphin le fou 

 La Vie de Joséphin le fou (Żywot Józka Szaleńca) Anandy Devi w podobny sposób 

traktuje temat wykluczenia. Pierwszoplanowym bohaterem powieści jest chłopiec, potem 

dorosły mężczyzna, zaniedbany przez matkę alkoholiczkę i odtrącony przez resztę 

społeczeństwa. Na drugim planie Ananda Devi umiejscawia kolejną postać: matkę chłopca, 

która nie radzi sobie ani ze swoim życiem, ani z wychowaniem dziecka. Narrator maluje 

obraz nastolatki, która zaszła w niechcianą ciążę, dziewczyny pełnej goryczy 

i niespełnionych marzeń, która szuka zapomnienia w alkoholu i namiastki miłości 

w ramionach przygodnych mężczyzn. Joséphin od najmłodszych lat zmuszony był radzić 

sobie sam, gdyż matka w alkoholowym amoku niejednokrotnie wyrzucała go z domu. To 

dziecko, które nawet nie nauczyło się dobrze mówić, ponieważ nikt się o to nie zatroszczył 

(wręcz przeciwnie – często pada ofiarą agresji odwiedzających matkę mężczyzn). Chłopiec 

jest opóźniony w rozwoju z braku jakiejkolwiek edukacji lub w wyniku dalekiego od ideału 

trybu życia matki, która zapewne piła w trakcie ciąży. Bliższa niż ludzie jest mu natura, 

w szczególności ocean, który w trudnych chwilach przynosi mu ukojenie. Morze – po 

francusku rodzaju żeńskiego – jest jego żywicielką i pocieszycielką. Chłopiec przypomina 

bardziej stwora morskiego niż istotę ludzką, dlatego też przez ludzi postrzegany jest jako 

niebezpieczny szaleniec. Ponadto, stroniąc od ludzi nie myśli racjonalnymi kategoriami, 

inaczej postrzega świat i panujące w nim zasady. To chłopiec, który sam uczył się tego, co 

dobre, a co złe. Analizuje świat na postawie własnych doświadczeń, a zwłaszcza 

zmysłowych doznań. Postrzega świat i ludzi jako złych, zdolnych jedynie do zrobienia mu 

krzywdy. Poszukując jednak ludzkiej bliskości i zrozumienia, uprowadził dwie dziewczynki, 

które więził w podwodnej jaskini. Chcąc uchronić je przed losem, jaki spotkał jego samego 

i życiem, jakie wiedzie jego matka, nieświadomie doprowadził do ich krzywdy, a następnie 

śmierci. Nieszczęśliwa miłość chłopca przywodzi na myśl mit Pięknej i Bestii, który tym 

razem kończy się tragicznie. Ananda Devi wielokrotnie podkreśla konsekwencje 

długotrwałej izolacji i braku miłości. Z głodnego uczuć małego dziecka, Joséphin przerodził 

się w zdegenerowanego dorosłego. Przez lata postrzegany jako potwór, stał się nim. 

 
142 Narratorka nie wyjawia wprost kim jest pojawiająca się w powieści Lisa, tak jak nie informuje, gdzie 

dokładnie zostaje umieszczona po zabójstwie swojego dziecka, ani że popełnia samobójstwo. Wszystko 
pozostaje w sferze niedopowiedzeń, a czytelnik może jedynie się tego domyślać. 
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Mężczyzna nie potrafił zapanować nad bestią, którą wyhodowała w nim matka: zabił ją i jej 

ostatniego kochanka.  

 Ananda Devi raz po raz dotyka problemu wykluczenia ze względu na ułomności 

psychiczne i odmienność fizyczną na przykładzie Joséphina oraz śledzi dysfunkcje 

podstawowych ról społecznych na przykładzie jego matki. 

6.7. Soupir 

 Tytuł ostatniej z wybranych przeze mnie powieści, Soupir (Westchnienie), to nazwa 

miejscowości, w której rozgrywa się akcja. To odosobnione miejsce, daleko w głębi 

Rodrigues, wyspy znajdującej się na maurytyjskich peryferiach, o której istnieniu 

praktycznie nikt nie wie. Głównymi bohaterami książki są mieszkańcy tytułowej wioski oraz 

dwie kobiety – prostytutki z Port-Mathurin, wszyscy wykluczeni ze społeczeństwa ze 

względu na różnorakie ułomności. Większość z nich nie radzi sobie w życiu, jest nim 

zmęczona. Niektórzy mają mniejsze lub większe występki na sumieniu. Po cyklonie, który 

odebrał im już i tak skromny majątek, bohaterowie wyruszyli w głąb wyspy w poszukiwaniu 

lepszego jutra. Ruszyli z całym dobytkiem, tak niewielkim, że zmieścił się w kilku torbach. 

Ich wędrówka przypominała pielgrzymkę do ziemi obiecanej, lecz Soupir, miejsce, 

w którym osiedli, wcale jej nie przypominało. Wręcz przeciwnie, ziemia okazała się taka jak 

jej mieszkańcy: zmęczona i jałowa – nieużyteczna. Devi ukazuje tu znowu cały szereg osób, 

które zostały wykluczone ze społeczeństwa ze względu na swą odmienność lub 

nieużyteczność społeczną. Ferblanc (Bielejący), to chłopiec cierpiący na bielactwo, niegdyś 

rozchwytywany przez kobiety, wraz z utratą koloru stracił również powodzenie; Patrick 

Éclairé (Patryk Oświecony) – bezrobotny alkoholik, który przez używki ma zaburzony 

kontakt z rzeczywistością; Royal Palm – chłopiec cierpiący na egzemę i padaczkę, 

porzucony w śmietniku przez matkę (imię otrzymał na pamiątkę napisu na ręczniku, w który 

był owinięty); Noëlla – dziewczynka, która rodzi się bez nóg, wreszcie Corinne i Pitié, 

kobiety mocno doświadczone przez los, które żyją z prostytucji. Pitié jako dziecko została 

zgwałcona przez białego turystę, zaś Corinne porzucona przez ukochanego. Wszyscy biedni 

i niewykształceni, żyjący z dnia na dzień, czynią z Soupir enklawę wszelkich wyrzutków 

i nieudaczników. Jej obserwacja pozwala pokazać przekrój różnorodnych przyczyn 

wykluczenia społecznego. Ich wspólny mianownik to odmienność. Bohaterowie powieści, 

odrzuceni przez resztę społeczeństwa, zdecydowali się porzucić dotychczasowe miejsce 

zamieszkania – Port-Mathurin, i wyruszyli w głąb Rodrigues w poszukiwaniu lepszego 

życia. Ich wędrówka jest nie tylko ucieczką, lecz także podróżą w czasie. Mieszkańcy Soupir 
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spotkali na swojej drodze duchy zmarłych mieszkańców wyspy, które odkryły przed nimi 

prawdę o jej przeszłości i ich pochodzeniu. Devi podkreśla relację pomiędzy miejscem 

a bohaterami powieści i tym jak mocno miejsce wpływa na ludzkie życie. Podobnie jak 

w innych powieściach Anandy Devi, tak i w Soupir odrzucenie doprowadziło do tragedii. 

Mieszkańcy Soupir, wykluczeni ze społeczeństwa, skazani na samych siebie, nie radzili 

sobie z codziennymi problemami: nie potrafili zapewnić sobie minimum środków 

potrzebnych do życia. Niezaspokojone głód i pragnienie obudziły w nich demony – grupa 

mężczyzn z Soupir zgwałciła i zabiła jedną z członkiń wspólnoty.  

  Devi zwraca uwagę, że wykluczenie jest głęboko wpisane w strukturę społeczną 

wyspy i że jednostka nie zawsze ma wpływ na miejsce zajmowane w społeczeństwie. 

 Problemy dotykające powieściowy Mauritius (lub Rodrigues) przekładają się na 

fikcyjne losy bohaterów. Nie sposób nie zauważyć, że każda z opisanych powyżej powieści 

oddaje trudności, jakim stawia czoło współczesne społeczeństwo maurytyjskie - w tym 

wykluczeniu społecznemu. Różnice etniczne i kulturowe oraz wynikające z nich napięcia 

nie są tematem podejmowanym jedynie przez Patel czy Devi. Jest to dominanta tematyczna 

utworów ostatniej generacji pisarzy. Podobne motywy literackie można odnaleźć 

w powieściach Carla de Souza’y (Les jours Kaya czy La maison qui marchait vers le large) 

lub u Nathachy Appanach (Les rochers de Poudre d’Or czy Blue Bay Palace).  

 W sześciu wybranych przeze mnie powieściach Shenaz Patel i Ananda Devi ukazują 

zjawisko przekrojowo, zwracając uwagę na jego wieloaspektowość i wielowarstwowość. Co 

więcej, rehabilitują jednostkę wykluczoną, dając jej prawo głosu, możliwość opowiedzenia 

swojej historii. Ich cechą charakterystyczną jest obrany punkt widzenia – zbliżony do 

perspektywy Innego. Za pomocą pierwszoosobowej jak i trzecioosobowej narracji autorki 

opisują sytuację wykluczonych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, dzieci oraz dorosłych.  
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7. Jednostki bez prawa głosu 

 Mimo że powieści Anandy Devi i Shenaz Patel nie opowiadają tej samej historii, ich 

fabuły i bohaterowie noszą wiele cech wspólnych. Za każdym razem są to jednostki (lub 

grupy jednostek) pozbawione prawa decydowania o własnym losie. To osoby poddane 

ostracyzmowi społecznemu ze względu na szeroko pojęte odstępstwa od społecznie 

ustalonych norm (motywowane biedą, wyglądem, rasą, płcią, wykonywanym zawodem 

itp.). Wykluczenie społeczne, którego bohaterowie powieści padają ofiarą, nie tylko wiąże 

się z wielopoziomowym ograniczeniem i izolacją jednostki, lecz także z agresją i przemocą, 

których ta doświadcza, stanowiącymi konsekwencje ekskluzji, a dokładnie powodowanej 

przez nią frustracji. Bohaterowie powieści pochodzą z różnych części wyspy, z różnych 

środowisk, są różnej płci i w różnym wieku. Jednakże to, co jest ich wspólnym 

mianownikiem to wykluczenie z pełnego udziału w społeczeństwie. 

 W La Vie de Joséphin le fou, Moi, l’interdite i Sensitive Patel i Devi powierzają 

pierwszoosobową narrację dzieciom. To jednostki napiętnowane i skrzywdzone przez 

innych, które niczym nie zawiniły, po prostu się urodziły. Ale urodziły się jakieś i gdzieś. 

Autorki tworzą z nich pierwszoplanowych bohaterów, którzy w prawdziwym świecie nie 

posiadają prawa głosu, nie mają żadnego wyboru czy wpływu na swoje życie. Są zależne od 

innych i całkowicie bezbronne. W Le Portrait Chamarel, Le Silence des Chagos i Soupir 

pisarki oddają głos dorosłym. Ci, mimo że dojrzali, także nie potrafią zapanować nad swoim 

życiem. Przytłoczeni złą sytuacją życiową, brakiem perspektyw, pogrążają się w przemocy. 

Patel i Devi zwracają też uwagę na bierność otoczenia, zarówno tego najbliższego – rodziny 

oraz sąsiadów, jak i lokalnych instytucji społecznych, które są za nich odpowiedzialne. 

W powieściach obu pisarek obojętność na los najsłabszych kończy się tragedią. Jedynym 

słusznym wyborem, ucieczką przed zdegenerowanym światem, jest śmierć. Jedyną 

powieścią, która zawiera wizję pogodnej przyszłości jest Le Portrait Chamarel. 
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7.1. Samia 

 Główna bohaterka Le Portrait Chamarel żyje odizolowana od świata, nieświadomie 

wyklucza się z życia wśród ludzi. Samia nie zdaje sobie sprawy, że boi się świata poza 

klasztorem. Na wyspie każdy musi przynależeć do jakiegoś klanu: rodzinnego, etnicznego, 

religijnego, a ona nie posiada żadnych więzi, żadnych korzeni. Jak przekonuje dziewczynę 

jej wuj Kursheed: „[…] każdy potrzebuje korzeni. Zwłaszcza tutaj, na tej wyspie 

pozostawionej na łaskę fal i kaprysy cyklonów, tak małej, że trzeba wysiłku, żeby 

wygospodarować sobie własną przestrzeń i zakotwiczyć się w historii i tradycji”143. Samia 

przez długi czas nie wie, kim jest, skąd pochodzi, kim byli jej bliscy: „[m]atka, o której nic 

nie wiadomo, z wyjątkiem tego, że porzuciła Samię w klasztorze kilka miesięcy po porodzie 

i że życie w niej zgasło nie wiadomo z jakiej przyczyny. […] Pewnego pięknego, a raczej 

złego, dnia blask zgasł w jej oczach”144. Samia jest pozostawionym w klasztorze dzieckiem: 

bez historii, bez rodziny i bez przynależności. Odnaleziona przez wuja, dowiaduje się, że to 

jak żyje, jest konsekwencją decyzji, które podjął jeszcze jej dziadek, a więc wyborów sprzed 

dwóch pokoleń. Odrzucona jako dziecko, postanowiła wrócić do rodziny, która po latach 

wyciągnęła do niej rękę. Okazuje się jednak, że Samia nie jest postrzegana jako członek 

rodziny, lecz jako dowód na zdradę swego dziadka. Wiedzeni ciekawością ciotki i wujkowie 

pojawiają się w domu Meimanów, po to, żeby móc ją ocenić. Jednakże jako owoc grzechu 

ich przodka (w drugim pokoleniu), jest z definicji żywym wyzwaniem rzuconym normom. 

Dziewczyna odstaje od swojej rodziny, nie spełnia wszystkich ustalonych przez nią 

kryteriów. Nie należy do żadnej zbiorowości i nie wyznaje żadnej religii. Co gorsza, jako 

nieślubne dziecko i bezwyznaniowiec chce uczestniczyć w wydarzeniach, świętach – nawet 

tych zarezerwowanych dla męskiej części wyznającej islam rodziny.  

 Wchodząc do domu Meimanów Samia poznaje zasady wyspiarskiej zbiorowości 

muzułmańskiej, które – ku zgorszeniu najbliższych – notorycznie przekracza, potykając się 

przy tym o wykluczające normy etniczne.  

 
143 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit. s. 127-128: « […] tout le monde avait besoin de racines. 

Surtout ici, dans cette île livrée aux flots et aux caprices des cyclones, si petite qu’il fallait prendre bien 
soin de délimiter son espace en s’ancrant profondément dans une histoire, une tradition ». 

144 Ibid., s. 13-14: « Une mère dont on ne savait rien, si ce n’est qu’elle avait abandonné Samia dans ce couvent 
quelques mois après sa naissance, pour s’éteindre dont on ne sait quoi. […] Un beau jour, ou plutôt un 
mauvais jour, elle avait donc éteint la lumière derrière ses yeux, dans un ultime embrassement ». 
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7.2. Poboczni bohaterowie Le Portrait Chamarel 

 Samia nie jest jedyną postacią w Le Portrait Chamarel, która wykluczona jest 

z możliwości decydowania o własnym życiu. Shenaz Patel maluje kilka podobnych 

portretów. Pierwszym jest Hussein – dziadek Samii, którego decyzje wpłynęły na życie nie 

tylko jego bliskich, lecz także dwóch kolejnych pokoleń. Jak zaznacza jego syn: „On nigdy 

nie robił nic tak, jak inni. Niektórzy wydają się urodzeni po to, żeby zapisać ich wykolejenie 

na kartach historii, [Hussein] urodził się po to, żeby wszystko zmieniać. Urodził się 

wolny”145. Mężczyzna wielokrotnie złamał zasady społeczności muzułmańskiej: począwszy 

od zmiany kierunku rodzinnego handlu (z tkanin na przyprawy – wybór społecznie 

postrzegany jako degradacja), po porzucenie muzułmańskiej żony i ucieczkę z Kreolką; 

dlatego przez najbliższych i zbiorowość, do której przynależy, postrzegany był jako dziwak 

i wariat. Jak wszyscy członkowie rodziny żył obwarowany zasadami. Mimo że były mu one 

odległe, starał się mimo wszystko ułożyć podług nich swoje życie. Chociaż początkowo 

szukał swojego miejsca na przekór zasadom, umarł w okowach tradycji, trwając przy żonie 

i życiu, jakie wybrała dla niego społeczność. Jego kochanka, Joanna146, umarła, próbując 

z nim nowego życia. Pod nieobecność Husseina, sama w nowym domu, zaczęła rodzić i zbyt 

późno trafiła do szpitala: „Straciła zbyt dużo krwi, jak powiedzieli lekarze. Jedynie dziecko 

udało się uratować”147. Straciwszy Joannę – miłość życia: „Po upływie kilku miesięcy, 

wrócił do małżeńskiego domu. Być może z nudy, być może z tchórzostwa. Życie wróciło na 

swe dawne tory”148.  

 Jedną z bezpośrednich ofiar wyborów Husseina była jego żona – stara, która po 

wielekroć wpisuje się w motyw wykluczenia społecznego. To kobieta, która została wydana 

za mąż w wieku piętnastu lat. Z racji płci wszelkie prawo decydowania o swoim życiu, w 

tym i ciele, zostało jej odebrane już przy narodzinach, a jej cele życiowe – zredukowane do 

czynności społecznie jej przypisanych: bycia żoną, matką i strażniczką ogniska domowego. 

Stara nigdy nie miała wpływu na to, jak, gdzie i z kim będzie żyć. Jej jedyną decyzją było 

dobrowolne wykluczenie się ze świata: schronienie się w permanentnym milczeniu. Od 

 
145 Ibid., s. 43-46: « […] il n’a jamais rien fait comme les autres. Certains semblent nés pour ça, pour imprimer 

leur vertige au temps, aux gens… [...] Lui, il était né pour déranger. Il était libre dans sa tête ». 
146 Autorka sugeruje, że wzorem dla postaci Joanny i Husseina byli Jeanne Duval i Charles Baudelaire, którzy 

kilkukrotnie przywoływani są w powieści, choć zalążka fabuły można też doszukać się w życiorysie 
autorki. Jej rodzice pobrali się, choć przynależeli do różnych grup etnicznych. 

147 Ibid., s. 125: « Elle avait perdu trop de sang dirent les médecins. Seul, l’enfant put être sauvé ». 
148 Ibid., s. 126: « Au bout de quelque mois, il était retourné au domicile conjugal. Peut-être par ennuie. Peut-

être par lâcheté. La vie avait repris son cours ». 
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powrotu marnotrawnego męża do domu, kobieta nie wypowiedziała ani słowa. „Usuwam 

mój głos z tego świata, krzycząc z niesprawiedliwości – napisała jedynie na kawałku 

papieru”149. Stara jest ofiarą norm wyznaczonych przez społeczność. Jej córka, Mumtaz, 

ograniczona jest tymi samymi prawami. Kobieta zorganizowała swoje życie między 

zakazami. Wykluczona z wielu czynności społecznych, pozbawiona części praw, podobnie 

jak jej matka, swojego życiowego celu powinna szukać w murach domu. Samia, Stara 

i Mumtaz nie są jedynymi kobietami z Portretu, podczas rodzinnych spotkań epizodycznie 

pojawiło się ich o wiele więcej (ciotki, kuzynki, znajome). Jednakże tylko te trzy pierwsze, 

pomimo ograniczeń, w które wpisane jest ich życie, stać było na wyrażenie sprzeciwu 

(w różnym natężeniu i z różnym skutkiem). 

7.3. Anita 

 W Sensitive Patel oddaje głos jedenastoletniej bohaterce o imieniu Anita, która 

w formie pamiętnika skierowanego do Boga (Bondié) opisuje piekło, jakie przychodzi jej 

znosić. Już od pierwszej strony czytelnik domyśla się, jak wygląda życie dziecka: 

 Wczoraj umarłam. / W każdym razie tak myślałam. Uwierzyłam w to. / To dziwne. / 
Pomyśleć, że takie coś jak to może się wydarzyć i że po tym wszystkim można nadal istnieć. Że 
można nadal stać wyprostowanym, iść dalej, krok za krokiem, iść, jako tako, grać. Jak ktoś, kto 
jest ciągle cały. Jak zwykłe dziecko. Nawet kiedy wewnątrz czujesz się jak wielki stos konfetti.150 

 Pochodząca ze skrajnie biednej rodziny zdominowanej przez alkoholizm i agresję 

partnera matki dziewczynka była notorycznie bita, a nawet gwałcona. Wszyscy o tym 

wiedzą, w tym jej matka, która na ukojenie ran zadanych małej przez mężczyznę aplikowała 

roślinne napary. Nadège – sąsiadka – niejednokrotnie zajmowała się dziewczynką, kiedy jej 

rany były zbyt widoczne, żeby można było puścić ją do szkoły. Wuj Faël (jak go 

dziewczynka pieszczotliwie nazywa) to sąsiad, u którego Anita spędzała każdy wolny czas, 

byle tylko nie siedzieć w domu, kiedy nie ma matki: „Później pójdę odwiedzić wujka Faëla. 

Wiesz, ten starszy miły pan mieszka obok. Lubię go. On mnie też. Opowiada mi piękne 

historie. Przy odrobinie szczęścia pozwoli mi u siebie posiedzieć do powrotu mamy. Modlę 

 
149 Ibid., s. 124: « Je retire ma voix de ce monde criant d’injustice, avait-elle simplement écrit sur un morceau 

de papier ». 
150 Patel Shenaz, Sensitive, Éditions de l’Olivier, Paryż 2003, s. 9: « Hier je suis morte./ Enfin je croyais. J'ai 

cru./ C'est étrange./ De penser qu'une chose comme ça puisse arriver et qu'on ne disparaisse pas après. 
Qu'on continue à rester debout, à avancer un pas puis l'autre, à faire comme ci, comme ça, à jouer. Comme 
quelqu'un qui est encore entier quoi. Comme un enfant ordinaire. Alors qu'à l'intérieur tu te sens comme 
un grand tas de confettis ». 
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się mocno, żeby tak właśnie było”151, opowiada adresatowi swego dziennika. Garson, 

najbliższy przyjaciel Anity, współczuł jej i zajmował się nią po tym, jak padła ofiarą gwałtu: 

„Pamiętam jeszcze grymas jego twarzy, kiedy mnie znalazł. Prawie się go wystraszyłam. 

Uderzył pięścią trzy razy w blachę, której drgania przeszyły mój kręgosłup. Następnie 

pochylił się nade mną i powoli, i delikatnie podniósł”152. Jedyna instytucjonalna pomoc, 

którą gotowa była ofiarować szkoła w osobie nauczycielki Anity, zawiodła. Kiedy 

posiniaczona przyszła do klasy, skończyło się to jedynie wizytą pracowników socjalnych. 

Przekonani zostali przez matkę, że wszystko jest w porządku. Narratorka próbowała więc 

zaadaptować się do nieludzkich domowych warunków: „Pewnego dnia, straciłam dwa zęby 

z Jego powodu. / Położyłam je pod poduszkę, ponieważ dziewczynka ze szkoły 

opowiedziała mi, że ona tak robiła, kiedy wypadały jej zęby i rano zamiast nich znajdowała 

rupie”153. Anita była zrezygnowana, zmęczona ciągłym biciem. Marzyła nie tylko o tym, 

żeby jej cierpienie się skończyło, ale i o zemście: „Pewnego dnia, to pewne, pokażę mu. 

Z pomocą wielkiej jak armata petardy, o którą poproszę mamę, żeby mi kupiła pod choinkę, 

wielką czerwoną jak armata, którą rozerwę go na cztery miliony kawałków. / Albo dziesięć 

milionów. / Albo milion milionów”154. Przemoc była wpisana w życie dziewczynki, lecz 

dorośli dostrzegli ją wtedy, kiedy było już za późno: „Nie chodzę już do szkoły. / Nic już nie 

robię. / Zresztą, myślę, że przestanę też do ciebie pisać. / Pani została przeniesiona do innej 

szkoły. Ty, myślę, że też dałeś sobie ze mną spokój”155, skarżyła się Bondié. 

7.4. Towarzysze niedoli Anity 

 W Sensitive każdy z bohaterów dotknięty jest ostracyzmem społecznym. Mimo 

poczynionych wysiłków, bohaterowie nie mają faktycznego wpływu na to, jak wygląda ich 

życie. Matka Anity oddana jest pracy i domowi. Pomimo całej energii, jaką wkłada 

 
151 Ibid., s. 18: « Et puis je dois aller voir Ton Faël. Tu sais, le vieux bonhomme qui habite à côté. Je l'aime 

bien. Et il m'aime bien aussi. Il me raconte de belles histoires. Avec un peu de chance, peut-être qu'il 
acceptera que je reste chez lui jusqu'à ce que Mam rentre de l’usine. / Je prie très fort pour que ce soit le 
cas ». 

152 Ibid., s. 33: « Je me souviens encore du visage de Garson quand il m'a retrouvée. J'ai eu presque peur de 
lui. Il a cogné trois grands coups de poing dans la tôle qui a résonné à travers ma colonne vertébrale. Puis 
il s'est penché vers moi, il m'a relevée, lentement, doucement ». 

153 Ibid., s. 131: « L’autre jour, j’ai perdu deux dents à cause de Lui./ Je les ai mis sous mon oreiller, parce 
qu’une fille à l’école m’avait raconté qu’elle faisait ça quand ses dents tombaient, et que le matin il y avait 
des roupies à la place ».  

154 Ibid., s. 10: « Un jour, c’est sûr, je lui montrerai. Avec un pétard canon que je demanderai à Mam de 
m’acheter pour le Noël, un gros canon rouge, je l’exploserai en quatre mille morceaux. / Ou dix mille. / 
Ou mille millions ». 

155 Ibid., s. 131: « Je ne vais plus à l'école./ Je ne fais plus rien./ D'ailleurs je crois que je vais aussi cesser de 
t’écrire./ La Miss a été transférée dans une autre école. Toi, je crois que tu m'as laissée tomber aussi ». 
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w utrzymanie rodziny, nigdy nie poprawia jej bytu: „Mama skarżyła się często, że boli ją 

ramię, a ściślej bark. Wiesz, to strasznie męczące, to, co ona robi. Nazywają to wahadłem”156, 

ale, jak sama mówi: „[…] trzeba jakoś żyć. Mieć dach nad głową, coś do jedzenia. Nie może 

tego zostawić”157. Matka dziewczynki to także ofiara przemocy domowej – bez żadnego 

zaplecza finansowego nie jest w stanie zmienić swojego życia. Nawet o tym myśleć. 

Sąsiadka Nadège, to kobieta, która już od dziecka zepchnięta była na dalszy plan. Jej brat 

został wysłany do szkoły tylko dlatego, że był chłopcem: „Jej rodzice zabrali ją ze szkoły, 

ponieważ myśleli, że ważniejsze, żeby jej młodszy brat tam chodził”158. Kobieta musiała 

więc zająć się pracą fizyczną, mało stabilną. Wychowana w duchu patriarchalnym, Nadège 

została pozbawiona asertywności: bez reszty oddana mężczyźnie, który ją bije i zdradza. 

Marga, to kobieta, która przygarnęła i wychowała osieroconego Garsona: „jego ojciec został 

zabity podczas pijackiej bójki pod sklepem. Trochę później jego matka wyjechała nie 

wiadomo dokąd. Pewnego wieczoru nie wróciła do domu. [Garson] został z Margą. Ta była 

stara, ciągle chora. Dzień w dzień mówiła, że umiera”159. Oboje żyją bardzo skromnie, nic 

nie wiadomo o tym, żeby Marga kiedykolwiek pracowała. Kolejny z bohaterów, wuj Faël 

pochodzi z Czagos. Opowiadał Anicie o rodzinnej wyspie: „Wuj Faël potrafi opowiadać 

historie. Mówi mi często o fantastycznym państwie, które nazywa się Diego Garcia. Mówi, 

że to wyspa na Oceanie Indyjskim, gdzie kiedyś mieszkał, dawno, dawno temu, kiedy miał 

jeszcze czarne włosy i białe zęby”160. Wbrew swojej woli został sprowadzony na Mauritius: 

„Tyle, że później historia się zmienia. Żołnierze wypędzają ich z Diego, wpychają na łodzie, 

nie dając im czasu na zabranie czegokolwiek i przywożą tu, aby wyrzucić ich na nadbrzeżach 

Port Louis. Gdzie nie mają nic, nie znają nikogo”161. Faël znalazł się w miejscu bez 

perspektyw, bez pracy i wydaje się bardziej wegetować niż żyć. Mimo że widzi krzywdy, 

 
156 Ibid., s. 103: « Mam, elle se plaignait souvent d'avoir mal au bras. À l'épaule plus exactement. Tu sais c'est 

vraiment dur ce qu'elle fait. Ils appellent ça la navette ». 
157 Ibid., s. 42: « […] il faut bien vivre. Avoir un toit sur sa tête, un peu à manger. Pas question de laisser 

menacer ça ». 
158 Ibid., s. 61: « […] ses parents l'ont retirée de l'école parce qu'ils pensaient que c'était plus important que 

son petit frère y aille ». 
159 Ibid., s. 28: « Une fois, j’ai entendu raconter que quand il était encore un bébé, son papa était mort dans 

une bagarre après boire sous la boutique. Quelque temps plus tard, sa maman était par tie on ne sait où. 
Elle n'était pas rentrée un soir. Il était resté avec Marga. Mais elle était vieille, Marga. Et sans cesse malade. 
Elle disait tous les jours qu'elle allait mourir ». 

160 Ibid., s. 79: « Et puis Ton Faël, il sait raconter des histoires./ Il me parle souvent d'un pays fantastique, qu'il 
appelle Diego Garcia. Il dit que c'est une île, dans l'océan Indien, où il vivait autrefois, il y a bien longtemps, 
quand il avait encore des cheveux noirs et des dents blanches ». 

161 Ibid., s. 80: « Sauf qu'ensuite, l'histoire change. Des soldats débarquent et les expulsent de Diego, les 
embarquent de force sur des bateaux, sans leur laisser le temps de rien emporter, et viennent les jeter ici, 
sur les quais de Port-Louis. Où ils n'ont rien. Où ils ne connaissent personne ». 
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jakich doświadczają sąsiedzi, w tym Anita, nie reaguje. Czytelnik odnosi wrażenie, że te 

wpisane są w koloryt dzielnicy, stąd pasywność mieszkańców. Nieliczni podjęli próbę 

zmiany swojego życia: Garson starał się opuścić wyspę. Jego próba uwolnienia się od 

ograniczającej rzeczywistości, zakończyła się tragiczną porażką: „Garson odleciał. Tak 

naprawdę. Nie ma go na dobre. Na zawsze”162. 

7.5. Charlesia i Raymonda 

 Te dwie kobiety reprezentują całą społeczność ludzi wykluczonych ze względu na 

pochodzenie oraz na pozycję społeczną. Bohaterki powieści, jak reszta ich społeczności, 

pozbawione są wszelkich praw po wielekroć. Obie zostały przetransportowane na inną 

wyspę, do innego świata wbrew ich woli. Pozbawione historii, przodków, dobytku, zwierząt, 

a co najważniejsze spokojnego i godnego życia. „Nie można rozebrać życia jak kokosa. 

Trzeba było zabrać wszystko, ale jak? Nie mieli nawet walizki. Rzuciła na ziemię duże 

prześcieradło i zgromadziła wszystko, co było pod ręką. Trochę ubrań, poduszki, dwa garnki, 

skarby, które dostała od dzieci, perłową muszlę, wirujące bączki z nasion filaosów, latawiec, 

pies ... Pies?!/ Jak spakować całe życie w godzinę?”163. Wrzucone zostały do wrogiej 

rzeczywistości, w której odebrano im prawa i dostęp do wszystkich dobrodziejstw 

i instytucji społecznych, którymi dysponują prawowici mieszkańcy Mauritiusa: 

„Załadowano ich na ciężarówki wraz z ich pakunkami, aby po kilku minutach wysadzić na 

osiedlu skromnych metalowych chat w Cité la Cure. Kiedy Raymonda weszła do tej [chaty], 

która była jej przeznaczona, zaatakował ją zapach brudu i odchodów”164. Pozostawione same 

sobie, bez pieniędzy i możliwości znalezienia stałej pracy zostały skazane z rodzinami na 

życie w skrajnej biedzie. Wraz z całą społecznością są traktowane jak ludzie zbędni, wręcz 

intruzi. Władze i ich urzędnicy starają się nie dostrzegać problemu. Pozostawiają skargi 

przybyszów bez wytłumaczenia, a ich samych bez pomocy. Jako mieszkańcy gorszej 

kategorii, są zepchnięci do przestrzeni gorszej jakości – biednych, zaniedbanych, w których 

 
162 Ibid., s. 125: « Garson s'est envolé. Oui, vraiment. / Il s'est envolé pour de bon. Pour toujours quoi ». 
163 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, Éditions de l’Olivier, Paryż 2005, s. 95: « On ne décortique pas sa 

vie comme une noix de coco, il fallait tout emporter, mais comment? Ils n'avaient même pas de valise. Elle 
avait jeté un grand drap à terre et y avait accumulé tout ce qui lui tombait sous la main. Quelques vêtements, 
des oreillers, deux casseroles, les trésors que les enfants y ajoutaient, un coquillage nacré, des toupies en 
graine de filao, des baguettes de cerf-volant, le chien... Le chien ? / Comment empaqueter toute une vie en 
une heure ? ». 

164 Ibid., s. 111: « Des camions les embarquèrent, eux et leurs paquets disloqués, pour les déposer quelques 
minutes plus tard dans un quartier de bicoques en tôle, à Cité la Cure. Quand Raymonde entra dans celle 
qui leur était destinée, elle fut assaillie par une odeur de saleté et d'excréments ». 
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narastają rozczarowanie, frustracje i przemoc: miejsc podobnych do nich – wykluczonych, 

pozbawionych perspektyw, skazanych na wielopokoleniowe ubóstwo. 

7.6. Désiré 

 Désiré, syn Raymondy, jest od małego ofiarą niesprawiedliwości społecznych. 

Chłopak uświadamia to sobie dopiero jako dorosły. Składając skrawki zasłyszanych 

informacji, dowiaduje się, że nie istnieje: nie posiada żadnych dokumentów 

poświadczających jego tożsamość i pochodzenie.   

 Ledwo na niego patrzyła, zajęta wypełnianiem karty w trzech egzemplarzach, białym, 
niebieskim i żółtym, które szybko wyjęła z szuflady. Imię. Nazwisko. Data urodzenia. Dowód 
osobisty. / Désiré zastygł. - Poproszę dowód osobisty. / Głos stał się bardziej natarczywy z nutką 
niecierpliwości. Opuścił bank kilka minut później, zrozpaczony. Nie miał dowodu osobistego. / 
Następnego dnia wiadomość rąbnęła go maczuga w biurze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Nie mógł mieć maurytyjskiego dowodu tożsamości. Nie był Maurytyjczykiem.165 

 Przez całe dotychczasowe życie przekonany był, że nim jest. Dopiero przez szereg 

zbiegów okoliczności dowiedział się, że jest obywatelem Seszeli, a jego rodzice pozostają 

obywatelami Czagos. Désiré nie zna ani Seszeli, ani Czagos, gdyż całe życie spędził na 

Mauritiusie. Jest kolejnym pokoleniem populacji wysiedlonej z Diego Garcia. Jego 

pochodzenie jest kłopotliwe i przyczynia mu problemów, jak przestrzegała go już matka: 

„Nigdy nie mów skąd pochodzisz”166. Podobnie jak jego bliscy jako potomek wysiedleńców 

poddany jest procesowi ekskluzji. Wychowany w biednej dzielnicy, odseparowany od dóbr 

dostępnych dla pozostałej, niewykluczonej, części społeczeństwa; dóbr takich, jak 

wykształcenie, godziwa praca, opieka zdrowotna czy kultura i rozrywka. Kiedy okazało się, 

że nie posiada dokumentu tożsamości został całkowicie wykluczony z legalnego rynku 

pracy, a tym samym ze „standardowych” przywilejów, jakie stała pensja pozwala zdobyć: 

konto w banku, mieszkanie, itp. Ogarnęło go rozżalenie sytuacją: „Tam [na Diego] 

prawdopodobnie miałby pracę, zamiast być bezczynnym i bez grosza jak tutaj. 

Gdziekolwiek się pojawiał, drzwi zamykały się, gdy tylko dowiadywano się, kim jest”167. 

 
165 Ibid., s. 130-131: « Elle l'avait à peine regardé, tout occupée à remplir la fiche en trois exemplaires, blanc, 

bleu et jaune, qu'elle avait prestement sortis de son tiroir. Nom. Prénom. Date de naissance. Carte 
d’identité. / Désiré avait marqué une pause. - Carte d'identité, s'il vous plaît. / La voix devint plus insistante, 
avec un soupçon d'impatience. Il était ressorti de la banque quelques minutes plus tard, désemparé. 
Il n'avait pas de carte d’identité. / Le lendemain, la nouvelle lui était tombée comme une massue sur la tête 
au bureau de la Sécurité sociale. Il ne pouvait pas avoir de carte d'identité nationale. Il n'était pas 
mauricien ». 

166 Ibid., s. 115: « Ne dis jamais d'où tu viens ». 
167 Ibid., s. 115: « Là-bas, sans doute aurait-il du travail, au lieu d'être oisif et sans le sou comme ici. Partout 

où il s'est présenté, les portes se sont fermées dès qu'ils ont su qui il était ». 
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Désiré nie ma wpływu na własne życie. Gorzej, bez dokumentów posiada jedynie status 

nielegalnego mieszkańca wyspy. Dramat bohatera jest tym większy, że przez całe 

dotychczasowe życie był pewien swojego miejsca i przynależności narodowej. Postać 

chłopca zwraca uwagę na dziedziczność zjawiska. Jego rodzice, żyjący na Mauritiusie 

w biedzie i z łatką wysiedleńców skupiają się na zaspokajaniu podstawowych potrzeb. 

Nieświadomi reguł społeczeństwa, w którym się znaleźli (na Czagos nie potrzebowali nawet 

pieniędzy, żeby żyć) zaniedbali (być może nieświadomie) kwestie urzędowe i nie 

zarejestrowali narodzin Désiré w urzędzie stanu cywilnego. Te liczne deficyty wykluczyły 

bohatera z pełnego uczestnictwa w społeczeństwie, a liczne próby powrotu na jego łono 

tylko uświadomiły chłopcu jak mocno piętno, w tym wypadku wynikające z pochodzenia, 

wpływa na życiowe możliwości jednostki. 

7.7. Poboczni bohaterowie Le Silence des Chagos 

 Historia wysiedleńców przedstawiona jest przez Shenaz Patel tym ciekawiej, że 

ukazana jest z różnych punktów widzenia, bohaterów dalszoplanowych o maurytyjskim 

i europejskim pochodzeniu. Kapitan Nordvaera, gubernator Czagos (zarządca), urzędnicy 

portowi pojawiają się jedynie epizodycznie dopełniając kontekst wydarzeń. Narrator 

przybliża czytelnikowi to, jak oni widzą wydarzenie przesiedlenia oraz ich wiedzę na ten 

temat: 

 - A oni [mieszkańcy Czagos]? Powiedziałeś im? pyta kapitan. [...] Administrator podnosi 
szklankę do ust, przechyla ją gwałtownie, odrzucając głowę do tyłu. Powiedzieć im? Co? Co 
chce, żeby im powiedział? On sam nie otrzymał jasnych informacji. Wiedział, że kompania 
kończy swoją działalność i że, w oczekiwaniu na to zamknięcie, konieczne było stopniowe 
wysyłanie [mieszkańców Czagos] na Mauritius […].168 

 Pojawiający się w powieści bliscy głównych bohaterów – Mimoza i inne dzieciaki 

oraz ciotki i wujkowie służą uwypukleniu dramatycznej sytuacji głównych protagonistów: 

zwracają uwagę na to, jak wygląda życie po przesiedleniu i jakim problemom przesiedleni 

stawiają czoła. Kolejnym z dalszoplanowych bohaterów jest Maurytyjczyk – Tony – strażnik 

z budki przy wejściu do portu. Narrator opisuje życie na wyspie również jego oczami. 

 
168 Ibid., s. 59: « – Et à eux, vous leur avez dit? interroge le capitaine. [...] L'administrateur porte son verre 

à ses lèvres, le renverse d'un coup sec en rejetant la tête en arrière. Leur dire ? Que veut-il donc qu'il leur 
dise ? Lui-même n'a pas reçu d'informations claires. Il a cru comprendre que la compagnie cesserait ses 
activités, et qu'il fallait, en prévision de cette fermeture, tenter de les envoyer graduellement à Maurice, 
sans les alerter. Leur expliquer ? ». 
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Oddalony od świata polityki, skupiony na trudnym zadaniu utrzymania rodziny, wydaje się 

być nieświadomy wysiedlenia, które ma miejsce tuż obok: 

 Radio milczało przez krótki czas, zanim nadało pierwsze nuty hymnu narodowego. Partia 
instrumentów dętych rozpoczęła ciężko i nabrała pędu, który ściska żołądek i przyspiesza bicie 
serca. / Tony czuje, jak wzbierają w nim emocje, o których mówił prezenter. Na stole obok 
tranzystora, do którego się zbliżył, stoi zdjęcie jego syna, jego chłopca, uwielbionej miłości jego 
życia, jego małej buźki, która się do niego uśmiecha i jego żywych i psotnych oczu, jego usteczek, 
z tronującym dumnie pierwszym ząbkiem. I już niedługo, będzie musiał zacząć mówić 
o cudownych urodzinach, które chcą mu przygotować. / Minął już rok. Podnosi wzrok i patrzy na 
sylwetkę na końcu nadbrzeża. Rok i wygląda na to, że ona jakby się skurczyła, osłabła. Chciałby 
do niej podejść, dotknąć jej ramienia, porozmawiać z nią. Nie ma prawa opuścić posterunku.169 

 Za jego pomocą autorka, jeśli nie rehabilituje, to przynajmniej tłumaczy 

zwyczajnych mieszkańców Mauritiusa, którzy podobnie jak mieszkańcy Czagos nie mają 

wpływu na wydarzenia z Diego Garcia. Ani nie mają w tej sprawie prawa głosu, ani nie są 

przygotowani na przesiedlenie i przyjęcie całej zbiorowości. Ludzie tacy, jak Tony, skupieni 

na pracy i rodzinie, stają się przypadkowymi świadkami krzywdy doznanej przez 

przybyszów. 

7.8. Mouna 

 Bohaterka Moi, l’interdite, to kolejne dziecko, którego jedyna wina polegała na tym, 

że urodziło się w niewłaściwym czasie i miejscu. Cała rodzina z niecierpliwością oczekiwała 

narodzin, z myślą, że będzie to chłopiec. Bliscy przeżyli podwójny zawód, kiedy dziecko 

okazało się oszpeconą dziewczynką. Noworodek przypominał monstrum z powodu zajęczej 

wargi, która uznawana jest przez społeczność za klątwę, symbol nieszczęścia: „Nazwijcie 

mnie jak chcecie: rakszas, Sheitan, Szatan lub inaczej”170, mówi sama o sobie, przywołując 

dzień swoich narodzin. Rakszas to według mitologii indyjskiej demon-ludojad, złośliwy 

potwór-olbrzym grasujący nocą i żywiący się surowym mięsem, również ludzkim171. Jest 

symbolem mrocznej natury, w której dominuje nienawiść oraz zło i która zadaje krzywdy 

 
169 Ibid., s. 36: « La radio se tait un bref instant, avant de diffuser les premières notes de l'hymne national. Un 

ensemble de cuivres démarre pesamment et monte dans un élan qui noue l'estomac et accélère le cœur. / 
Tony la sent qui le gagne, cette émotion dont parle le présentateur depuis tout à l'heure. Sur sa table, à côté 
du transistor dont il s'est rapproché, la photo de son fils, son garçon, son adoré, son amour, sa vie, sa petite 
gueule qui lui sourit, ses yeux vifs et malicieux, sa bouche où trône fièrement sa première dent, un an 
bientôt, faudra commencer à parler du bel anniversaire qu'ils veulent lui offrir. /Un an déjà. Il lève les yeux. 
Regarde la silhouette au bout du quai. Un an, et elle a l'air d'avoir rapetissé, de s'être affaissée. Il voudrait 
aller vers elle, lui toucher l'épaule, lui parler. Il n'a pas le droit de quitter sa guérite ». 

170 Devi Ananda, Moi, l’interdite, Dapper, Paryż 2000, s. 9. 
171 Frédéric Louis, Słownik cywilizacji indyjskiej, Wydawnictwo Książnica, Katowice 1998, s. 166. 
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i cierpienie. Równie negatywne konotacje wywołuje arabski Sheitan czy judeo-

chrześcijański Szatan.  

 Bliscy nazywają dziewczynkę Mouna, co w hindi oznacza brzydką kobietę, 

szkaradę. Od najmłodszych lat bohaterka jest więc nie tylko popychadłem, ale i obiektem 

kpin. Próby mówienia kosztują ją wiele wysiłku, ale ich wynikiem jest jedynie seplenienie 

i salwy śmiechu postronnych. 

 Ze strachu przed komentarzami gości, przy każdej wizycie w domu, Mouna jest 

ukrywana nie tylko przed światem, także najbliżsi chcą sobie oszczędzić jej widoku. Budzi 

obrzydzenie, zamiast miłości, której ma prawo od nich oczekiwać. Jak sama zaznacza: 

„Zewsząd słyszałam ich głosy, które rozbijały się o moje oczekiwania: Zamknijcie Mounę, 

znajomi przychodzą wieczorem. Weźcie ją stąd, nie chcę widzieć tej pechowej twarzy przed 

wyjściem. / Idź stąd, zapalam lampę do modlitwy”172. 

 Co więcej, Devi daje czytelnikowi do zrozumienia, że gdyby dziewczynka urodziła 

się kilka dekad wcześniej, zamordowano by ją zaraz po porodzie. Mounę pozostawiono przy 

życiu z nadzieją, że wkrótce umrze. Jej matka kilkukrotnie usiłowała jej w tym pomóc: 

próbowała ją zagłodzić, odmawiając mleka, czy też udusić w kołysce. Cierpienie 

dziewczynki na tym się nie skończyło, została odizolowana, zamknięta w starym piecu do 

wypalania wapna, gdzie przez lata była głodzona, a następnie trafiła do szpitala 

psychiatrycznego. 

7.9. Poboczne bohaterki z Moi, l’interdite: strychowa babka i matka 

 W Moi, l’interdite wykluczenie i przemoc dotykają jedynie postaci żeńskich. Żadna 

z bohaterek (prócz pojawiającej się kilkukrotnie Lisy, pielęgniarki) nie ma prawa 

decydowania o sobie. Historia babki, nazywanej przez bohaterkę strychową babcią, jest 

równie tragiczna jak historia Mouny i dobrze odzwierciedla miejsce i rolę kobiety 

przypisane jej przez kulturę indyjską. „To właśnie tak poznałam jej historię i dowiedziałam 

się, że została wydana za mąż w wieku trzynastu lat, już od pierwszego plamienia, maleńka 

chudzina, mizernota oddana na żer pierwszemu lepszemu. […]”173. To kobieta, która została 

sprzedana przyszłemu mężowi jeszcze jako dziecko. Ze względu na płeć nigdy nie otrzymała 

 
172 Ibid., s. 13: « De partout, j’entendais leurs voix qui venaient se briser contre mon attente : « Enfermez la 

Mouna, mes amis viennent dîner ce soir. Écartez-la, on ne veut pas voir son visage de malchance avant de 
sortir. / Dégage de là, je vais allumer ma lampe de prière ». 

173 Ibid., s. 26-27: « C’est ainsi que je connus sa vie, et que je sus qu’elle avait été mariée à treize ans dès 
le premier épanchement, petite chose maigre et mortifiée offerte en pâture au premier venu ». 
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prawa do decydowania o własnym losie. Jej rola polegała na dbaniu o dom i męża oraz 

wydawaniu na świat potomstwa. Babka Mouny wydała na świat trzynaścioro dzieci, ostatnie 

– dziewczynka – zostało zamordowane przez bliskich, ponieważ urodziło się w złej fazie 

księżyca: „Innym razem opowiadała o dzieciach urodzonych jedno po drugim, non stop, 

dziesięć, jedenaście, dwanaście. Do trzynastej, małej dziewczynki, siedmiomiesięcznej, 

całej czarnej, urodzonej pewnej soboty o pechowej godzinie”174. Strychowa babka 

zredukowana została do funkcji reproduktorki i służącej. Kiedy przestała być już przydatna, 

została pozostawiona sama sobie. Odizolowaną od innych, bez ich pomocy, skazano ją na 

upokarzającą wegetację: „Tymczasem pozbawiona mnie strychowa babcia nędzniała. / 

Próbowałam im wytłumaczyć, że ona umiera z samotności i opuszczenia (nie wiedząc, że 

mnie także czeka taki los)”175. Matka dziewczyny, synowa strychowej babki, przedstawiona 

jest jako bohaterka wyrafinowana, wspierająca męsko-zdominowany system, w którym 

odnalazła swoje miejsce. Jednakże to ciągle kobieta podporządkowana woli mężczyzny 

(męża, syna), która poświęciła swoje życie, jest bierną wykonawczynią rozkazów. Wiedząc, 

że Mouna nie spełnia oczekiwań męża i społeczności gotowa jest ją zabić. Można 

wywnioskować, że matka dziewczyny jest narzędziem w rękach mężczyzny, który popycha 

ją do przemocy. Kobieta bywa więc zarówno ofiarą jak i narzędziem przemocy. Będąc 

całkowicie zależną od małżonka, podporządkowała się narzuconym przez niego regułom, 

tak jak to bywa z ofiarami tzw. syndromu sztokholmskiego, „gdzie jedna ze stron jest 

całkowicie zależna od drugiej i żyje w poczuciu realnego i permanentnego zagrożenia”176.  

7.10. Joséphin 

 Joséphin to niechciane dziecko piętnastolatki, która na każdym kroku mu o tym 

przypominała, obwiniając go o wszystkie swoje niepowodzenia: „[…] muszę cię ciągać 

wszędzie ze sobą, a ty nawet nie potrafisz mówić nie możesz być jak normalne dziecko nic 

nie umiesz zrobić siedzisz tak i patrzysz na mnie tymi oczami jak świnia i bijącym sercem 

piętnaście lat i moje zasrane życie wszystko przez ciebie piętnaście lat tyle marzeń takich 

pięknych […]”177. 

 
174 Ibid., s. 27: « Une autre fois, elle parle des enfants arrivés les uns après les autres, sans arrêt, dix, onze, 

douze. Jusqu'à la treizième, une petite fille, une sept-mois toute noire née à une heure néfaste un samedi ». 
175 Ibid., s. 35: « Entre-temps, grand-mère grenier, privée de moi, dépérissait./ J'ai bien essayé de leur 

expliquer qu'elle se mourait de solitude et d'abandon (sans savoir que c'était le sort qui m'attendait aussi) ». 
176 Czerniak Anna, Psychospołeczne paradoksy przemocy, „Państwo i Sprawiedliwość”, nr 2, 2014, s. 56. 
177 Devi Ananda, La Vie de Joséphin le fou, Gallimard, Paryż 2003, s. 25: « […] je dois te traîner partout et tu 

sais même pas parler tu peux pas être comme un enfant normal tu sais rien faire tu restes là à me regarder 
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 Joséphin żył w piekle od momentu swoich narodzin. Chłopcem nikt się nie 

zajmował. Był pozostawiony samemu sobie. Nie rozwijał się prawidłowo, nie potrafił nawet 

dobrze mówić. Młoda matka wielokrotnie zostawiała go na kilka dni bez jedzenia, wyrzucała 

z domu, kiedy schodzili się kolejni wujkowie, biła go, maltretowała, żeby ukoić kolejne 

zawody miłosne, a rany i blizny na jego ciele stały się kroniką porażek kobiety. 

 […] kiedy przypominała sobie o tym, przychodziła przyjrzeć się mojemu ciału i mojej 
głowie, dotknąć mojego ucha, które ugryzła, kiedy jeden z wujków ją opuścił, odnaleźć obwódkę 
niebieskiej blizny po przypaleniu papierosem, która przypominała o dniu, w którym ten wrócił. 
W ten sposób eksplorowała moje ciało: byłem księgą jej historii. Przypominała sobie swą 
nieużyteczną egzystencję w moich ranach, te ropiejące były najstarsze, te, w których krew była 
jeszcze czerwona najnowsze. Każda rana mówiła o jej niepowodzeniach.178 

 
 Joséphin był całkowicie zaniedbany przez matkę, bliskich oraz instytucje społeczne. 

Jedynie babka bohatera i zaprzyjaźniony z nią ksiądz podjęli próbę ratowania dziecka. 

Jednak przestraszyli się jego stanu i zrezygnowali, gdyż chłopiec nie przypominał już 

człowieka: „[…] myśleli, że to był śpiący pies, nawet nie zwrócili na mnie uwagi […] 

podniosłem się całkiem nagi całkiem chudy z rozczochranymi włosami śmierdzący z całej 

siły”179. 

 Nie dość, że nikt mu nie pomógł, to inne dzieci i dorośli drwili z niego, wyzywając 

go od wariatów – Józek-Szaleniec (Zozéfin-fouka), naśladując jego niewyraźne słowa. 

Odrzucony przez najbliższe otoczenie, Joséphin więcej obcował z naturą niż z ludźmi, 

powoli znikał ze świata ludzi. W ich oczach stał się cieniem, duchem, szaleńcem, potworem.  

7.11. Patryk, Louis, Bertrand – mężczyźni skazani na Soupir 

 W Soupir Ananda Devi opisuje jedenastu głównych bohaterów oraz postaci, które – 

jak na przykład poławiaczki ostryg – pojawiają się epizodycznie.  Stracili oni prawo głosu 

lub nigdy go nie otrzymali. To bohaterowie, których społeczeństwo nie akceptuje ze względu 

na różne ułomności; ich los nikogo nie obchodzi. Dobrowolnie zdecydowali się opuścić 

zbiorowość, gdyż wiedzą, że do niej nie pasują. Narrator powieści, Patrice Éclairé (Patryk 

 

avec tes yeux de cochon et ton cœur bavant quinze ans et toute ma vie fini foutue à cause de toi quinze ans 
tellement de rêves tellement jolie [...] ». 

178 Ibid., s. 21:« […] quand elle se rappelait cela elle venait inspecter mon corps et ma tête, toucher mon oreille 
qu’elle avait mordue un jour qu’un tonton l’avait quitté, retrouver un cercle de brûlure bleue qui marquait 
le jour où il était revenu, et comme ça elle explorait mon corps, j’étais son livre d’histoires, elle se rappelait 
sa propre existence inutile dans mes plaies, celles qui suppuraient étaient les plus vieilles, celles où le sang 
était rouge étaient les plus neuves, chaque plaie lui racontait ses déboires [...] ». 

179 Ibid., s. 36-37: «  […] ils ont cru qu’il y avait un chien qui dormait là et ils ont pas fait attention à moi […] 
je me suis mis debout tout nu tout maigre cheveux fous puant de toutes mes forces [...] ». 
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Oświecony), jest zdegenerowanym alkoholikiem, który nie potrafi wziąć odpowiedzialności 

za własne życie. Bez pracy, środków do życia, ścigany przez duchy przeszłości, 

pozostawiony sam ze swoim nałogiem, żyje jak menel: „Pokój był obrzydliwy. Jak zawsze 

zostawiłem okna i drzwi otwarte, ale dom tak szybko nie zapomina. Śmierdział 

sfermentowanym mlekiem, wymiocinami i odchodami niemowlaka. Śmierdział alkoholem 

i moczem”180. To jednak człowiek, który chodził do szkoły (jako jedyny z całej grupy potrafi 

czytać): bohater, który miał szansę na lepsze życie, lecz ją zaprzepaścił. Podobnie jak szansę 

na zbudowanie rodziny. Noëlla – jego córka, której się wypiera, widzi w nim jedynie 

dezertera: „Zbieg, właśnie w ten sposób cię postrzegam”181 – zarzuciła mu pewnego dnia. 

Z początku Patrice budził zaufanie mieszkańców Soupir: wydawał się być ich 

przewodnikiem. Jednakże otumaniony alkoholem zawiódł siebie i innych. Kolejny 

z mężczyzn Soupir – Louis Bienvenue (Ludwik Milewidziany), to człowiek żyjący z dnia 

na dzień kosztem innych, kobieciarz i cwaniak, bez stałej pracy i miejsca zamieszkania. 

Stanowi uosobienie typu mężczyzny, który ma „krótką pamięć jak wszystkie bezmózgie 

istoty”182 i dla którego „więzi istnieją tylko przelotnie”183. Prowadzący życie bez zbędnego 

zaangażowania, jest tam, gdzie widzi korzyść. Zniszczył życie Corinne i sprowadził śmierć 

na kolejną partnerkę. To jednostka niepotrzebna w społeczeństwie, zdegenerowana 

i zaburzająca jego funkcjonowanie, stąd wykluczona. Ostatni, Bertrand Laborieux (Bertrand 

Pracowity), to wprawdzie uczynny człowiek, ale również niepotrafiący odnaleźć się 

w świecie. Jak zaznacza narrator: „Bertrand Laborieux jest najcichszy z nas wszystkich, 

najgłupszy i najbardziej lakoniczny. Kiedy otwiera usta to tylko po to, żeby kląć. Kiedy 

milknie staje się zwiotczałym i jałowym ciałem. Kiedy się śmieje całe jego ciało drży: 

powieki mrużą, zęby błyszczą żółtym blaskiem, ranne członki zbyt wcześnie zestarzałego 

ciała trzęsą się”184. Bertrand to mężczyzna, który przez swoje deficyty psychiczne został 

uznany za lokalnego głupka. Jego zachowanie przypomina zachowanie dzieci. Jest 

pozostawiony sam ze swoją słabością, bez opieki bliskich czy odpowiedzialnych instytucji. 

Podobnie jak inni mieszkańcy Soupir, mężczyzna nie posiada ani pracy, ani dochodów. Żyje 

 
180 Devi Ananda, Soupir, Gallimard, Paryż 2002, s. 36: « La pièce était nauséabonde. J’ai laissé comme 

d’habitude la porte et les fenêtres ouvertes, mais la maison n’oublierait pas de sitôt. Elle sentait le lait 
fermenté, le vomi, les déjections du bébé. Elle sentait l’alcool et l’urine ». 

181 Ibid., s. 199: « Toi, le fuyard, c’est ainsi que je te vois ». 
182 Ibid., s. 127: « [….] la mémoire courte des êtres sans raison ». 
183 Ibid., s. 127: « […] les liens ne sont que passagers [...] ». 
184 Ibid., s. 174: « Bertrand Laborieux est de nous le plus silencieux. Le plus idiot, le plus laconique. Lorsqu’il 

parle, c’est pour jurer. Lorsqu’il se tait, on a une impression de molle absence et de peau en jachère. 
Lorsqu’il rit, tout son corps est secoué, ses yeux se ferment et larmoient salement, ses dents ont un éclat 
jaune, ses chairs prématurément vieillies, aux étranges lacérations, tremblent ». 
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z dnia na dzień. Nie przejmuje się konsekwencjami, tym czy będzie miał co zjeść kolejnego 

dnia. Narrator zaznacza, że jest on dobrym człowiekiem, lecz ze względu na swoje deficyty 

został wykluczony ze zbiorowości. 

7.12. Ferblanc, Royal Palm, Noëlla 

 Kolejną grupą bohaterów z Soupir są młodzi ludzie, jeszcze dzieci, które urodziły 

się w złym miejscu i czasie. Z powodu chorób, którymi są dotknięte zostają uwięzione we 

własnym ciele. Ich dramat jest o tyle większy, że nie mieli żadnego wpływu na to, jacy się 

urodzili i jak są postrzegani przez resztę zbiorowości. Zostają wypchnięci ze społeczeństwa 

ze względu na cechy, na które nie mają wpływu. Ferblanc (Bielejący) to chłopiec, który 

zachorował na albinizm. „Od tego czasu jego skóra jest jak półprzezroczysty biały jesienny 

liść przyczepiony do ciemnego drzewa. […] Kiedy dekoloryzacja się dopełniła, wydawałoby 

się, że odczuł ulgę. Był brzydki, ale przynajmniej jednego koloru”185. Podobnie jak 

w przypadku narratora, Patryka, niewiele wiadomo na temat jego pochodzenia i życia sprzed 

choroby. Czytelnik poznaje bohatera, który jest już dotknięty schorzeniem wykluczającym 

go z życia w społeczeństwie. Był lubiany wśród ludzi i cieszył się powodzeniem wśród 

kobiet, ale jego status „duszy towarzystwa” zbladł wraz z kolorem skóry. Nie mogąc znieść 

spojrzeń ludzi, sam się wykluczył ze społeczeństwa. Pomimo trudnej sytuacji Ferblanc starał 

się odzyskać kontrolę nad własnym życiem, na próżno. Wszelkie próby przeciwstawienia 

się losowi (najpierw przeprowadzka do Soupir, następnie uprawa marihuany) okazały się 

porażką. Kolejny z bohaterów Royal Palm jest wykluczony od dnia poczęcia. Jako owoc 

gwałtu na trzynastoletniej dziewczynce, został porzucony na śmietniku w dniu narodzin. 

Odratowany przez starszą kobietę, cierpi na egzemę i padaczkę – podczas jej napadów traci 

świadomość i kontrolę nad własnym ciałem. Royal Palm to postać, która z powodu 

okoliczności poczęcia została porzucona przez najbliższych, a przez biedę i chorobę 

wyłączona ze zbiorowości. Nikt prócz rodziny, która go porzuciła, nawet on sam przez długi 

czas, nie zna swojej historii: to „sekretne dziecko”186. Od małego skazany na cierpienie 

i wykluczenie: „Maleńkie, brzydkie coś, które w pierwszych dniach życia zachorowało na 

egzemę ropną, na którą ani śmietana z mleka krowiego, ani miąższ kokosowy, ani balsam 

 
185 Ibid., s. 14: « Sa peau est désormais translucide, feuille blanche et presque automnale accrochée à un arbre 

noir. […] Quand la décoloration s’est achevée, il a paru soulagé. Il était laid, mais d’une seule couleur ». 
186 Ibid., s. 28 : « […] un enfant secret […] ». 
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kalaminowy nie pomagały”187. Chłopiec jest o tyle potrzebny, ile służyć może turystom za 

przewodnika: przemierza niebezpieczne zakamarki skalne tylko po to, żeby zrobić dla nich 

jak najciekawsze zdjęcie z wakacji. Spowodowany napadami padaczki brak kontroli nad 

własnym ciałem symbolicznie odzwierciedla jej brak nad własnym życiem. Noëlla to 

kolejne dziecko, które boryka się z wykluczeniem. Dziewczynka przyszła na świat bez nóg. 

Od narodzin skazana jest na pomoc i litość innych, ponieważ nie jest w stanie funkcjonować 

sama. Miejsce, w którym żyje, wyłącza ją z dostępu do instytucji socjalnych. Kalectwo 

i bieda sprawiają, że dziewczyna pozbawiona jest możliwości decydowania o sobie jak 

i wielu wyborów, które przysługują ludziom w jej wieku, lecz w pełni sprawnym fizycznie 

i urodzonym w lepszym miejscu. Podobnie, to nie ona decyduje o swej przeprowadzce na 

wzgórze. Nie ma tam zbyt wielu młodych ludzi, z dziewcząt „[j]edynie Noëlla przybyła, 

właśnie dlatego, że nie miała wyboru”188. Jej ciało stało się jej więzieniem, jej choroba 

wyrokiem, które determinują całe jej życie. Tak jak Ferblanc, ze względu na swoją 

przypadłość, tak i Noëlla z powodu niepełnosprawności stała się obiektem drwin. 

Dziewczyna skazana jest na innych. To jej matka – Marivonne – jest jej brakującymi 

kończynami, jej wózkiem inwalidzkim czy pielęgniarką. 

7.13. Matki: Marivonne i strażniczka powozu 

 Rola społeczna Marivonne sprowadza się do bycia matką, kochanką i opiekunką nad 

niepełnosprawną córką, Noëllą. Podobnie jak ona pozostawiona jest sama sobie. 

Zredukowana jest do czynności domowych i opieki najpierw nad chorą ciotką Simoną (którą 

zajmowała się aż do jej śmierci), następnie nad niedołężną córką; jakby to był jedyny powód 

jej istnienia. 

 Wcześnie rano zbierała drewno, żeby zagotować wodę na herbatę dla Noëlli. Później 
podgrzewała resztę wody na jej toaletę. Następnie sprzątała, prała, karmiła zwierzęta i plewiła 
ogród warzywny. I tak przez cały czas, każdego dnia, dzień po dniu, przez nieskończoność minut 
i sekund, które wymagały od niej coraz więcej wysiłku, tak że rozpadała się powoli, 
pozostawiając na drodze drobiny siebie, skrawki skóry, drobiny ciała oraz swą legendarną 
odwagę.189 

 
187 Ibid.: « Une petite chose laide qui, dès les premiers jours, s’était mis à souffrir d’eczéma purulent que ni 

la crème de lait de vache, ni la chair de noix de coco, ni la lotion de calamine ne soulageaient ». 
188 Ibid., s. 20: « Il n’y avait que Noëlla qui était venue, et encore, parce qu’elle n’avait pas le choix ». 
189 Ibid., s. 123: « Elle allait chercher le bois mort tôt le matin pour faire bouillir de l’eau pour le thé de Noëlla. 

Après, il fallait encore en faire chauffer pour la toilette de Noëlla. Ensuite elle nettoyait la case, faisait la 
lessive, nourrissait les bêtes, désherbait le potager. Et ainsi de suite, toute la journée, jour après jour, un 
infini de minutes et de secondes qui lui demandait tant d’efforts qu’elle s’effritait littéralement, laissait en 
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 Marivonne jest niewidzialna dla reszty społeczeństwa, nikogo nie interesuje, nikomu 

nie jest potrzebna, dlatego gdy tylko nadarzy się sposobność kobieta opuszcza je 

dobrowolnie, licząc, że gdzie indziej czeka na nią lepszy świat. Naiwnie uwierzyła, że ma 

szansę na szczęście.  

 W podobnej sytuacji znajduje się strażniczka powozu, kobieta-zjawa, która 

epizodycznie objawia się bohaterom, odsłaniając kolejne elementy swojej przeszłości 

połączonej z historią wyspy, jak klątwa naznaczającej życie bohaterów. Strażniczka jest 

kolejną powieściową matką i żoną, która nie udźwignęła nałożonego na nią ciężaru. 

 Mój mąż był chory, słaby, nie mógł nawet sam pójść za potrzebą. [...] Nie miałam innego 
zajęcia. Spędzałam życie na sprzątaniu prosząc tylko o jedno, by móc spokojnie drzemać w cieniu 
filaosów, To nie była jego wina. Nie prosił się o chorobę. To nie była również wina moich 
ośmiorga dzieci, które kurczowo łapały mnie za spódnicę i ciągle prosiły o więcej. [...] Miałam 
wrażenie, że mnie zjadają. A ja, cały czas czyściłam brudy innych. Wszystkie te plamy 
pozostawiały na mnie piętno, na mojej skórze, na moich odbarwionych detergentami rękach. Kim 
byłam? Czyścicielką gówna.190 

 Skazana na ciągłą opiekę nad ośmiorgiem dzieci, chorym mężem, kierat 

niekończących się codziennych czynności i ciągłą walkę o finansowe przetrwanie kobieta 

nie widzi żadnej szansy na inne, lepsze życie. Czuje się niewolnikiem własnego domu, nie 

tylko bez prawa głosu i możliwości decydowaniu o własnym życiu, lecz choćby komfortu 

spokojnie przespanej nocy. Aż pewnego dnia opuszcza dom, dzieci i męża i rusza wprost 

przed siebie. Nie zatrzymuje się nawet na skraju klifu. Zarówno Marivonne jak i strażniczka 

powozu to postaci, które podejmują heroiczną walkę o przyszłość, jednakże przez miejsce, 

w którym żyją, i przez ich status społeczny nie mają szans na poprawę ich sytuacji. 

7.14. Constance 

 To kolejna po strażniczce powozu bohaterka-zjawa, poprzednia rezydentka Soupir, 

która nawiedza jego nowych mieszkańców: Patryka i Ferblanca, i wydaje się być inicjatorką 

ich przeprowadzki. Zdaje się śledzić każdy ich ruch, prowadzić ich przez życie. To dzięki 

jej świadectwom bohaterowie odkrywają swoje pochodzenie i prawdę o sobie. Constance 

 

chemin des poussières d’elle-même, des morceaux de peau, fragments de chair, et surtout son courage 
légendaire ». 

190 Ibid., s. 141: « [Mon mari] il était malade, faible, il ne pouvait même plus se lever pour faire ses besoins. 
[...] Je n’avais d’autre rôle. Je passais ma vie à décrasser alors que je ne demandais qu’une chose de pouvoir 
dormir sous les filaos sans avoir besoin de me réveiller. Ce n’était pas sa faute, il n’avait pas demandé 
d’être malade.  Ce n’était pas non plus la faute de mes huit enfants qui s’accrochaient à ma robe et qui 
demandaient toujours plus. [...] J’avais l’impression qu’ils me mangeaient. Je nettoyais tout le temps 
la boue des autres. Toutes les taches restaient sur moi, sur ma peau, sur mes mains décolorées par les 
détergents. Qui j’étais ? Une nettoyeuse de merde ». 
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jest medium, słyszy głosy zmarłych. Jak sama o sobie mówi: „[u]rodziłam się i żyłam 

kontemplując martwe kamienie i słuchając dusz zmarłych”191. Społeczeństwo okrzyknęło ją 

wariatką (zyskała nawet takiż przydomek) i odepchnęło, dlatego kobieta zdecydowała się 

zamieszkać w Soupir, wraz ze stadem królików. Odrzucona przez ludzi, Constance odnalazła 

towarzyszy wśród zwierząt. Przypomina inne bohaterki powieści Anandy Devi, chociażby 

Mounę i jej towarzysza – psa. To kobieta, która nie miała wygórowanych oczekiwań od 

życia. „Szukałam jedynie mężczyzny, który sprawi, że przestanę płakać, śpiewając mi 

wesołe piosenki, które opowiadałyby o innym niż ten świecie”192. Chciała jedynie być 

szczęśliwą u boku ukochanego mężczyzny. Uwielbiała muzykę, piosenki Luisa Mariano, 

mimo że nigdy nie mogła ich posłuchać, ponieważ nie miała na czym. Mimo że nie robiła 

krzywdy nikomu, z powodu zachowania, które wymykało się ogólnie przyjętym normom 

społecznym Constance została wykluczona ze społeczeństwa. 

7.15. Prostytutki: Corinne i Pitié 

 Kolejną grupą bohaterów z Soupir są kobiety, które trudnią się prostytucją: Corinne 

i Pitié. Raz wykorzystane przez mężczyzn pogrążają się w autodestrukcyjnej pracy. „Corinne 

była tą ryzykantką, młodsza, pełna radości i nadziei. Była z tych dzieciaków, które sprawiają, 

że na twarzach dorosłych pojawia się radość bez powodu, ciepły uśmiech na ustach”193. 

Zakochała się w Louisie i poświęciła mu całkowicie swoje życie. Kiedy ten jednak rzucił ją 

dla innej, bogatszej, wpadła w szał. Zrozpaczona, otarłszy się o szaleństwo, zabiła kochankę 

Louisa i otworzyła dom publiczny. Kolejna prostytutka, Pitié (Litość), to matka Royal 

Palma. Dziewczyna, napiętnowana skutkami pierwszego gwałtu, jakiego doznała w wieku 

trzynastu lat i którego owocem jest Royal Palm, odtąd regularnie i dobrowolnie pada ofiarą 

tego samego sprawcy. Turysta, zapewne z Zachodu, rok w rok, jak cyklon, odwiedza ją na 

wyspie. Jej jedyną nadzieją jest to, że za którymś razem nie przeżyje ich spotkania. To, co 

najmocniej uderza w postaci Pitié, to jej poddanie fatalizmowi – trwanie w związku z katem, 

który przecież nie mieszka na wyspie. Można by zadać sobie pytanie czy siła sprawcza 

cierpienia kobiety faktycznie znajduje się poza wyspą, czy może zagraniczny turysta jest 

jedynie uosobieniem destrukcyjnej siły drzemiącej w samej Pitié. 

 
191 Ibid., s. 114: « Je suis née et j’ai vécu en contemplant les pierres et en entendant parler les âmes ». 
192 Ibid.: « Et je cherchais seulement l’homme qui m’empêcherait de pleurer en me chantant des chansons 

gaies qui parleraient d’un autre monde que celui-ci ». 
193 Ibid., s. 65: « Corinne, elle, était la joueuse, la cadette pleine de gaieté et de promesses. […] Elle était de 

ces enfants qui font sourire les adultes sans raison, d’un sourire qui a un goût de chaleur sur les lèvres ». 
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 Każda z wymienionych kobiet skrzywdzona jest przez los. Ich wybory są jedynie 

pozorne, uzależnione od innych. Żadna nie ma wpływu na swoją sytuację – lub zakłada, że 

go nie ma. Corinne nie może zatrzymać mężczyzny, Pitié nie może go powstrzymać. 

Sytuacje obu kobiet nie są jednostkowe. Corinne nie jest jedyną bohaterką, która wytyka 

lekkomyślność i niefrasobliwość mężczyznom, jej siostra – Marivonne myśli podobnie: 

„U nas wszyscy mężczyźni odchodzą - powiedziała. Moja babcia sama wychowała 

dziewięcioro dzieci, urodzonych przez różnych ojców. To samo było z moją matką. Mój 

sprytny ojciec też się wyślizgnął od obowiązków. Nie wiem kto nim jest. Moje siostry też są 

same. Nawet Corinne, piękna Corinne, została porzucona. A ja? Nawet nie znam tego, 

który ... Po co?”194, Pitié zapewne nie jest jedyną ofiarą seksturystyki w krajach ubogich. Ich 

wybór zawodu jest dodatkowym – lecz nie dobrowolnym, w świetle tego co wyżej – 

wykluczeniem.  

 Bohaterowie powieści Anandy Devi i Shenaz Patel to jednostki, dla których nie ma 

miejsca we współczesnym społeczeństwie maurytyjskim. To postaci, które z różnych 

powodów zostały uznane za nieprzystosowane do życia w zbiorowości, nieużyteczne, 

przynoszące hańbę lub wstyd pozostałym jej członkom, wyróżniające się, bo/lub łamiące 

zasady, a przez to zagrażające porządkowi społecznemu. Mimo że nie stanowią jednorodnej 

grupy wszystkie, w mniejszym lub większym stopniu, poddane są procesowi ekskluzji 

społecznej, a jednym ze wspólnych im mianowników jest przebywanie na wyspie 

w miejscach, które łączy funkcja wygnania, napiętnowania, wyłączenia czy separacji. 

  

 
194  Ibid., s. 34: «Chez nous, tous les hommes partent, dit-elle. Ma grand-mère a élevé seule ses neuf enfants, 

nés de pères différents. Même chose pour ma mère. Mon maquereau de père n'est jamais resté. Je ne sais 
pas qui c'est. Mes sœurs aussi sont seules. Même Corinne, la belle Corinne, a fini par être abandonnée. Et 
moi, je ne connais même pas celui qui... Pourquoi ? ». 
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CZĘŚĆ III  
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1. Możliwości i funkcje wyspy 

1.1. Czym jest przestrzeń w literaturze franko-maurytyjskiej? 

 Zajmując się analizą przestrzeni w literaturze, należałoby najpierw zadać sobie 

pytanie czym ta przestrzeń jest. Czy ograniczona jest do konkretnego terytorium, którego 

obszar można by odzwierciedlić na mapie? Czy mowa jest o jednej przestrzeni czy 

o przestrzeniach w liczbie mnogiej? Jakie wyobrażenia tejże przestrzeni lub tychże 

przestrzeni funkcjonują w percepcji wyspiarzy? Jakie obrazy przestrzeni wyłaniają się 

z powieści Devi i Patel?  

 Czym jest przestrzeń w analizowanej literaturze? Z geograficznego punktu widzenia 

niewątpliwie ograniczona jest ona do wyspy. Zazwyczaj jest nią Mauritius, rzadziej 

Rodrigues i Czagos. Wyspa z powieści Devi i Patel nie jest strukturą statyczną, lecz 

dynamiczną, jak każda poddana procesom socjologicznym, ewoluująca wraz ze 

społeczeństwem. To przestrzeń aktywna: produkująca pomniejsze przestrzenie na jej 

podobieństwo. Wyspy na wyspie, czyli miejsca, które są hermetyczne, odizolowane od 

reszty terytorium, wpisujące się w dychotomiczny system podziału na dobro i zło, któremu 

poddaje się sama wyspa. W analizowanej literaturze nie sposób jednak odnaleźć przestrzeni 

pośrednich, neutralnych, które wymykałyby się wyżej wspomnianej dychotomii. Przestrzeń, 

podobnie jak literaturę maurytyjską należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo, analizując 

składające się na nią podrzędne przestrzenie i miejsca. 

 Z literackiego punktu widzenia, wyspa jest najważniejszym elementem, 

pierwszoplanowym terytorium, wokół którego budowane są akcje powieści, stanowi jądro 

każdej z nich. Wyspa jest punktem wyjściowym fabuły: to z niej czerpią język i postaci. Nic 

dziwnego, horyzonty bohaterów zawężone są do horyzontów wyspy. Z powodów 

finansowych większość Maurytyjczyków jest na niej uwięziona – to jedyne terytorium, jakie 

znają. Tym bardziej przestrzeń i jej mieszkańcy odbijają się w sobie wzajemnie, pierwsza 

stanowi lustro dla drugich. Wpływają na siebie i wzajemnie się kształtują. Podobnie jest 

z literaturą i środowiskiem, z którego ta wyrasta. Świat realny i przedstawiony przenikają 
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się nawzajem. Wyspa i tekst tworzą tzw. textîle, jak sugeruje Antje Ziethen w Géo/Graphies. 

La Poétique de l’Espace, hybrydę powstałą z połączenia wyspy i tekstu.  Oddziałując na 

siebie, formują nowy twór, w którym logos łączy się z toposem w jedną materię195. 

 Wyspa nie jest jedynie tłem wydarzeń, choć koloryt lokalny jest niewątpliwie mocno 

obecny w powieściach Devi i Patel, uwydatniając tym samym kluczową rolę przestrzeni. 

Jest ona rusztowaniem fabuły. Wyspa jest tym wspólnym mianownikiem, który mniej lub 

bardziej świadomie przyjmowany w tej roli, determinuje życie mieszkańców. To motyw 

powracający pod wieloma postaciami. Jest ukazana dosłownie, z fotograficzną wręcz 

precyzją, lub za pomocą różnych elementów, takich jak kolory, roślinność, postacie czy 

nawet zapachy. Wyspa oddziałuje na bohaterów, będąc jedynym stałym elementem ich 

rzeczywistości. Ci również, a zwłaszcza ich styl życia, znajdują odzwierciedlenie 

w wyspiarskiej przestrzeni. Przestrzeń i jej mieszkańcy upodobniają się do siebie. Wyspa 

nabiera cech ludzkich i odwrotnie. Skazani na siebie bohaterowie i miejsce przenikają się, 

tworząc psychofizyczną hybrydę. 

 Przestrzeń wyspy w literaturze Devi i Patel to także odrębna postać, która czuje 

podobnie jak jej mieszkańcy. Jest niemą obserwatorką i pocieszycielką. Urasta do rangi 

troskliwej matki, czuwającej nad dzieckiem i przynoszącej ukojenie w trudnych chwilach 

z jednej strony, ale i zasadniczej despotki, od której zależy życie mieszkańców, z drugiej. 

Współczesna powieść franko-maurytyjska zrywa z rajską reprezentacją wyspy. Egzotyczna 

roślinność i piękne plaże ustępują miejsca obrazom biedy i rozwarstwienia społecznego, 

tworząc zdecydowanie odmienną wizję niż panorama ekskluzywnego Mauritiusa.  

 Wyspa nie jest przestrzenią jednoznaczną, zmienia swoje oblicze wraz z obraną 

perspektywą. Punkt widzenia zamożnych mieszkańców czy turystów jest inny niż pogląd 

ludności znajdującej się w niekorzystnej sytuacji czy to finansowej, czy to społecznej (lub 

obu na raz). W analizowanych powieściach środek ciężkości przeniesiony jest na jednostkę 

wyrzuconą poza granice społeczeństwa odniesienia ze względu na przypisane jej odchylenia 

od przyjętych norm (a zatem jednostkę wykluczoną normatywnie i przestrzennie). Tym 

samym ocena społeczeństwa przeniesiona jest na zewnątrz tegoż społeczeństwa (gdyż jest 

ono przedstawione z perspektywy osób z niego wykluczonych). Bohater wykluczony 

koncentruje się na opisie własnego życia, a do społeczności, z której jest wyłączony, odnosi 

się jedynie pomocniczo, w celu sportretowania własnej egzystencji. Mimo że nie jest to 

 
195 Ziethen Antje, Géo/Graphies. La Poétique de l’Espace (Post)Colonial dans le Roman Sénégalais et 

Mauricien au Féminin, op. cit., s. 86. 
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eksplicytnie nadrzędnym celem narracji, z niej właśnie wypływa krytyka społeczeństwa. 

Można pokusić się o pytanie, czy dotyczy ona jedynie obszaru maurytyjskiego? Otóż nie, 

jak jednogłośnie przyznają pisarki w udzielanych wywiadach196. Wyspa z powieści Devi 

i Patel jest miniaturą świata, a uwypuklane problemy dają się rozpoznać w wielu miejscach 

na Ziemi. 

  

 
196 Na podstawie materiałów własnych z prywatnych rozmów z pisarkami. 
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2. Wyspa jako tło wydarzeń 

2.1. Moi, l’interdite 

 Akcja wszystkich analizowanych przeze mnie powieści toczy się na wyspie. Moi, 

l’interdite, La Vie de Joséphin le fou, Le Portrait Chamarel i Sensitive rozgrywają się na 

Mauritiusie. Informacja ta zazwyczaj pojawia się dyskretnie, gdyż nazwy miejscowości 

praktycznie nie występują w tekstach. W Moi, l’interdite, Ananda Devi informuje czytelnika, 

że teatrem wydarzeń jest Mauritius, wspominając jedynie nazwy trzech miast – Port-Louis, 

Trou d’Eau Douce i Rose Hill. Łatwo jednak zorientować się, gdzie rozgrywa się akcja. 

Wyspę można odnaleźć nie tylko za pomocą odniesień geograficznych, lecz także w opisach 

potraw, o których wspomina raz po raz bohaterka: „Trochę gęstego sosu curry wyciekło 

z kącika jego ust i zabrudziło białe ubranie”197, „Dorastałam w zapachu […] wywarów 

z rzodkwi i zielonych naci”198, „mój ojciec ciągle przeżuwał smażoną ciecierzycę”199, 

„myślałam, że mogę się najeść owocami mango o niebiańskim zapachu, które gięły swym 

ciężarem gałęzie drzewa”200. Wyspa powraca także w aluzjach do tropikalnej roślinności: 

„tego dnia trzcina spłonęła, a wiatr przyniósł mi gorzki zapach palonego karmelu”201, „[…] 

wielkie drzewa rosły w mojej głowie. Wieloramienne figowce o stu korzeniach, które 

wyciągały gałęzie na cztery strony świata, żeby lepiej go posiąść”202, w zapachu rumu czy 

skóry przesiąkniętej smażonym olejem. Mauritius można nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć. 

Dziewczyna wspomina o docierających do wapiennego pieca odgłosach natury: „szum[u] 

wiatru z filaosów”203 i tych z życia wyspy: „Pewnego wieczora usłyszałam dudnienie 

 
197 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 16: « Un peu du jus épais du curry s’est échappé du coin de ses 

lèvres et a taché ses vêtements blancs ». 
198 Ibid., s. 28: « J’ai grandi dans son odeur de vieux et de chair pétrifiée, de bouillon cresson et de bred 

malbar ». 
199 Ibid., s. 51: « Mon père mâchait à grand bruit des pois chiches grillés ». 
200 Ibid., s. 98: « j’ai cru me nourrir de mangues au parfum d’irréel qui pliaient les arbres ». 
201 Ibid., s. 17: « Ce jour des cannes brûlées, le vent m’a apporté une odeur de caramel amer […] ». 
202 Ibid., s. 57: « Quels arbres magnifiques croissaient dans ma tête. Des banyans, des multipliants aux cent 

racines qui lançaient leurs bras aux quatre coins de la terre pour mieux la posséder ». 
203 Ibid., s. 33: « […] le vent dans les filaos[...] ». 
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bębnów i jęk shenhai. Miłosne indyjskie pieśni rozbrzmiewały wokół mnie i przypomniały 

mi o historiach strychowej babki”204. Narratorka wplata obrazy z rytuałów religijnych. 

Muzyka i tańce które słyszy towarzyszą zaślubinom jej sióstr. „Zrozumiałam po dźwiękach 

uderzeń, że moje siostry wychodziły za mąż. Na pewno nie miały złamanego serca, wręcz 

przeciwnie. Muzyka informowała o wydarzeniu tak daleko, jak to tylko było możliwe. 

Wielkie święto w całej wiosce”205. Mauritius ukryty jest w podsłuchiwanych przez bohaterkę 

rozmowach: „Rozmawiali długo o tym, że morze zalało pola pozostawiając po sobie biały 

welon z soli na zaoranych polach, o wzbierających czerwonym błotem rzekach, a także 

o migdałecznikach o podwójnych pniach i orzechach kokosów nie dających mleka”206. 

 Wyspa z Moi l’interdite to wyspa nominalnie ukryta. Bohaterka-narratorka dostarcza 

czytelnikowi stopniowo jej skromne, fragmentaryczne opisy. Przestrzeń materializuje się 

pod postacią pojedynczych kolorów, smaków oraz zapachów i dźwięków, które dochodzą 

do dziewczynki uwięzionej w murach pieca do wypalania wapna – jakby przez dziurkę od 

klucza docierają do niej przypadkowe detale rzeczywistości. Ten rozdrobniony maurytyjski 

pejzaż odzwierciedla to, jak wyspę widzi Mouna i jak wygląda jej życie. 

2.2. Sensitive 

 W powieści Sensitive Shenaz Patel, podobnie jak w Moi, l’interdite, Mauritius można 

odnaleźć w nazwach własnych takich jak Port-Louis, Plaisance, Flic-en-Flac; niemniej 

nazwa miejscowości, w której żyją bohaterowie powieści, nie pada ani razu, podobnie jak 

nazwa wioski, w której mieszka rodzina Mouny. Patel sugeruje jedynie, że miejsce akcji 

musi znajdować się w głębi wyspy, w jej północnej części. Oczami głównej bohaterki 

poznajemy maurytyjską przestrzeń, w tym roślinność, ale nie w tych dawkach i postaciach, 

jakich czytelnik spodziewa się po rajskiej wyspie. Anita koncentruje się na opisie dwóch 

roślin – tytułowego czułka wstydliwego (mimozy) oraz jakarandy. O pierwszej pisze: „Nie 

chcę, żeby ją ciągle zrywać. Lubię ją bardzo. […] Wystarczy dotknąć ją, koniuszkiem palca, 

 
204 Ibid., s. 85: « Un soir, j’ai entendu le grondement des tambours et la plainte des shenhais. Des chansons 

d’amour indiennes ont tonitrué tout autour de moi et ont fait revivre un instant les histoires de grand-mère 
grenier ». 

205 Ibid., s. 86: « Mais j’ai compris au tapage qui a suivi qu’on mariait mes sœurs. Elles ne devaient pas avoir 
le cœur brisé, au contraire. La musique annonçait l’événement aussi loin qu’elle le pouvait. Grande fête 
dans tout le village ». 

206 Ibid., s. 29: « Ils ont longtemps parlé de la mer qui avait envahi les terres et laissé un voile de sel blanc sur 
les champs labourés. Et de la marée de la boue rouge dans les rivières. Et du badamier à deux troncs, et de 
noix de coco sans lait ». 
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o tak, łagodnie, delikatnie, a ona się zamknie”207, a o drugiej: „Szybko pobiegłam, ile sił 

w nogach, żeby wspiąć się na moją jakarandę. Poślizgnęłam się po drodze na fioletowym 

dywanie z dzwoneczków, które właśnie zrzuciła”208. Wyspę można również dostrzec 

w opisie pejzażu (który tworzą dwa zestawione obrazy: pola trzciny cukrowej i oceanu). 

Obrazy te pojawiają się, kiedy Anita po raz pierwszy odkrywa morze: „Na samym krańcu 

drogi, u brzegu pól trzcinowych, ono tam było. Szeroka wstęga. Błękit.”209, a także w opisie 

mieszkańców wyległych na plażę nadmorskiej części wyspy: „[…] sprzedawca ananasów 

i letniej wody kokosowej, starzec oparty o pień filaosu ściskający butelkę rumu między 

nogami, grupka ludzi, która w nieskończoność wybija rytm segi210, bus handlarza sorbetami 

odtwarza z głośników rzężącą płytę jeżdżąc w tę i we w tę”211. Obok opisów natury i życia 

codziennego narratorka przedstawia czytelnikowi również dużo szerszy obraz 

społeczeństwa maurytyjskiego, odnosząc się do wydarzeń, a nawet do rzeczywistości 

politycznej, przenikających fabułę i przenoszących czytelnika na Mauritius. Anita przytacza 

informacje zasłyszane w radiu: „Pewnego dnia w radio minister zadeklarował […], że 

lokalni pracownicy powinni być bardziej produktywni, stawiając za model chińskie 

robotnice”212 lub zasłyszane od wuja Faëla: 

 Wuj Faël mówi, że powinniśmy być mili dla nich [robotnic z Chin] i że dużo się dziś 
mówi o engagés [kulisach] przybyłych z Indii w ubiegłym wieku do ciężkiej pracy, kiedy to 
wyzwoliliśmy niewolników. Ustanowiono nawet dwa dni wolne, żeby zasygnalizować te dwie 

 
207 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 93: « Je ne veux plus qu’on touche à la sensitive, parce que je l’aime 

bien cette plante. […] Tu la frôles, du bout du doigt, comme ça, tout doucement, délicatement, et aussitôt 
elle se ferme ».  

208 Ibid., s. 96: « J’ai couru à toute vitesse pour grimper dans mon jacaranda. J’ai dérapé par terre sur les 
petites clochettes mauves qu’il laisse tomber en ce moment ». 

209 Ibid., s. 45: « Tout au bout de la route, à la fin des champs de cannes, elle était là. Un large ruban. Bleu ». 
210  Tradycyjna maurytyjska sega (oryginalny zapis: séga) jest dynamiczną sztuką widowiskową (połączenie 

tańca, śpiewu i gry na tamburynie), charakterystyczną dla społeczności kreolskiej. Praktykowaną jest 
podczas nieformalnych imprez rodzinnych, a także w miejscach publicznych. Piosenki stopniowo 
przyśpieszają rytm, podczas gdy tancerze poruszają biodrami i dłońmi w rytm perkusji. Według: 
https://ich.unesco.org/fr/RL/le-sega-mauricien-traditionnel-01003, 03.02.2020. 

211 Ibid., s. 47-48: « Des enfants qui tripotent la plage avec des seaux rouges, de pelles jaunes, des arrosoirs 
verts ou bleus, des garçons qui jouent au volley en plongeant lourdement dans des paréos ouverts sur leurs 
minuscules croissants de bikini fluo, une grosse dame qui se baigne avec sa robe à fleurs et son collant noir 
accrochés à toutes formes, quelques chiens qui se reniflent le derrière et trottinent ici et là pour trouver des 
restes, un marchand d’ananas et d’eau de coco tiède, un filao appuyé contre le dos d’un vieux bonhomme 
qui regarde au loin la mer en serrant la bouteille de rhum entre ses jambes, un groupe qui ravanne un séga 
sans fin, la camionnette d’un marchand de sorbets qui braille son disque rayé de boîte à musique en faisant 
le va-et-vient sans arrêt ». 

212 Ibid., s. 39: « L’autre jour à la radio, un ministre a déclaré, en insistant beaucoup qu’il fallait que 
les travailleurs locaux soient plus productifs, qu’ils prennent pour modèle les ouvrières chinoises ». 
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epoki. Ale wuj Faël mówi, że trzeba by pomyśleć o stworzeniu wolnego dnia dla chińskich 
robotnic, ponieważ one są trochę dzisiejszymi engagés i niewolnikami.213 

 W ten sposób Patel sytuuje Sensitive nie tylko w kontekście historycznym, lecz, co 

interesujące, również we współczesnym jej – postkolonialnym. Krajobraz geograficzny 

ustępuje miejsca pejzażowi walki politycznej i problemów społecznych na Mauritiusie. 

Powieściowa wyspa nie jest jedynie punktem na mapie, lecz przestrzenią współżyjącą 

z mieszkańcami i nabrzmiałą ich codziennością. 

2.3. La Vie de Joséphin le fou  

 W La Vie de Joséphin le fou nazwy własne, z wyjątkiem Case Noyale – 

miejscowości, w której żyje chłopiec – w ogóle się nie pojawiają; toponim Case Noyale jest 

przywołany przez bohatera-narratora zaledwie kilka razy. Wyspa materializuje się 

w nadmorskim pejzażu. Ocean, jego błękit, plaże i podwodne krajobrazy stanowią tło 

historii: 

 Bezdźwięczne istoty wślizgiwały się do swoich mieszkanek z alg i piasku, czasem były 
tego samego koloru co moja krew, która ciągle leciała przypominając koralowe róże pod wodą. 
[…] Siedziałem wpatrzony w ławice ryb: czarnych i tych czarniejszych i tych przezroczystych, 
tak gęstych, że wyglądały jak za mgłą, aż miało się ochotę przetrzeć oczy. […] Potem płynęły 
żółte niebieskie na brzegu, a później żywo różowe, a później w różnobarwne plamy, a potem 
w paski i wszystko odbywało się w kompletnej ciszy [...].214  

 Poza podwodnymi obrazami Joséphin wplata do powieści niewiele bardzo 

skromnych opisów: „[…] kiedy pewnego dnia zemdlałem, leżałem na błotnistej trawie 

rozlewiska, które tworzy ujście rzeki [...]”215. Wyspa jest najczęściej przedstawiana 

w czarnych barwach jako ponure i trudne do oswojenia miejsce, czyli dokładnie w taki 

sposób, w jaki Joséphin widzi świat. Wyspiarska roślinność pojawia się epizodycznie, nie 

tylko w rzeczywistości, lecz także w sennych wyobrażeniach: „wróble rozrabiają w igłach 

 
213 Ibid., s. 43: « Ton Faël dit qu’on devrait être gentils avec elles. Qu’on fait beaucoup de discours ces temps-

ci sur les engagés venus d’Inde il y a un siècle pour travailler très dur chez nous, quand on a libéré les 
esclaves. On vient même de décréter deux jours fériés pour marquer ces deux époques. Mais Ton Faël dit 
qu’il faudrait aussi songer à créer un jour de congé public pour les ouvrières chinoises parce qu’elles sont 
un peu à la fois les esclaves et les engagés d’aujourd’hui ». 

214 Devi Ananda, La Vie de Joséphin le fou, op. cit.  s. 18-19: « Des créatures sans voix glissaient dans 
un habitat d’algues et de sables, parfois même couleur que mon sang qui filait encore et fleurissait comme 
des roses de corail sous les eaux […] Je suis resté longtemps à regarder les bancs de poissons. Il en passait 
des noirs, tout noirs et opaques, si denses qu’ils avaient l’air d’un brouillard et qu’on avait envie de 
se frotter les yeux pour bien voir. […] Et puis passaient les jaunes à bordure bleue, et puis des rose vif, et 
puis des mouchetés, et puis des rayés, tout cela dans le silence le plus total [...] ». 

215 Ibid., s. 24: « […] quand j’ai perdu connaissance un soir dans l’herbe boueuse, dans les nappes de 
marécages qui forment l’embouchure de la rivière [...] ». 
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filaosu”216. W La Vie de Joséphin le fou pierwszoosobowy narrator podaje jedynie niezbędne 

elementy krajobrazu miejsca, w którym żyje – Case Noyale i jej okolicy: „plam[y] rdzawej 

ziemi i sterty źle połączonych ze sobą cementu i karbowanej blachy udających wioskę Case 

Noyale”217, czy: „jej solanki, równiny i twarze spalone słońcem”218. Wspomina 

zamieszkujących wioskę rybaków: „przychodzą o świcie i nie ma nic ani ryby ani homara 

tylko kilka wielkich dziur w ich sieciach i koszach”219 oraz poranki, których unika ze wstydu 

i strachu, kiedy to „dzieci szły do szkoły a rodziny były normalne”220, tak jak unika 

mieszkańców, którzy pachną „zepsutym tłuszczem, rumem i mięsem”221. Zazdrości im tego 

jak spędzają czas: „śmieją się, klepią się po plecach, grają w karty i rzucają 

przekleństwami”222. Obrazy wyspy ograniczają się do perspektywy chłopca ściganego 

i umykającego prześladowcom. Przestrzeń z La Vie de Joséphin le fou jest pozbawiona 

kolorów, jest wręcz monochromatyczna, o mocnej dominancie błękitu (odnoszącego się do 

oceanu i nieba), uzupełnionego z rzadka o inne kolory (ryb i koralowców). Jej cechą 

charakterystyczną jest ograniczenie do negatywnie nacechowanego „tła wydarzeń”, które, 

z wyjątkiem kilku zazwyczaj brutalnych epizodów, zawężone jest do granic podwodnej 

jaskini, w której to nareszcie szczęśliwy bohater przetrzymywał porwane dziewczynki. 

2.4. Le Portrait Chamarel  

 Le Portrait Chamarel uprzywilejowuje krajobraz wyspy wplatając w narrację 

rozbudowane opisy przestrzeni i jej mieszkańców. Autorka sytuuje akcję w trzech miejscach. 

Tylko jedno jest wymienione z nazwy223 – tytułowe Chamarel – inne, to jest miejscowości, 

w których znajdują się klasztor i dom Meimanów, nie posiadają konkretnych lokalizacji. 

Chamarel pojawia się w tytule, ale tylko po to, by później praktycznie zniknąć z przestrzeni 

powieści. Powraca dopiero pod koniec książki, nie licząc kreolskiej piosenki: Lot koté 

montagne Samarel (Po drugiej stronie gór, w Chamarel), którą kilkukrotnie narrator wplata 

w tok opowiadania. Trzecioosobowy narrator maluje Mauritius w wiosenno-letniej porze 

 
216 Ibid., s. 41: « […] les moineaux font du désordre dans les épines des filaos [...] ». 
217 Ibid., s. 23: « […] barbouillis de terre rousse et le ramassis de ciment mal joints et de tôle cannelée qui font 

semblant d’être le village de Case Noyale ». 
218 Ibid., s. 69: « […] ses salines, ses plaines, ses visages brûlés du soleil » . 
219 Ibid., s.11:  « [...] ils arrivent beau matin il y a pas de poisson pas de homard, il y a que des gros trous dans 

les casiers […] ils ne peuvent pas venir pêcher dans la mer [...] ». 
220 Ibid., s. 18: « […] quand les enfants allaient à l’école et les familles étaient habituelles [...] ». 
221 Ibid., s. 12: « [...] la mauvaise graisse et le rhum et la viande de porc [...] ». 
222 Ibid., s. 67: « […] ils rient, ils se tapent dans le dos, ils jouent aux cartes, ils disent de gros mots […] ». 
223 Wyjątkiem jest nazwa pobliskiego parku – Souillac. 
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podkreślając piękno jego natury. Cała intryga w Le Portrait Chamarel zanurzona jest 

w opisie bujnej roślinności Mauritiusa rozkwitającej w listopadzie: 

 Ważne, żeby przyglądać się naturze. Jakarandy, przepiękne, majestatyczne, poruszające 
liliowymi dzwoneczkami w upalnym słońcu, dumne a zarazem delikatne, tak szybko 
rozszarpywane ciężkimi porywami wiatru, ścielą się jak przybrudzony dywan na ziemi. […] 
I królewska gujawa. […] I afrykańskie lilie. Czyż to nie cuda natury? Te rośliny z wyglądu tak 
banalne przez cały rok, nagle z końcem października wypuszczają do nieba długie gałązki, na 
krańcach których eksplodują, jedynie w listopadzie, bukietami fioletowych kwiatów.224 

 Kwitnące drzewa i krzewy zachwycają kolorami za dnia, a zapachem po zmroku: 

„W nocy ciężkiej od wilgoci, potężne różowe oleandry rosnące na końcu podwórza 

rozpościerały słodki, upajający zapach”225. Mangowce, jakarandy, gujawy, oleandry 

wplecione są w fabułę. Kadry z przejażdżek bohaterów przybliżają czytelnikowi 

ukształtowanie geograficzne wyspy, ponownie podkreślając jej majestatyczność: „W oddali 

Góra Lwa przypominała swoją sylwetką sfinksa otoczonego jakby piramidami utworzonymi 

przez bryły bazaltowych skał, które maszyny i ludzkie ręce wyrwały ziemi, gdyż przeczuli 

jej zdolność do przyjęcia trzciny cukrowej”226. Choć narrator nie zapomina też o wyschniętej 

czerwonej ziemi, która wyglądem nawiązuje do wypalonych uczuć bohaterów (starej 

i Husseina czy Samii i odnalezionej rodziny).  

 Natura jest głównym komponentem pejzażu Portretu, z ogrodu przenika w głąb 

domu Meimanów, którego wnętrze i wyposażenie zdobią liczne motywy floralne: 

 Podobnie tandetny od przepychu, stylizowany na perski, dywan ozdobiony wyszukanymi 
kwiatami wisiał na jednej ze drewnianych ścian, na przeciwległej wisiał kolejny, na którym 
widniał napis przypominający Samii surę Koranu. Stary żyrandol o sześciu ramionach 
z przyciemnianej miedzi, wyposażony tylko w trzy żarówki, dopełniał surowej dekoracji 
pomieszczenia, które wydawało się punktem łączącym wszystkie pozostałe części domostwa.227 

 
224 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s . 16-17: « Il faut observer la nature. Les jacarandas, 

magnifiques, altiers, agitants sous le soleil torride leurs clochettes mauves, fières et pourtant si fragiles, 
si vite écrasées par les lourdes ondées d’été qui jettent au sol leur tapis souillé. […] Et le goyavier royal 
[…] Et les novembriers. N’est-ce pas un miracle de la nature ? Ces plantes d’apparence si anodine, presque 
stupide tout au long de l’année, et quoi soudain, vers la fin de l’octobre, lancent vers le ciel de longues 
tiges au bout desquelles exploseront uniquement au mois de novembre, des bouquets de fleurs violettes ». 

225 Ibid., s. 83-84: « Dans la moiteur de la nuit lourde, les grands plants de laurier rose qui bordaient une 
extrémité de la cour exhalaient une senteur sucrée et capiteuse ». 

226 Ibid., s. 15: « Au loin la montagne du Lion allonge sa silhouette énigmatique de Sphinx au-dessus des 
illusoires pyramides formées par les meules de roches basaltiques que machines et mains d’hommes sont 
parvenues à arracher de la terre qu’ils pressentaient fertile pour l’ensemencer de canne à sucre ».  

227 Ibid., s. 24: « Également orné de fleurs stylisé, un tapis de style persan à la splendeur élimée couvrant l’une 
des cloisons en bois, faisant face, sur l’autre mur, à une deuxième tapisserie où était inscrite ce que Samia 
pensa être une sourate du Coran. Un vieux lustre à six branches en cuivre terni, ne portant que trois 
ampoules, complétait l’austère décor de cette pièce qui semblait être le point de convergence de toutes 
celles composant la suite de la demeure ». 
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 Le Portrait Chamarel jest portretem nie tylko wyspy, lecz także jej mieszkańców. 

Podobnie jak w opisie otaczającej dom przyrody, tak i opisując bohaterów, narrator 

uprzywilejowuje kolory i kształty. Malując portrety postaci, podaje szczegóły, tak jakby 

czytelnik spoglądał na ich obrazy przemierzając korytarz muzeum. Najpierw można dostrzec 

obrazy dwóch kobiet – matki i córki. Pierwszy z nich przypomina martwą naturę z kobietą 

wtapiającą się w tło kuchennych słoi:  

 Tak jak bardzo ciemne było pomieszczenie, tak jasno jej się ukazało to co było 
charakterem staruszki, jak gdyby oślepiający wręcz piorun. Biły od niej silna cierpkość i kwasota, 
które nie bez powodu przypominały te zamknięte w oblepionych słoikach, poukładanych 
w kuchni, odłożonych do zamarynowania w oleju i soli – marynacie z najlepszych owoców 
i warzyw, które uprzednio suszyła wiele dni na słońcu […]. Emanował z niej zjełczały żal, który 
drażnił nozdrza, wywracał żołądek i kumulował się w głębinach duszy, tak głęboko jak tylko to 
było możliwe.228 

 Drugi jest portretem, na którym z ciemnego tła wyłania się postać krzepkiej kobiety: 

„Ona nigdy nie mogła być piękna i wydawała się cierpieć z tego powodu. Mocne rysy, 

kończyny zbyt krótkie i zaokrąglone, rzadka czupryna, w której czarna krzykliwa henna 

próbowała niezgrabnie maskować przedwczesne siwienie, a zmarszczki ze zgryzoty były 

zbyt dobrze zadomowione wokół ust i oczu, żeby uznać je za świeże”229. Kolejny jest 

obrazem bawiącego się dziecka – Désiré, namalowany w ciepłych i radosnych barwach, 

kojarzących się z dzieciństwem: „To było słoneczne dziecko. Wszystko w nim emanowało 

światłem. Skóra koloru jasnego miodu, kasztanowe loki, wielkie oczy, żywość w jego 

zachowaniu”230. Aż wreszcie czytelnik dociera do portretu dziadka, najcenniejszego obrazu 

ze zbiorów, dostojnego mężczyzny, o królewskim wyglądzie: „Wysokie czoło, wąsy 

wyraźnie przycięte i lekko zakręcone na końcach, oczy schowane za małymi okrągłymi 

szkiełkami w złoconych oprawkach. Przypominał Samii perskiego władcę, którego kiedyś 

 
228 Ibid., s. 32-33: « Aussi sombre était la pièce, aussi clairement s’était imposé à elle, dans une sorte d’éclair 

aveuglant, la présence de ce qui était le caractère de la vieille. D’elle émanait puissamment une aigreur, 
une acidité qui n’était pas sans rappeler celle de ces bocaux poisseux qu’elle alignait dans la cuisine, où 
elle mettait à confire, dans du vinaigre et du sel, des achards des plus beaux fruits et légumes qu’elle faisait 
au préalable dessécher et ratiner pendant plusieurs jours au soleil. […] D’elle se dégageait une rancœur 
rancie qui assaillait les narines, retournait l’estomac, et s’immisçait au plus profond de l’âme, 
si profondément qu’il était possible de l’en déloger ». 

229 Ibid., s. 26: « Elle n’avait jamais dû être belle, et semblait en avoir souffert, les trais lourds, des membres 
trop courts et enveloppés, une chevelure rare où un henné criard tentait maladroitement de camoufler une 
blancheur précoce, des ride d’amertume trop bien ancrées autour de la bouche et des yeux pour être 
récentes ». 

230 Ibid., s. 35: « C’était un enfant solaire. Tout en lui respirait la lumière. La peu couleur de miel clair. 
La frisure châtaine de ses cheveux en bataille, l’éclat mordore des prunelles étonnées, la vivacité dans 
son allure ». 
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widziała w książce do historii”231. Na końcu pojawiają się obrazy biesiadników – gości, 

którzy odwiedzają dom Meimanów, dwóch małżeństw. Pierwszy przedstawia Mariam 

i Alliego: „Mariam, przyozdobiona biżuterią, zbyt błyszczącą, żeby była prawdziwa, 

wielkości kinkietu, dobranego do stroju już dawno pozbawionego pierwszej świeżości, 

pojawiła się w tym samym czasie, ciągnąć za sobą swojego męża – Alliego, szczupłego 

i suchego, pływającego w ciemnym garniturze w paski, którego spodnie przeżyły dużo 

więcej niż marynarka”232. Portret drugi przedstawia Hafeez i Nassera: 

 Hafeez była umalowana z rozmachem, rozpościerając lśniącą kolekcję pierścieni, 
bransolet i łańcuszków, które sprawiały, że wyglądała jak obwoźny stojak na biżuterię. Przybyła 
wsparta na Nasserze, swoim mężu. Ten przyozdobiony dominującym brzuchem i wielkimi 
oczami jak u wołu, o przygaszonym wyglądzie, był już kompletnie znieczulony o trzeciej 
po południu.233 

 Mocny makijaż i nadmiar biżuterii wydobywa wulgarność i pazerność postaci, 

wszak wizyta gości w domu Meimanów nie jest bezinteresowna. Wszyscy krewni chcą 

zobaczyć Samię, jakby ta była eksponatem nabytym do rodzinnej kolekcji. W ten sposób 

Shenaz Patel ukazuje fragment przekroju maurytyjskiego społeczeństwa. Zestawia na 

jednym podwórku postacie o różnym pochodzeniu, statusie i przynależności etnicznej: 

rodzina Meimanów to Indo-Maurytyjscy muzułmanie, Désiré i Nadège to Kreole, a Samia 

to mieszanej krwi – indo-maurytyjskiej i kreolskiej – bezwyznaniowiec. Na ich przykładzie 

autorka opisuje koegzystencję wielu grup etnicznych. Przypatrując się im, czytelnik odnosi 

wrażenie wizyty w muzeum etnograficznym. Tym bardziej, że dom z Portretu wydaje się 

miejscem zastygłym w przeszłości, którego mieszkańców można porównać do ożywających 

obrazów. 

 Tkanka powieści to nie tylko przestrzeń i jej postaci, lecz także wpisujące się 

w miejsce tradycje. Narrator przywołuje ludowe piosenki, które nuci Nadège czy też opisuje 

zabobony, które mocno tkwią w mentalnej przestrzeni maurytyjskiej. Te znają nawet dzieci: 

„Désiré zebrał kamienie, napluł na nie i rzucił przez lewe ramię. Sakramentalny rytuał, żeby 

 
231 Ibid., s. 42: « Le front haut, la moustache nettement coupée et légèrement retournée aux extrémités, 

les yeux derrières les petites lunettes cerclé d’or. Samia repensa à l’image d’un seigneur persan qu’elle 
avait vu un jour dans un livre d’histoire ». 

232 Ibid., s. 66: « Mariam affublé d’une quincaillerie trop brillante pour être vraie, taille de quinquet dans 
un churidar fané, se présenta à la même heure, en remorquant  son Ally de mari, maigre et sec, nageant 
dans un complet à rayure sombre dont le pantalon avait manifestement beaucoup trop vécu que la veste 
traînant à terre des yeux injectés et fiévreux ». 

233 Ibid., s. 65-66: « Hafeez, maquillée à grand frais et étalant un rutilant assortiment de bagues, bracelets et 
autres chaînes l’appartenant à un présentoir de bijouterie ambulant, arriva flanquée de son Nasser de mari, 
arborant lui une bedaine prédominante et de grands yeux de bœuf, l’air éteint et déjà complètement 
anesthésié à trois heures de l’après-midi ». 
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odegnać wszelkie uroki”234. Za ich pomocą, przypominając sobie własne dzieciństwo, Samia 

nawiązuje nić porozumienia z nieufnym chłopcem. W Le Portrait Chamarel Patel poświęca 

dużo uwagi zwyczajom oraz tradycjom, przywołuje na przykład ceremonię zaślubin: 

 Trzeba było ich zobaczyć. Byli tam na widoku wszystkich. Kiedy Samia weszła do 
głównego pomieszczenia domu zobaczyła ich. Nowożeńcy, siedzieli w fotelach ustawionych na 
podwyższeniu wyłożonym czerwonym welurem. […]. Chwilę wcześniej, zachęcany przez 
pozostałych mężczyzn pan młody próbował dostać się do głównej sali. Kobiety, krzycząc, żywo 
odmówiły mu dostępu, udając urażone. Rozpoczęła się gra.235 

 Autorka opisuje przygotowanie do ślubu i malowanie henną, kolejny element sztuki 

wpleciony w fabułę powieści. Tym razem insularna natura przenika nie tylko w dom, lecz 

i na skórę postaci: 

 Swoimi cienkimi pędzelkami, które maczała w ciemnej masie, Mumtaz naznaczała 
otwarte dłonie od początku nadgarstka aż po końce palców, łagodne sklepienie ozdobione 
kwiatami, spiralami, różnorodnymi arabeskami, które tworzyły z rąk żywe i oryginalne obrazy. 
Kobiety z przyjemnością je sobie pokazywały, rozłożone, połączone jak uskrzydlony dyptyk.236 

 Z wszystkich analizowanych powieściach tło akcji w Le Portrait Chamarel jest 

najbardziej rozbudowane. Shenaz Patel wplata w nie wszystko to, co wpisuje się w lokalny 

koloryt wyspy i nadaje jej unikalny charakter. Odnosząc się do zmysłów wzroku i węchu 

rozbudza wyobraźnię czytelnika. Mauritius z Portretu to wyspa o bujnej i pstrej roślinności, 

która zdaje się emanować swoim pięknem zwłaszcza wczesnym latem – „w miesiącu 

fioletu”237 – w kontraście do spękanej od słońca ziemi. Autorka nie ogranicza się do opisu 

przyrody wyspy, lecz nakłada nań przekrój fragmentu społeczeństwa i w ten sposób, po raz 

kolejny w przypadku powieści Shenaz Patel, skłania czytelnika do refleksji na temat Innego. 

 
234 Ibid., s. 51: « Désiré ramassa les cailloux, cracha dessus et les lança par-dessus son épaule gauche. Rituel 

immuable pour repousser tout maléfice ». 
235 Ibid., s. 69-70: « Il fallait les voir. Et ils étaient là, en exposition. Dès que Samia entra dans la salle 

principale de la maison, elle les vit, les deux nouveaux mariés, posé sur une estrade tendue de velours 
rouge, chacun assis dans un fauteuil […]. Peu auparavant, poussé par les autres hommes, le nouvel époux 
avait tenté de faire son entrée dans la pièce principale. Les femmes lui en avaient vivement refusé d’accès, 
feignant des cris outrés. Le jeu était engagé ». 

236 Ibid., s. 72: « Avec de fins pinceaux qu’elle trempait dans la pâte sombre obtenue, Mumtaz traçait dans les 
paumes ouvertes, de la naissance du poignet jusqu’au bout des doigts, un enchevêtrement délicat et élaboré 
de fleurs, de volutes, d’arabesques diverses qui faisaient de ces mains des tableaux vivants et originaux, 
que les femmes prenaient plaisir à se montrer en étalant, jointes, leurs paumes, comme un diptyque ailé ». 

237 Ibid., s.11: « […] le mois mauve [...] ». 
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2.5. Le Silence des Chagos 

 Soupir i Le Silence des Chagos jako jedyne przenoszą akcję poza Mauritius. Pierwsza 

rozgrywa się na Rodrigues, wyspie sąsiadującej z Mauritiusem i administracyjnie 

podlegającej właśnie jemu. Druga żongluje akcją, przenosząc ją w przestrzeni i czasie. Patel 

umiejscawia fabułę na Mauritiusie, miejscu rzeczywistym i na Diego Garcia – miejscu 

wyobrażonym (gdyż realna wyspa jest dla dawnych mieszkańców niedostępna). W obu 

powieściach miejsca akcji zostają wyraźnie nazwane. Zyskują przedstawienie 

w przestrzeniach rzeczywistych. Przywołane już w tytułach odsyłają do konkretnych 

topografii, w których rozgrywa się akcja: do Soupir, wioski na południowy zachód od Port-

Mathurin, głównego miasta wyspy Rodrigues, do miasta Port-Louis oraz wyspy Diego 

Garcia. W obu powieściach miejsce jest nie tylko generatorem intrygi, ale stanowi jej 

kontekst. Współtworzy intrygę, a zarazem stanowi jej tło. 

 W Le Silence des Chagos Shenaz Patel dostarcza opisów wszystkich trzech miejsc, 

których dotyczy fabuła, czyli Afganistanu: „Kierując się na północ kolejna ziemia pojawia 

się na horyzoncie. Górzysta, surowa, o świszczącej nazwie. Afganistan”238, Czagos: „Deszcz 

wysp rozsianych na morzu, przyozdobionych grzywą białego piasku. Można by pomyśleć, 

że to kropelki mleka, które spadły z leniwych wymion Wielkiego Półwyspu w lagunie 

Malediwów”239 i Mauritiusa: „[Słońce] pojawiało się na linii dachów zawsze spóźnione 

i znikało za górą z początkiem popołudnia pogrążając wszystko w cieniu bazaltowej masy 

[…]. Jedynie nieznośny upał sugerował, że był jeszcze dzień”240. Podobnie jak 

w poprzednich powieściach Patel wplata wydarzenia historyczne w tło fabuły: „Niebo 

zadrżało tamtego dnia. Skóra tamburyna była uderzana od wewnątrz przez niewidzialną 

i silną rękę. […] Na zakurzonych i suchych podwórzach dzieci, jak piskliwe jaskółki 

skandowały dotkliwy refren: – Mauritius! Nie-po-dle-gły! Mauritius! Nie-po-dle-gły!”241. 

 
238 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 10: « […] en remontant vers le nord, se découpe une autre 

terre. Montagneuse, rude, au nom qui siffle. Afghanistan ». 
239 Ibid., s. 9: « C’est une pluie d’îles posées sur la mer. Frangées de sable blanc, un semis de gouttelettes 

laiteuses qu’on pourrait croire tombées du pis indolent de la Grande Péninsule, dans la traîne des îles 
Maldives ». 

240 Ibid., s. 15-16: « [Le soleil] apparaissait toujours avec retard au-dessus de la ligne droite des toits, 
et disparaissait derrière la montagne dès début de l’après-midi en faisant l’ombre de la terre, comme une 
rumeur sourde qui engourdit la lumière. On l’oubliait bien avant qu’il soit couché. Elle avait 
une impression persistante de crépuscule en plein midi depuis qu’elle était là. Seule la chaleur, suffocante, 
lui imposait la conscience du jour ». 

241 Ibid.: « Le ciel a tremblé ce jour-là. Une peau de tambour frappée de l’intérieur par une main invisible 
et puissante. […] Dans la courée poussiéreuse et sèche, les enfants, tels des martins bavards, scandaient 
leur ritournelle aigüe : – L’île Maurice, in-dé-pen-dan-ce! l’île Maurice,  in-dé-pen-dan-ce! ». 
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Podobnie jak w Sensitive narrator przytacza informacje radiowe: „To historyczny moment. 

12 marca 1968 dzień, w którym nasz Mauritius staje się niepodległy”242. Wydarzenia 

przełomowe dla wyspy zestawione są z obrazami codzienności jej mieszkańców. Mauritius 

pojawia się w formie trywialnej, zredukowany do domowego przedproża: „W hełmie 

z różowych i niebieskich wałków na głowie, z potężnym biustem grożącym wysadzeniem 

guzików wyblakłej i znoszonej sukienki, Miselaine pojawiła się na progu drzwi”243 czy 

w nielicznych opisach życia mieszkańców Mauritiusa: „Robota wydawała się raczej 

spokojna. Umieścili go w strażnicy przy wejściu do portu zarezerwowanym dla pieszych”244, 

gdzie „Tony pilnował wejść i wyjść”245 interesantów. 

 Skromne obrazy życia na Mauritiusie uzupełniają obfitujące w detale pejzaże 

Czagos. Narrator wplata w tło powieści codzienne aktywności wyspiarzy z Diego Garcia, 

ich pracę:  

 O piątej trzydzieści rano, niewielki tłum zebrał się przed biurem administratora. […] 
Dwóch komandorów rozdzieliło [ludzi] wedle trzydziestu sześciu zadań, które istnieją na wyspie. 
Jedni udają się do głównego gospodarstwa, gdzie żona administratora zdecyduje, czy będą dziś 
pomagać w sprzątaniu, czy w kuchni, inni zajmą się konserwacją niektórych części wyspy, 
jeszcze inni pójdą sadzić warzywa i karmić zwierzęta. Jednakże większość z nich zostanie 
wysłana na plantacje kokosów i do suszarni.246 

 Narrator dostarcza wręcz drobiazgowych opisów pracy („Charlesia bierze ostatni 

orzech, który stoczył się gdzieś na bok, i rozbija szybkim i mocnym uderzeniem”247), 

obowiązków domowych („W kilka minut Charlesia łowi kilka albuli; to te, które najbardziej 

lubi, o białym i zbitym mięsie. […] Z kieszeni wyjmuje deskę z dwoma gwoździami 

i pociera szarą rybią skórę, a najeżone łuski, które kleją się do palców, odpryskują na 

wszystkie strony. Wraca w głąb wyspy w poszukiwaniu młodych pędów kokosa. Rozchyla 

liście na czubkach młodych palem i wybiera najlepsze”248) oraz zwyczajów, na przykład 

 
242 Ibid., s. 22: « “Le moment est historique en ce 12 mars 1968 où notre île Maurice devient indépendante” ». 
243 Ibid., s. 15: « Avec son casque de bigoudis bleus et roses sur la tête, sa poitrine forte et menaçant sans 

cesse de faire sauter les boutons de sa robe au tissu fané, Miselaine était apparue sur la pas de sa porte ». 
244 Ibid., s. 25: « Le boulot avait l’air plutôt peinard. On l’avait posté dans une guérite, près de l’entrée réservée 

aux piétons [...] ». 
245 Ibid., s. 71: « Tony surveille les entrées et les sorties ». 
246 Ibid., s. 43: « À cinq heures trente, la petite foule habituelle est réunie devant le bureau de l’administrateur. 

[…] Les deux commandeurs les répartissent en fonction de trente-six tâches qui existent sur l’île. Les uns 
sont envoyés à la grande case où la femme de l’administrateur décidera s’ils aideront au nettoyage ou 
à la cuisine, les autres à l’entretien de certaines parties de l’île, d’autres iront planter des légumes ou nourrir 
les animaux. Mais la plupart d’entre eux sont assigné aux cocoteraies, à la sécherie ou au calorifère ». 

247 Ibid., s. 44: « Charlesia attrape un dernier coco qui avait roulé de côté, l’explose d’un coup vif ». 
248 Ibid., s. 46-47: « En quelques minutes, Charlesia attrape trois poissons bananes, ceux qu’elle préfère, à la 

chair blanche et ferme. […] Du fond de sa poche, elle sort un morceau de bois planté de deux clous, frotte 
la peau grise en faisant voler les écailles irisées qui lui collent aux ongles. Elle remonte ensuite vers 
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połowu płaszczki („Serge głaszcze ją, poklepuje i mierzy. Będzie z czego naciągnąć dwa 

niezłe bębny”249), czy wieczornej segi250.  

 W Le Silence des Chagos przestrzeń wyspy odgrywa bardzo ważną rolę. Po pierwsze 

buduje kontrast pomiędzy dwiema wyspami: Diego i Mauritiusem i dwoma epokami: przed 

i po przesiedleniu. Szczególną uwagę skupiają różnice pomiędzy tym, jak kiedyś wyglądało 

życie mieszkańców Czagos, a tym jak wygląda ono współcześnie. Po drugie jest swojego 

rodzaju archiwum czy repozytorium przemilczanej historii Czagos, ponieważ Patel buduje 

je z opisów pejzaży archipelagu, codziennych aktywności, zwyczajów i tradycji 

mieszkańców.  

2.6 Soupir 

 W Soupir wyspa wysuwa się na pierwszy plan, a ściślej – tytułowa miejscowość 

położona w głębi Rodrigues, na wzgórzu. Rola wyspy nie ogranicza się jedynie do użyczenia 

tła intrydze. Narrator, Patrice Éclairé, nie szczędzi jej opisów, akcentując tym samym 

destrukcyjną rolę wyspy w życiu bohaterów. Narrator pozostawia najwięcej miejsca 

pejzażowi Rodrigues, który z nielicznymi wyjątkami jest utrzymany w stałej – negatywnej 

tonacji. Miejscowość, w której żyje większość bohaterów powieści jest przedstawiona jako 

miejsce nieprzystępne, niezdatne do życia, wręcz wrogie. „Miejsce cierni, kamieni i skały 

bazaltowej [...]”251, które narrator opisuje w trzech kolorach, odnoszących się do elementów 

organizujących życie wyspiarzy: „Żółty, niebieski i zielony”252. Żółtym jest piach, niebieskie 

niebo i woda, a zielony odnosi się mimo wszystko do roślinności. Ta ostatnia, walcząc, żeby 

utrzymać się przy życiu, odzwierciedla klimat, w jakim żyją bohaterowie: „Krzewy są suche, 

drzewa wyciągają korzenie, żeby chwytać się ziemi, a lasy pandanowców trzeszczą jak 

w płomieniach”253. Narrator zwraca wielokrotnie uwagę na to, jak trudne warunki do życia 

panują na wzgórzu, które zamieszkują bohaterowie: „Słońce i wiatr w Soupir nie były takie 

jak gdzie indziej. I ziemia nie była. Piaszczysta, nierówna, popielata, prawie nie zawierała 

wilgoci”254. Opisy przestrzeni przeplatają tekst na całej jego długości, a jej reprezentacje są 

 

l’intérieur, à la recherche de jeunes pousses de cocotier, elle écarte les palmes fraîches, choisit les cœurs 
les plus tendres ». 

249 Ibid., s. 49: « Serge l’effleure, la palpe, la mesure. Il pourra en tirer de quoi tendre deux bons tambours ». 
250 Ibid., s. 64-65. 
251 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s.13: « Lieu de ronces, cailloux, roche basalte [...] ». 
252 Ibid.: « Le jaune le bleu le vert ». 
253 Ibid.: « Les buissons sont étriqués, les arbres ont des racines noyeuses, faites pour s’agripper au sol, et 

les forêts de vacoas ont un crépitement de flammes ». 
254 Ibid., s. 51: « Le soleil et le vent à Soupir n’était pas comme ailleurs. Et la terre non plus. Sablonneuse, 

grumeleuse, cendreuse, elle ne contenait presque aucune humidité ». 
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do siebie zbliżone. Choć wyspa, jej „[l]aguna daje uspokajające wrażenie […] wnętrze jest 

chropowate i suche”255. Rodrigues nie daje bohaterom żadnej nadziei na lepsze jutro, to: 

„Miejsce deszczu, miejsce suszy, miejsce chorób i śmierci”256. 

 Patrice Éclairé, już niemłody człowiek, z rzadka opisuje piękno i majestatyczność 

wyspy. Te są wrośnięte w wizje młodych mieszkańców wzgórza – na przykład Royal Palma, 

który podobnie do Joséphina, eksploruje jaskinie, ukazując wspaniałość i urok zakamarków 

wyspy: „Niewielkie jeziora szmaragdowej wody, idealnie uformowane pośrodku skał. 

Dziewicze jaskinie o ścianach lśniących w świetle latarek. Głębokie studnie, w które [Royal 

Palm] schodzi bez wahania na linie i wraca cały przemoczony i drżący z zimna 

z koralowcem rzadkiego koloru ściśniętym mocno w dłoni”257. Idealne wyobrażenia panują 

także w wizjach turystów, którzy, jak pisze narrator: „zaczęli odkrywać naszą naturę, jeszcze 

dziką, nasz styl życia od dziesiątek lat niezmiennie taki sam. Pełne ptactwa otaczające 

Rodrigues wysepki i nietknięte ręką człowieka koralowe katedry”258. Nadzieje godnego 

życia pojawiają się jedynie w marzeniach, głównie wśród reprezentantów młodego 

pokolenia. Skupiony na refleksjach Ferblanca narrator przenosi czytelnika na Mauritius – 

miejsce, które dla bohaterów jest nieosiągalne, a przez to stanowiące synonim lepszego 

życia. Tam nie tylko życie, lecz nawet nazwy miejscowości są dużo przyjemniejsze: Złoty 

Pył, Przyjaźń, Przygoda, Łagodny Cień, Dobra Ziemia259, i w przeciwieństwie do 

toponimów z Rodrigues (Udręka, Spalenizna, Wyspa Przeznaczenia, Cztery Wiatry, 

Westchnienie260), budzą w człowieku ochotę do życia. Dla bohaterów powieści dopiero 

Mauritius stanowi spełnienie godnego życia. Jest całkowitym przeciwieństwem Rodrigues, 

a ściślej eponimicznego Soupir, które, wystawione na kaprysy natury, osadzone jest na 

jałowej i wypalonej słońcem ziemi, gdzie nawet roślinność z trudem utrzymuje się przy 

życiu, a co dopiero ludzie.  

 Nieszczęsna wyspa wpleciona jest w akcję powieści na różne sposoby, również 

w formie odniesień do lokalnego jedzenia i trunków: „Gotowany maniok i kolokazja 

 
255 Ibid., s. 25: « Le lagon donne une impression rassurante […]. L’intérieur du pays, lui est accidenté et sec ». 
256 Ibid., s. 37: « Lieux de pluie, lieux de sécheresse, lieux de maladies, lieux de mort. Nos lieux s’appellent 

comme ça, ont cela de souvenirs ». 
257 Ibid., s. 39: « Des minuscules lacs d’eau verte, parfaitement formés au milieu des roches. Des caves 

obscures, aux parois scintillant à la lumière des lampes électriques. Des puits profonds dans lesquels 
il n’hésitait pas à descendre au bout d’une corde pour en ressortir trempé et frissonnant de froid, un corail 
d’une teinte rare et violente serre dans sa main ». 

258 Ibid., s. 42: « Puis il y a eu un hôtel, et puis deux. Ils ont commencé à découvrir notre nature encore sauvage 
et nos modes de vie inchangés. Nos îles couvertes d’oiseaux. Nos cathédrales de coraux intacts. Soudain, 
Rodrigues est devenu une “destination” ». 

259 Ibid., s. 37: « […] Poudre d’or, L’Amitié, L’Aventure, Bel Ombre, Bonne Terre ». 
260 Ibid.: « […] Crève-Cœur, Brûlé, l’île de la Destinée, Quatre Vents, Soupir ». 
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śmierdzą pleśnią. Nawet doprawione chili wywołują mdłości”261, „polałem jej trochę 

rumu”262. Wyspa obecna jest też w rzadkich aluzjach do porastającej Rodrigues roślinności: 

„Kiedy zeszła w dolinę nie czuła się już człowiekiem. Zatrzymała się przed 

bananowcami”263, „Wysoka trawa zaszeleściła. Trochę dalej wyszczerbione pandanowce 

skrywają najskrytsze i najgroźniejsze duchy”264. Narrator włącza w przestrzeń nieliczne 

elementy życia codziennego, w tym pracę poławiaczek ośmiornic i mątw: „Pływające cienie, 

wyspy o bladych odbiciach, które z prowizorycznym harpunem w ręku oddalają się od 

brzegu, jakby wojowniczki, lecz widać zbyt duże zmęczenie w ich łydkach poranionych do 

krwi przez korale”265. Co istotne, narrator porównuje połów do ataku wojennego: 

poławiaczki posuwają się z harpunami w ręku niczym pikinierzy na linii frontu, jakby połów 

był walką, wojennym natarciem na morze, które zmęczone kobiety usiłują ograbić z resztek 

żyjących w nim istot. 

 Obraz Rodrigues, jaki wyłania się z narracji Patryka, to nieprzyjazna przestrzeń, 

która wymaga wielu wysiłków, żeby na niej przetrwać. Z wyjątkiem zaledwie kilku 

fragmentów266, narrator przedstawia Rodrigues jako miejsce, które wysysa wszelką energię 

ze swoich mieszkańców. Na całej długości tekstu pojawiają się odniesienia do klimatu 

wyspy i wzgórza Soupir oraz trudnych warunków pogodowych, które kształtują życie 

i działania wyspiarzy. Odskocznią są marzenia Ferblanca (który widzi przyszłość w uprawie 

marihuany) oraz wyobrażenia turystów, dla których przestrzeń Rodrigues wydaje się 

miejscem sposobnym do życia. Narrator ukazuje, że to, co w Rodrigues jest piękne, jest 

także zgubne. Opisując wędrówki Royal Palma po majestatycznych skalnych ustępach, 

narrator podkreśla, że wystarczy jeden nieodpowiedni ruch, żeby chłopak spadł w przepaść.  

 Ze sposobu przedstawienia przyrody, przestrzeni, ludzi, ich zajęć, a nawet jedzenia 

wyłania się obraz nędzy i rozpaczy. Miejsce i jego mieszkańcy są mocno zmęczeni życiem, 

jakie ofiaruje im wyspa. Roślinność jest wyschnięta, połowy nie przynoszą zadawalającego 

efektu, a jedzenie nasiąknięte jest przenikającą wszystko i wszystkich zatęchłą wilgocią. 

 
261 Ibid., s. 27: « Le manioc bouilli et l’arouille ont une odeur de moisissure. Même agrémentés de piments 

forts, ils nous donnent la nausée ». 
262 Ibid., s. 33: « Je lui ai versé un peu de rhum [...] ». 
263 Ibid., s. 57: « Lorsqu’elle descendit dans la vallée, elle ne se sentit plus humaine. Elle s’arrêta devant 

les bananiers […] ». 
264 Ibid., s. 34: « Les hautes herbes frissonnaient. Plus loin, des vacoas ébréchées emprisonnaient des ombres 

plus profondes, menaçantes ». 
265 Ibid., s. 107: « Ombres flottantes, îles aux pâles reflets, elles s’éloignent avec leur harpon de fortune, 

à peine guerrières, car il y a trop de lassitude dans leurs mollets mordus à vif par le corail ». 
266  Więcej informacji na ten temat na stronie 137. 
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 Wyspa jako przestrzenny kontekst i determinanta zdarzeń odgrywa w tekstach 

Anandy Devi i Shenaz Patel bardzo ważną rolę, choć pisarki malują i wykorzystują jej 

przestwór każda zupełnie inaczej. Tło powieści Anandy Devi jest bardzo skromne. Wyspa 

ograniczona jest do zaledwie kilku niezbędnych elementów. Pada niewiele nazw, opisy 

roślinności i miejsc zredukowane są do minimum, tak samo jak ludzi, zwyczajów czy 

tradycji. Podobnie jak historie bohaterów, tak i tło, opisane jest w sposób fragmentaryczny. 

Narrator wyjawia czytelnikowi jedynie jego pojedyncze elementy, skrawki, nigdy nie 

dostarcza mu kompletnego obrazu wyspy. Ta fragmentaryczność opisu i jego minimalizm 

pełnią dwie funkcje. Po pierwsze narrator odsyła potencjalnego czytelnika do uczuć 

jednostki wykluczonej i pozwala mu skupić się na jej wnętrzu. Po drugie stawia samego 

czytelnika w pozycji wykluczonego. Dostarczając mu jedynie nieliczne elementy składające 

się na rzeczywistość, daje mu możliwość rekonstrukcji porządku świata, któremu poddany 

jest narrator i bohater. Ta rekonstrukcja bazuje nie tylko na semiologii pikturalnej, lecz 

odnosi się również do zapachów i smaków przypisanych przestrzeniom z fabuły. To kolejny 

zabieg, za pomocą którego Ananda Devi pozwala czytelnikowi wcielić się w skórę 

wykluczonego. Ograniczając ilość obrazów przestrzeni insularnej na rzecz elementów 

olfaktycznych, smakowych czy dźwiękowych, Devi zmusza czytelnika do wysiłku 

odnalezienia się w przestrzeni fabuły za pomocą wielowymiarowo dotykających go 

bodźców, co sprzyja większemu zaangażowaniu odbiorców w los bohaterów.  

 Dążąc do podobnego celu, Shenaz Patel posługuje się tłem topicznym w zupełnie 

inny sposób. Jest ono mocno rozwiniętą częścią jej powieści, za pomocą której autorka 

zanurza czytelnika w lokalnej rzeczywistości, dostarczając obfitych opisów przestrzeni, 

porastającej ją roślinności, zabudowy, jej mieszkańców wraz z ich zwyczajami i tradycjami. 

Patel odtwarza tło akcji z fotograficzną wręcz dokładnością: malując postacie, domy i ich 

wyposażenie przytacza najdrobniejsze detale, nawet elementy żłobień mebli, czy porastającą 

podwórka roślinność w momencie jej rozkwitu. Inaczej niż Ananda Devi, która ogranicza 

się do elementów kulturowych i historycznych, Shenaz Patel przywiązuję również dużą 

wagę do kontekstu politycznego, wplatając w tło powieści sygnały i analizy dziennikarskie. 

Za pomocą mowy pozornie zależnej Shenaz Patel przemyca do tekstu liczne informacje, 

dalekie od neutralnych, streszczające napięcia społeczno-polityczne na wyspie, zmuszając 

tym samym czytelnika do innej niż literacka refleksji. 

 Wyspa jest więcej niż tłem wydarzeń wszystkich analizowanych powieści. Insularny 

charakter świata przedstawionego jest oddany nieszablonowo. Pojawia się na każdym 

możliwym poziomie: w krajobrazie, roślinności, postaciach, ich zachowaniu, zwyczajach 
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czy nawet kolorach i zapachach. Insularny pejzaż u obu autorek często różni się od tego, 

który dostrzec można w rajskich reprezentacjach wyspy z broszur biur podróży. Klimat 

i natura nie należą w powieści do najłaskawszych. Rajskie wyobrażenia wyspy i jej 

mieszkańców ustępują miejsca rzeczywistym, w przewodnikach często pomijanym 

obrazom. Pisarki pokazują z jakimi problemami muszą mierzyć się zwykli mieszkańcy. 

Zwracają przy tym uwagę, że duży wpływ na rozwiązywanie tych problemów ma miejsce 

zamieszkania i jego historia. Devi i Patel nie unikają tematów trudnych i drażliwych: 

podziałów etnicznych i klasowych, ubóstwa, dyskryminacji ze względu na płeć czy kolor 

skóry, a co za tym idzie wykluczenia.   
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3. Ciemna strona postkolonialnego raju 

3.1. Le Portrait Chamarel 

 Jak wielokrotnie zaznaczałam, pejzaż maurytyjski z powieści Devi i Patel często 

odbiega od wyobrażeń o nim na Zachodzie. Kraina mlekiem i miodem płynąca, wizja 

beztroskiego życia w cieniu palm to przecież fikcja. W Le Portrait Chamarel Mauritius 

odsłania swoje drugie, dalekie od rajskiego, oblicze. Wyspa z pierwszej powieści Patel to 

wyspa etniczne podzielona i po wielekroć zamknięta, gdzie jednostki z różnych społeczności 

tolerują się, czasem nawet przenikają wzajemnie w nieswoje światy, lecz nie kryją też 

głęboko zakorzenionych antypatii. Mumtaz pogardliwie spogląda na Samię i szydzi z niej, 

opowiadając historię gosposi, która przypomina historię matki Samii: „Twój dziadek przyjął 

[Kreolkę Nadège], bo nie miała gdzie się podziać, zwłaszcza z tym dzieckiem, nie wiadomo 

kogo. Ona sama też nie wiedziała, skąd pochodzi”267. Na Portretowej wyspie każdy zajmuje 

określone miejsce, a naruszenie obowiązujących zasad łączy się z ostracyzmem społecznym. 

Na taki ostracyzm naraził się dziadek głównej bohaterki, otwierając sklep z przyprawami na 

bazarze specjalizującym się w tkaninach. Realizacja przedsięwzięcia była równoznaczna 

z krytyczną opinią klanu, którą przytacza Kursheed: „Hussein był Meimanem. 

Z pochodzenia. Nigdy z zachowania, według swoich krewnych”268. Hussein „[z]robił wiele 

innych podobnych rzeczy, często niezrozumiałych, czasem irytujących”269. Jak podkreśla 

jego syn: „Urodził się, by wprowadzać nieład. Urodził się wolny w swojej głowie…”270 

i „wcale nie uważał, że to mogło być nie do pomyślenia”271. Pragnienie wolności, 

przekraczania granic zaburzają ład społeczności, dlatego są powodem wykluczenia. 

 
267 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 36: « Ton grand-père l’avait recueillie il y a quelques 

années, alors qu’elle ne savait où aller parce qu’elle avait eu cet enfant d’on ne sait qui. Elle même était 
née d’on ne sait qui. Lui, il avait l’art d’accueillir toutes les bâtardises ». 

268 Ibid., s. 44-45: « Hussein était Meiman. D’ascendance. Mais pas de comportement, selon ses congénères 
outrés ». 

269 Ibid. s. 46: « – Il a fait bien d’autres choses comme ça, qui ont souvent dérouté, parfois irrité ». 
270 Ibid., s. 47: « Lui, il était né pour déranger. Il était né libre dans sa tête... ». 
271 Ibid., s. 46: « […] ne trouvait manifestement pas que cela put être inconvenant ». 
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Społeczna stygmatyzacja skutecznie oducza szukania innej niż akceptowalnej przez 

zbiorowość drogi życiowej. 

 W Portrecie zarówno mężczyzna jak i kobieta zredukowani są do przypisanych im 

przez ich wspólnotę ról. W społeczności muzułmańskiej, jak każdej innej tradycyjnej, 

mężczyzna jest głową rodziny, kobieta natomiast matką i gospodynią. Ślub między osobami 

z dwóch różnych społeczności – a z nim okazja do negocjowania tych ról – jest zakazany. 

Oprócz wyznania, kolor skóry determinuje życie jednostki. Samia opisana jest przez 

przybywające zobaczyć ją ciotki jako „trochę brązowawa”272. Rodzinny klan urasta do rangi 

państwa w państwie. Jak powiedział Samii wuj: „Tutaj lepiej jest być solidarnym ze swoją 

społecznością, żeby móc stawić czoła pozostałym. Samemu jest się niczym. Albo wręcz 

przeciwnie, jest się zbyt trudnym do strawienia”273; przestrzegła ją następnie ciotka: „U nas 

należy unikać zdrady nazwiska i rodziny. Inaczej zostaje się opuszczonym. Dla kobiet to jest 

niemożliwe”274. Ciotka najwyraźniej w młodości miała ochotę pójść w ślady ojca, lecz 

zabrakło jej odwagi, by opuścić dom na swoich warunkach. Pozostała jednak niezamężna. 

Czy aby na pewno z własnej woli? Także jej brat, Kursheed, nieżonaty, jedynie w domowym 

odosobnieniu oddaje się swojej pasji, grze na sitarze, bo nie pozwolił sobie na karierę 

wirtuoza. Rodzina i społeczność są najważniejsze i wszelkie działania powinny być 

podporządkowane ich interesom. Czasem wydaje się to tylko grą pozorów. Nawet gdy Samia 

wróciła na łono rodziny, dla Meimanów jej przyjęcie, było tylko gestem wykonanym 

z czystego obowiązku. Wobec perspektywy bezpotomnej śmierci swoich dzieci, dziadek 

Samii dostrzegł zapewne we wnuczce jedyną szansę na przedłużenie rodu: to ona będzie 

jego spadkobierczynią. Nic dziwnego zatem, że Samia nie dla wszystkich jest odnalezionym 

bliskim, w oczach wielu z nich jawi się raczej jako uzurpatorka: 

 Nie jest jak ten szczur, który skoczył z chciwością na kawałek sera nagle rzucony w jego 
marnym życiu, strachliwie skupiony na swym chlebie i swojej historii? Oschła, tak oschła, często 
była tak postrzegana. A jeśli to była prawda? A jeśli, jeśli… Historia nie była zbyt piękna, żeby 
być prawdziwą? Czy ona była naprawdę bezinteresowna pozwalając zabrać się do tej bajki. Ona 
również przecież była mało satysfakcjonującą potomkinią. Jak ci wszyscy synowie ulicy bez 
grosza, pochodzący od niewolników czy kulisów, wymyślali siebie jako potomstwo iluzorycznej 

 
272 Ibid., s. 64: « […] un peu brune [...] ». 
273 Ibid., s. 47: « Ici, il vaut mieux être solidaire de sa communauté, pour pouvoir faire face aux autres 

communautés. Seul, on n’est rien. Ou peut-être trop. Trop difficile à digérer ». 
274 Ibid., s. 67: « – Chez nous, il ne faut pas trahir le nom et la tribu. Sinon, on se retrouve seul. Pour 

les femmes ce n’est pas possible ». 
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francuskiej szlachty, indyjskich książąt czy perskich szachów? Czy ona również nie była także 
trochę uzurpatorką?275 

 Samia to Inny, który wkracza do grupy, do której nie pasuje, której zasad nie wyznaje 

i do której nie chce się dostosować. To właśnie jej bunt obnaża niedoskonałości 

społeczeństwa maurytyjskiego, zwracając uwagę na absurd niektórych zasad, które nim 

rządzą. Mimo że tradycja muzułmańska zabrania kobietom wizyt na cmentarzu w święto 

zmarłych, Samia udaje się tam w męskim przebraniu. 

Narrator uzmysławia kolejne absurdy ślepego trzymania się zasad klanu przytaczając 

rozmowę bohaterki z młodą kobietą: „– Czy dobrze zrozumiałam, że mieszkałaś 

u zakonnic…? / – Tak, w klasztorze. / – Ale nazywasz się Samia…/ – Tak. / Samia szybko 

zrozumiała co miała na myśli młoda dziewczyna, lecz nie miała wcale zamiaru jej tego 

ułatwiać”276. Rozmówczyni Samii nie mogła zrozumieć, że można odbiegać od 

wytyczonych norm i nie przynależeć do żadnej z religii czy społeczności: „– A jeśli 

chciałabyś wyjść za mąż, jutro. To jakbyś to zrobiła? / – Jak to jakbym to zrobiła? / – No 

przypuszczam, że musiałabyś się nawrócić. / – Słucham? Na co? / – No inaczej to byłoby 

niemożliwe!”277. 

 Mauritius to miejsce ukształtowane podziałami i różnicami, gdzie życie człowieka 

zdeterminowane jest już przy narodzinach i zależy od grupy etnicznej, do której przynależy. 

To człowiek zaszufladkowany „w małym pudełku ze swoją małą etykietą”278, żyjący 

w nieświadomym zamknięciu na innych. Nie on sam stawia sobie cele, robi to za niego jego 

społeczność.  

 W Le Portrait Chamarel narrator portretuje również siły natury. Ich gwałtowność 

naśladuje zachodzące zmiany społeczne, których wyrazem są chociażby życiowe wybory 

Husseina i Samii. Z jednej strony palące słońce, które wysysa resztki witalności z ziemi, 

z drugiej letnie cyklony, niszczące wszystko to, co pojawi się na drodze. „Samia miała 

 
275 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 60: « N’est-elle pas là comme un rat qui se précipite avec 

avidité sur un morceau de fromage soudain jeté dans sa petite vie peureusement repliée sur son pain sec 
et sans histoire ? Sèche, sèche, on l’avait si souvent taxée de l’être. Et si c’était vrai. Et si, et si... L’histoire 
n’était-elle pas trop belle ? Était-elle si désintéressée, elle, en acceptant de se laisser embarquer dans cette 
espèce de conte, pour elle aussi enfin une ascendance un peu valorisant dans ce pays dont tous les fils 
de routiers sans le sou, d’esclaves de coolies se fabulaient descendants d’une illusoire noblesse française, 
de princes indiens ou de shahs persans ? N’était-elle pas un peu usurpatrice aussi, ici ? ». 

276 Ibid., s. 79: « – J’ai cru comprendre que tu vivais chez des religieuses avant.../ –  Dans un couvent, oui./ 
Mais, tu t’appelles Samia.../ – Oui. /Elle comprit où la jeune fille voulait en venir. Mais se refusa à lui 
de faciliter les choses ». 

277 Ibid., s. 80: « – Mais si vous voulez vous marier demain, comment est-ce que vous allez faire ? /– Comment 
ça, qu’est-ce que je vais faire ? /– Mais enfin, il faudra vous convertir ? /– À quoi ? Pourquoi ? / – Mais 
c’est pas possible autrement !». 

278 Ibid., s. 47: « […] dans une petite boîte avec sa petite étiquette [...] ». 
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przerażające wspomnienia z poprzednich huraganów, które przeszły przez wyspę. Trąby 

wodne, wściekły wiatr stworzone do zniszczenia wszystkiego co znajdzie się na ich drodze, 

żywioły szalejące w ciemnościach”279. Mieszkańcy wyspy nie mają żadnych szans 

w konfrontacji z naturą. Muszą podporządkować się jej siłom i wierzyć, że później będzie 

lepiej. Podobny fatalizm stosują w życiu społecznym: nie ma zbawienia poza klanową 

lojalnością. 

 Mauritius z Portretu jawi się jako wyspa etnicznie podzielona u progu zmiany, która, 

jak wynika z powieści, jest możliwa. Shenaz Patel wplata w fabułę wiele tematów tabu, 

o które potykają się Maurytyjczycy, zwracając uwagę na destrukcyjną siłę segregacji 

i zamknięcia oraz fakt, że społeczne piętno może naznaczyć całe pokolenia. Pokazuje, że 

„rajska” wyspa może mienić się wieloma kolorami, również tymi z palety ciemnych barw: 

z jednej strony podkreśla majestat, z drugiej bezwzględność natury, a także bogactwo 

kulturowe i – obojętne nań, jeśli nie wrogie wobec niego – zamknięcie etniczne 

sąsiadujących ze sobą ludzi. 

3.2. Sensitive 

 W powieści Sensitive pisarka odkrywa kawałek wyspy, gdzie żyją mieszkańcy 

gorszej kategorii: przesiedleńcy z Czagos, ludzie niezamożni, pozbawieni dostępu do 

wykształcenia, a przez to do atrakcyjnej pracy. Matka bohaterki pracuje ponad siły w fabryce 

jedwabiu: 

 Robotnice trzymały w jednej ręce koniec maszyny, który przyciągały i odciągały, do 
przodu i do tyłu, jak wiosło, które popycha się i przyciąga bez ustanku. Tyle, że tu nie ma się 
wcale wrażenia posuwania się do przodu, nawet jeśli cała akcja kończy się na utkaniu włókna. 
To właśnie to mama robi w fabryce. Zdajesz sobie sprawę? Ten sam ruch co trzy sekundy, przez 
wszystkie minuty, przez wszystkie godziny, przez wszystkie dni, przez wszystkie tygodnie, przez 
wszystkie miesiące, przez wszystkie lata. Już sama myśl o tym jest nie do pomyślenia.280 

 Pozostali mieszkańcy dzielnicy trudnią się dorywczymi zajęciami: „[Nadège] 

zaharowuje się robiąc za panią do sprzątania u ludzi, którzy mogą traktować ją jak 

 
279 Ibid., s. 110: « Samia avait gardé des souvenirs affolés des précédents cyclones qui avaient visité l’île. 

Les trombes d’eau, le vent furieux appliqué à tout détruire sur son passage, les éléments déchaînés dans 
l’obscurité ». 

280 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 105: « Des ouvrières tenaient dans une main l’extrémité d’une machine 
qu’elles faisaient aller et venir, devant, derrière, comme une rame qu’on pousse et ramène sans arrêt. Sauf 
que là, on ne doit pas vraiment avoir l’impression d’avancer, même s’il paraît que ça finit par tisser du fil. 
C’est ce que Mam fait à l’usine. Tu te rends compte. Ce mouvement, toutes les trois secondes, toutes 
les minutes, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Rien qu’à 
le penser, c’est interminable ». 



119 

 

wycieraczkę tylko dlatego, że mają pieniądze”281 ; partner matki narratorki „[o]d kiedy 

doznał urazu pleców nie robi w zasadzie nic. Wychodzi i idzie Bóg jeden wie, gdzie. Wraca 

dopiero wieczorem”282. Mauritius z powieści Sensitive to państwo borykające się 

z konsekwencjami postkolonialnego społeczeństwa, gdzie nierówności społeczne 

wykluczają ze spełnienia w życiu społecznym, a pomoc społeczna państwa zawodzi. Co 

więcej, są one czynnikiem wyzwalającym kolejne problemy, takie jak alkoholizm czy 

przemoc: „Pewnego razu usłyszałam, jak opowiadano, że jak [Garson] był jeszcze malutki, 

jego tata został zabity podczas pijackiej bójki pod sklepem”283. Życie na Mauritiusie nie dla 

wszystkich jest kolorowe, co znajduje odzwierciedlenie w opisie literackim. W Sensitive 

brak jest kolorów i opisów przyrody, autorka skupia się jedynie na przedstawieniu 

najpotrzebniejszych elementów szarej rzeczywistości, odzwierciedlając skromne życie 

bohaterów. Bujna, egzotyczna flora nie pojawia się wcale, z wyjątkiem zaledwie kilku roślin, 

które rozświetlają swoją egzystencją świat głównej bohaterki. Mauritius w Sensitive to 

zmęczona słońcem ziemia, a nie rajski krajobraz. Ludzie mieszkają tam w zapleśniałych 

domach skleconych z blachy falistej, których szpetotę starają się schować pod plakatami 

z gazet: „Nadège przynosi czasami stare gazety i magazyny, kiedy jej szefowa je wyrzuca. 

Ja wybieram strony, które mi się podobają, robię klej z mąki i tapetuję tym ściany. Tak jest 

mniej przeciągów. I jest ładniej niż patrzeć na to wszystko takie szare”284. Rodziny Anity nie 

stać ani na opłacenie rachunków, ani na bilety autobusowe. Anita niejednokrotnie słyszy od 

matki słowa: „pusta kieszeń”285 i wtedy wie, że nie pojedzie do szkoły. Dziewczynka opisuje 

nam swoją rzeczywistość krok po kroku: „Odcięli nam prąd w zeszłym miesiącu, ponieważ 

podobno od trzech miesięcy nie zapłaciliśmy rachunków, dlatego zapaliłam świeczkę na 

stole”286. Sklecone z falistej blachy domy zestawia z domami bogatszej części 

społeczeństwa. Kiedy Nadège zabiera Anitę do pracy, dziewczynka nie może się nadziwić, 

że można posiadać tyle wartościowych bibelotów: „Zastanawiam się, co oni robią z tymi 

wszystkimi bibelotami, które do niczego nie służą, jak tylko do patrzenia. I jedyna osoba, 

 
281 Ibid., s. 61: « […] elle s’esquinte à faire la nénène chez des gens qui se croient autorisés à la prendre pour 

un paillasson parce qu’ils ont du fric ». 
282 Ibid., s. 36: « Mais depuis qu’il s’est blessé aux reins sur un chantier, il ne fait plus grand-chose. […] Il 

sort, on ne disait pas où il va. Et puis il rentre le soir ». 
283 Ibid., s. 28: « Une fois, j’ai entendu raconter que quand il était encore un bébé, son papa était mort dans 

une bagarre après boire sous la boutique ». 
284 Ibid., s. 20: « Nadège rapporte parfois des journaux et de vieux magazines quand sa patronne les jette. Moi, 

je choisis les pages que je préfère, je fabrique de la colle avec de la farine et je tapisse la tôle. Comme ça, 
il y a moins de courants d’air. Et c’est plus joli à voir que tout ce gris ». 

285 Ibid., s. 35: « poche plate ». 
286 Ibid., s. 20: « On nous a coupé l’électricité le mois dernier parce qu’il paraît que ça fait trois mois qu’on a 

pas payé nos factures, alors j’avais allumé une bougie sur la table ». 
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która bierze je w ręce, to Nadège, ponieważ musi wziąć jeden po drugim, każdego tygodnia, 

żeby je odkurzyć, wyobrażasz sobie pracę”287. Różnice kulturowe są uderzające – między 

użyteczną brzydotą slumsów i bezużytecznym pięknem zamożnych domów – i tym dobitniej 

ukazane, że widziane oczami dziecka, które nie do końca zdaje sobie sprawę ani ze skali 

dysproporcji finansowej, ani z ich przyczyn czy konsekwencji. Oczami Anity poznajemy 

wyspę kontrastów, gdzie przepych i bogactwo już na poziomie gadżetów stoi w opozycji do 

nędzy domów skleconych z byle czego.  

 Pisarka zwraca ponownie uwagę na trudność w udźwignięciu ról, jakie narzuca 

jednostkom społeczeństwo, a także na brak odpowiednich środków, które dałyby bohaterom 

szansę spełnienia swoich powinności. Patel pochyla się nie tylko nad miejscem czy rolą 

kobiety, lecz również nad postawą mężczyzny. Rodzice Nadège nie mogli pozwolić sobie na 

wykształcenie obojga dzieci. Jak opowiada narratorka: „Wygląda na to, że [Nadège] była 

całkiem utalentowaną uczennicą i że nawet wygrała pierwsze nagrody w konkursie 

zorganizowanym przez Alliance Française. Wyobrażasz sobie. Ale rodzice zabrali ją ze 

szkoły, ponieważ uważali, że ważniejsze jest, aby jej młodszy brat poszedł do szkoły. 

A Nadège musiała iść pracować do modystki, aby pomóc w opłaceniu wykształcenia 

brata”288. Żadnemu z nich: ani Nadège, ani jej bratu nie pozostawiono wyboru. 

Przeznaczeniem pierwszej było wyjść za mąż i urodzić dzieci, przeznaczeniem drugiego 

założyć dom i dzięki dobrej pracy utrzymywać bliskich. Każde z nich zostało zredukowane 

do przypisanej im przez innych a priori roli. I żadne z tej roli nie wywiązało się należycie, 

nie zawsze ze swojej tylko winy. Partner Nadège – Marco – nie grzeszył wiernością, a gdy 

uniósł się gniewem, doprowadził ją do poronienia ich pierwszego – i być może ostatniego – 

dziecka. Staż u modystki nie na wiele jej się przydał, skoro zarabia na życie sprzątaniem. 

Zaś jej brat nie przykładał się do nauki i skończył jako handlarz narkotyków. 

3.3. Le Silence des Chagos 

 Le Silence des Chagos ukazuje wrogie oblicze Mauritiusa. Widziany oczami ludzi 

siłą na niego przesiedlonych zestawiony jest z ich opuszczonym wbrew woli domem. 

 
287 Ibid., s. 56: « Je me demande bien ce qu’ils font de ces bibelots, ils ne servent à rien, juste à être regardés. 

Et la seule personne qui les regarde vraiment, c’est Nadège, parce qu’elle, doit les prendre un par un, 
chaque semaine, pour les épousseter, tu imagines le boulot ». 

288 Ibid., s. 60: « Il paraît qu’elle aussi était assez douée à l’école et même qu’elle aurait eu les premiers prix 
au concours de l’Alliance Française Tu imagines. Mais ses parents l’ont retirée de l’école parce 
qu’ils pensaient que c’était plus important que son petit frère y aille. Et elle, ils l’ont obligée à travailler 
chez une modiste pour aider payer les études de son frère ». 
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Opisywane Port-Louis jest duszne, głośne i przeludnione. To miejsce całkowicie 

przekształcone przez człowieka. Mauritius jawi się jako wyspa o betonowych brzegach 

otoczonych metalową siatką, oblana zewsząd wodą, pełna przeszkód i nieprzyjemnych 

zapachów: 

 Charlesia idzie nieśpiesznym krokiem, rozgrzany asfalt przykleja do podeszwy czerniawą 
masę. Idzie prosto, nos czujnie wzniesiony ku górze, oczekując, że ją poinformuje, że ją pociągnie 
ku morzu, które tak pragnie zobaczyć. Ale jej busola tutaj nie działa, Zbyt wiele zapachów jako 
przeszkody: gęsty, zjełczały olej handlarza smażonych na rogu ciastek, mocna woń kauczuku 
i benzyny, które ulatniają się z warsztatu samochodowego trochę dalej.289 

 To miejsce doszczętnie zmienione przez człowieka, uprzemysłowione, gdzie brak 

jest kontaktu z naturą: 

 Powietrze jest zbyt ciężkie w tym miejscu. Cała ta masa blachy, która więzi i zatrzymuje 
ciepło w swoich zakamarkach, ta cierpka muzyka, która wylewa się bez przerwy z uśpionych 
odbiorników radiowych, z kradzionych motorowerów, które strzelają i duszą się jak astmatyczne 
kury, wypluwając opary ściskające płuca, to ciepło kuchenek, które przegania sen, ta uciążliwa 
bliskość wszystkich sprawia, że ma się wrażenie, że całe osiedle jest pod naszym dachem.290 

 Sama Charlesia zaznacza: „[Ludzie] mają tu dziwny styl życia, zawsze w pośpiechu, 

zmuszeni do gnieżdżenia się w przytłaczających i hałaśliwych osiedlach. Dzieci 

niecierpliwiły się, potrzebowały przestrzeni, ich własnej przestrzeni”291. Wszechobecny 

hałas miejskiego życia miesza się z ostrym i duszącym słońcem tropików, tworząc 

niemożliwą do zniesienia kakofonię dźwięków i kolorów: „Niemożliwe, żeby uciec od 

hałasu. Tutaj i tak nie można nigdy mieć spokoju. Co za pomysł, żeby budować osiedle na 

tyłach góry! Szczelna masa bazaltu skupia i odbija wszystko, ostre słońce tego upalnego 

południa, nieprzerwane krzyki dzieci, groźne armatnie wystrzały w zastygłym 

powietrzu”292. Negatywne wrażenie potęguje fakt, że mieszkańcy z Czagos zostają 

 
289 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 20: « Charlesia marche d’un pas traînant. L’asphalte 

surchauffé lui colle aux semelles en un bouillie noirâtre. Elle marche, droit, devant, le nez en alerte, 
attendant qu’il la renseigne, qu’il l’aimante vers cette mer qu’elle a besoin de voir. Mais sa boussole est 
inopérante ici. Trop d’odeurs comme autant d’obstacles, l’huile épaisse et rance du marchand de gâteau 
frits à ce coin de rue, les relents forts de caoutchouc et d’essence qui émanent d’un atelier de mécanicien 
un peu plus loin ». 

290 Ibid.: « Il y a trop de bruit ici. L’air est trop pesant dans cette cité. Toute cette masse de tôle qui emprisonne 
et solidifie la chaleur dans ses cannelures, cette musique aigrelette qui se déverse sans relâche des radios 
insomniaques, ces mobylettes traficotées qui pétardent et s’étouffent comme des poules asthmatiques 
en crachotant une fumée qui crispe les poumons, la chaleur d’étuve qui chasse le sommeil, cette 
promiscuité qui donne le sentiment d’avoir la cité tout entière sous son toit ». 

291 Ibid., s. 28: « Ils avaient de drôles façons de vivre, ici, toujours pressés, et obligés de s’entasser dans des 
cités étouffantes et bruyantes. Les enfants s’impatientaient, ils avaient besoin d’espace, de leur espace ». 

292 Ibid., s. 16: « Impossible d’échapper au bruit. Ici, de toute façon, on ne pouvait jamais être tranquille. 
Quelle idée de construire une cité adossée à la montagne ! La masse compacte du basalte, concentre 
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przesiedleni do osiedla na przedmieściach Port-Louis, największego miasta wyspy. Ze wsi 

trafiają do stolicy. Nie znają takiego trybu życia. Mauritius jawi im się jako wyspa 

o dziwnych zasadach, gdzie wszystko wydaje się być na opak, a pieniądze są warunkiem 

przeżycia. Mieszkańcy Diego Garcia zostali przeniesieni nie tylko z innej wyspy, lecz z innej 

rzeczywistości. Patel opisuje bardzo skromne warunki życia, jakim muszą sprostać na 

Mauritiusie: „Trzeba by ją przekonać, żeby zjadła. Stała się taka chuda, no ale co jej dać? 

Ciepło przemieniło resztki potrawki z grochu zastygłej w garnku w żółtawe wymiociny, 

których nawet psy nie chciałyby ruszyć”293; przypomina, gdzie podziały się dobrobyt 

i swoboda, jakimi cieszyli się przed przesiedleniem: „Tam mieli świeżego jedzenia pod 

dostatkiem, nie jadali nigdy tego samego dwa dni pod rząd. Wyboru nie brakowało. 

A i pieniądze nie były potrzebne, żeby się wyżywić”294. Na Czagos pieniądze nie miały 

znaczenia, gdyż wszystkich niezbędnych do życia produktów dostarczała natura lub 

administrator, w zamian za ich pracę. Zadaniem mieszkańców było jedynie je 

rozdystrybuować. Z bezpiecznych ramion gospodarki towarowej wpadają prosto w objęcia 

rozpędzonego kapitalizmu. Dlatego uważają Mauritius za wyspę nieprzyjazną człowiekowi, 

złowrogą, a przedmieścia Port-Louis, będące miejscem ich przesiedlenia, za niemożliwe do 

życia.  

 Co więcej, natura na Mauritiusie jest bezwzględna. Patel po raz kolejny podkreśla, 

że wyspa leży na trasie destrukcyjnych cyklonów i ulewnych deszczy, które niosą za sobą 

ryzyko osunięcia się terenu, z których konsekwencjami muszą radzić sobie przesiedleńcy. 

 Wczoraj padało przez dobrą część popołudnia. Ma jeszcze w głowie upiorne miarowe 
kapanie wody spomiędzy źle połączonych na dachu fragmentów blachy i perkusję z poobijanych 
garnków, które rozłożyła w pośpiechu, żeby nie zmoczyło ich rzeczy. Woda spłynęła z góry, 
wślizgnęła się pod blachę i zalała ich chatę. Przykucnąwszy na stole razem ze swymi dziećmi, 
Charlesia oglądała swoje garnki tańczące walca. Na początku skupiły się wokół łóżka, potem 
popłynęły pod stół, żeby przycumować przy szafie, a następnie powróciły, kołysząc się, w stronę 
łóżka. Ich sczerniałe brzegi brzdękały uderzając o żelazną ramę. Jak tylko ulewa przeszła, 
Charlesia usunęła wodę mocnymi uderzeniami miotły z włókien kokosa, ale wnętrze chaty 
pozostawało wilgotne, śmierdziało zapachem zmokłego psa, który utrzymywał się przez wiele 
dni, sprawiając, że dzieci wzdychały nawet we śnie.295 

 

et répercute tout, le soleil cru de ce midi torride, les cris incessants des enfants, les coups du canon, 
menaçants dans l’air immobile ». 

293 Ibid., s. 18: « Il faudrait la convaincre à manger, elle est devenue tellement maigre, mais que lui donner ? 
La chaleur a fait tourner le reste de fricassé de gros pois de l’avant-veille, figée dans la casserole en 
un dégueulis jaunâtre que même les chiens refuseraient ». 

294 Ibid.: « Là-bas ils disposaient de nourriture fraîche en abondance, ils ne consommaient jamais la même 
chose deux jours de suite. Le choix ne manquait pas. Et l’argent n’était pas nécessaire pour se nourrir ». 

295 Ibid., s. 17: « Hier, il a plu pendant une bonne partie de l’après-midi. Elle a encore dans la tête la mesure 
entêtante de l’eau gouttant entre les planches disjointes du toit, dans la batterie de casseroles bossues 
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 Opisy Mauritiusa pozbawione są kolorów, soczysta zieleń roślin, ciepły błękit 

oceanu i nieba z Diego Garcia ustępują miejsca betonowej szarości. Nie tylko kolorystyka 

sugeruje wrogość nowego miejsca zamieszkania. W podobny sposób oddziałują na 

czytelnika dźwięki i zapachy, które według bohaterów powieści są charakterystyczne dla 

Port-Louis. Narrator uwypukla to podczas wędrówki Charlesii do portu: „Jeden wielki pisk, 

drapiący zapach gumy i asfaltu, który zatyka jej nozdrza, trąbienie, wiązanka przekleństw. 

Otwiera oczy. Za jej plecami samochody wznowiły swój bieg”296. Rajskie śpiewy ptaków 

zastąpione są warkotem silników i wielkomiejską wrzawą, błoga morska bryza duszącym 

zapachem siarki z okolicznych dróg szybkiego ruchu, a zapach kokosów wilgotnym 

zatęchłym powietrzem, które wypełnia ich chaty. Le Silence des Chagos pobudza wszystkie 

zmysły czytelnika pozwalając mu nie tylko zobaczyć, lecz także poczuć, usłyszeć czy 

zakosztować szarej rzeczywistości przesiedleńców. W Le Silence des Chagos Shenaz Patel 

czytelnik widzi, co nie wszyscy mają ochotę zobaczyć. Odwołując się do zmysłów, narrator 

zwraca uwagę na dysproporcje między mieszkańcami wyspy i na procesy wykluczenia. 

Opisuje świat podzielony na lepszych i gorszych ze względu na status materialny 

i pochodzenie.  

3.4. Moi, l’interdite 

 Ananda Devi poświęca wiele uwagi negatywnej reprezentacji wyspy. Jej narratorka 

maluje dosłownie ciemną stronę postkolonialnego raju. Większość akcji powieści rozgrywa 

się wieczorem, pod osłoną nocy lub w murach pieca do wypalania wapna. Noc nie tylko 

budzi w ludziach demony, lecz dosłownie i symbolicznie ukrywa wszelkie krzywdy 

wyrządzone dziecku, w którym najbliżsi widzą demona. Promienie słońca, jasne barwy, 

zapachy czy radosne dźwięki bardzo rzadko pojawiają się w tekście. Stanowią one nieliczne 

przebłyski życia wyspiarzy, które przebijają się do mrocznego świata Mouny. Nie tylko 

sugerują bohaterce, że życie innych wygląda inaczej, lecz także podkreślają granicę 

pomiędzy jej światem a światem reszty bohaterów. Sama bohaterka sugeruje to już na 

 

qu’elle a déployée à la hâte pour éviter que leurs affaires soient trempées. L’eau a dévalé de la montagne, 
glissé sous la tôle et envahi leur case. Juchée sur la table avec ses enfants, Charlesia a regardé valser 
les casseroles. Elles se sont d’abord agglutinées autour du lit avant de voguer sous la table pour aller 
accoster l’armoire, puis revenues en se dandinant vers le lit. Leurs rebords noircis tintaient contre 
les montants en fer. Une fois l’averse passée, ils ont évacué l’eau à grands coups de balai coco, mais 
l’intérieur est resté humide, avec une odeur de chien mouillé qui va persister pendant plusieurs jours et faire 
soupirer les enfants jusque dans leur sommeil ». 

296 Ibid., s. 21: «  Un grand crissement, une odeur râpeuse de caoutchouc et de bitume qui lui enferme 
les narines, un klaxon, une bordée de jurons. Elle ouvre les yeux. Dans son dos, les voitures ont repris leur 
cours ». 
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wstępie: „Moja historia zaczyna się w dniu, w którym ziemia nabrzmiała solą, a ujścia rzeki 

przybrały kolor krwi. To rodzaj znaków, które towarzyszą narodzinom istot takich jak ja”297. 

Życie dziewczyny spowite jest mrokiem: „Odsunęłam się w cień, owinęłam mrokiem. [Ten] 

był łagodny i suchy, leczył moje rany, koił moje cierpienie, wygładzał moje rysy. Sprawiał, 

że byłam taka, jaką chciała mnie matka. Czarny przyjaciel, żyłam z nim sam na sam, od 

piątego roku życia”298. To nocą Mouna odkrywa wyspę ze swoim psim przyjacielem: 

„Pewnego wieczoru wyciągnął mnie z pieca. Podążałam za nim [na czworakach], nie 

mogłam inaczej. Szliśmy w blasku gwiazd, a oczy nam błyszczały w ciemnościach. 

Uczyliśmy się, jak stać się stworzeniami nocy, wąchając ziemię w poszukiwaniu jedzenia 

lub niebezpieczeństwa”299. Nocą też odwiedza dziewczynę jej oprawca: „Dźwięk klucza 

w zamku jest raną zadawaną w środku nocy. Drzwi otwierają się. […] ogromna gębą unosi 

się nade mną w powietrzu i mówi. […] Wiem, że ogromne cielsko i mięśnie towarzyszą jej 

i że będę spotykać ją i poznawać co wieczór, w najskrytszym z moich cierpień”300. 

Dziewczyna maluje przestrzeń pozbawioną bujnej roślinności, na której pejzaż składają się 

połacie rdzawej, wysuszonej ziemi i pola trzciny cukrowej, której cykl wegetacyjny 

organizuje rytm życia mieszkańców. Skąpe opisy wyspy i jej roślinności świadczą 

o nieprzystępności i surowości miejsca. Potęgę natury przysłania pejzaż prac polowych: 

„Ciężarówki obładowane trzciną cukrową pojawiały się w zasięgu mojego wzroku. Pełne 

rozmawiających i śmiejących się mężczyzn, o oczach przekrwionych od alkoholu”301. 

Mauritius z Moi, l’interdite to miejsce mocno podporządkowane klanowej hierarchii, gdzie 

miarą człowieka jest jego użyteczność. Jak podkreśla narratorka-bohaterka, ona sama – 

szpetna dziewczynka – i jej sparaliżowana babka dla najbliższych „były […] tylko dwiema 

nieużytecznymi gębami do wykarmienia, niczym więcej”302. Mimo że rodzina głównej 

bohaterki wydaje się bardzo przykładną i religijną, ich oddanie jest tylko powierzchowne. 

 
297 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 8: « Mon histoire commence un jour de terre gonflée de sel 

et d’estuaires couleur de sang. C’est le genre de signe qui accompagne la naissance d’êtres tels que moi ». 
298 Ibid., s. 13: « Alors, je m’écartais de la lumière, je me voilais de noir. L’obscurité était douce et sèche, elle 

soignait me plaies, guérissait mes blessures, lissait mes traits monstrueux, me faisait telle que m’avait 
voulue ma mère. Noir-ami, seule avec lui je survécus de mes cinq ans ». 

299 Ibid., s. 90: « Un soir, il m’a entraînée hors du four à chaux. Je l’ai suivi, je ne pouvais pas faire autrement. 
Nous avons marché longtemps à la lueur des étoiles, les yeux brillants dans le noir, apprenant à être 
des créatures de la nuit, flairant le sol à la recherche de nourriture et de danger ». 

300 Ibid., s. 19-20: « Le bruit de la serrure est une blessure au milieu de la nuit. La porte s’ouvre. […] la grosse 
bouche flotte dans l’air au-dessus de moi, parle. [...] Je sais qu’une masse de chair et de muscle 
l’accompagne et que je vais la rencontrer et la connaître, comme chaque soir, dans la plus secrète 
des souffrances ». 

301 Ibid., s. 69: « Les camions chargés de canne apparaissaient dans mon champ de vision. Remplis d’hommes 
qui parlaient et qui riaient. Leurs yeux étaient sanglants de rhum ». 

302 Ibid., s. 35: « Mais pour mon père, il n’y avait que deux bouches inutiles à nourrir, rien de plus ». 
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Religijność kończy się wtedy, gdy na świat przychodzi oszpecone dziecko – dlatego 

nazwane Mouna, czyli potwór, poczwara, w dodatku jest to dziewczynka. Ważnym jest, żeby 

goście zobaczyli idealną rodzinę, a dziecko z zajęczą wargą do niej nie pasuje: „Zamykali 

mnie w piecu do wypalania wapna, kiedy trzeba było mi zniknąć”303 – wyjawia Mouna. 

Gorliwość religijna ojca jest sprzeczna z tym, jak traktuje własną córkę: „Zamknijcie 

Mounę, znajomi przychodzą wieczorem. Weźcie ją stąd, nie chcę widzieć tej pechowej 

twarzy przed wyjściem. Idź stąd, zapalam lampę do modlitwy”304. Wartości religijne 

i moralne oraz ludzkie uczucia schodzą na dalszy plan, ustępując miejsca pozorom. Devi 

podkreśla dwulicowość i hipokryzję ludzi, dla których liczy się to, jak postrzegani są przez 

innych: „Wyspa, podobnie jak moje siostry, ubiera się w różowe falbanki, które trzeszczą od 

kłamstw”305. Autorka zwraca uwagę czytelnika na zabobony, które są mocno zakorzenione 

w kulturze maurytyjskiej, i na ich szkodliwość społeczną: „Kobiety w wieku rozrodczym 

odwracały wzrok, a dziewczęta w wieku małżeńskim kryły się, aby oczy małego dziecka-

potwora nie zalewały ich kwaśnymi łzami. A mój ojciec nabrał przekonania, że jego bieda 

i brak odwagi wynikają z przekleństwa tegoż dziecka zrodzonego z jego ułomności”306. 

Rodzice są w stanie głodzić i więzić własne dziecko, gdyż podobno przynosi nieszczęście. 

Wyspa z Moi, l’interdite, to przestrzeń zakłamana, mocno zhierarchizowana i oddana 

patriarchalnej tradycji. Zdecydowanie dobitniej niż Shenaz Patel, Ananda Devi zwraca 

uwagę na miejsce kobiety w społeczeństwie maurytyjskim – przywołując losy strychowej 

babki, a dokładnie historię jej zamążpójścia: „Na zdjęciu, blada z przerażenia stała obok 

mężczyzny o nienawistnym wąsie i surowym spojrzeniu. Mężczyzna kupił ja bardzo tanio 

[…]”307. Zredukowana do przestrzeni domowej kobieta jest żoną i matką, a gdy tam 

zawodzi, zostaje wyrzucona, jak strychowa babka zamknięta ze swym kalectwem na 

poddaszu, lub jak Mouna – w piecu do wypalania wapna. Mauritius, jaki widzi Mouna, to 

„[z]amknięty świat rodzin, tak okrutnych... Nieustanny głód pieniędzy, kolejnych rzeczy 

i władzy, a wszystko to po nic, bo przecież i tak ich życie stanie się bardzo małe, nic 

 
303 Ibid., s. 33: « Ils me laissaient dans ce four à chaux quand il fallait me disparaître ». 
304 Ibid., s. 13: « De partout, j’entendais leurs voix qui venaient se briser contre mon attente :‘Enfermez la 

Mouna, mes amis viennent dîner ce soir. Écartez-la, on ne veut pas voir son visage de malchance avant de 
sortir. / Dégage de là, je vais allumer ma lampe de prière ». 

305 Ibid., s. 36: « L’île comme mes sœurs, s’habille de volants roses, qui craquellent de mensonges ». 
306 Ibid., s. 37: « Et les femmes en âge de mettre bas détournaient le regard, et les filles en âge de se marier 

se cachaient pour que les yeux de l’enfant-monstre ne leur giclent pas dessus avec ses larmes acides. 
Et mon père avait acquis la conviction que sa pauvreté et son absence de courage étaient dus à 
la malédiction de cet enfant né de son insuffisance ». 

307 Ibid., s. 26: « Dans une photo, on la voyait, pâle de terreur, debout à côté d’un homme à la moustache 
haineuse et au regard rigide. Cet homme l’avait achetée à bas prix […] ». 
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nieznaczące [...]”308. To wyspa, która budzi najmroczniejsze demony w duszy człowieka, 

gdzie władza lub jej pozory są ważniejsze od ludzkiego życia.  

3.5. La Vie de Joséphin le fou 

 W powieści La Vie de Joséphin le fou także nie widać raju. Z wyjątkiem kilku 

fragmentów, opisujących morskie stworzenia (ryby i koralowce), narrator maluje swój świat 

w ponurych odcieniach – odwrotności promiennego błękitu oceanu i nieba. Ten, wymuszony 

ograniczeniami intelektualnymi bohatera minimalizm dotyczy nie tylko barw, lecz także 

kształtów przestrzeni maurytyjskiej, którą narrator zawęża do rodzinnej miejscowości 

Joséphina, czyli „plam rdzawej ziemi i sterty źle połączonych cementu i karbowanej blachy, 

udających wioskę Case Noyale”309, „betonowych ścian wzdłuż drogi, ukrywających biedę 

i to, co na wyspie najbardziej szpetne – jej popielate smaki”310: ubóstwo, brutalność 

i okrucieństwo. Wioska mocno kontrastuje z „pięknymi samochodami”311 zamożnych, 

którzy starają się przejeżdżać obok na tyle szybko, aby niczego nie dostrzec. W oczach 

Joséphina Case Noyale zamieszkują zepsuci alkoholem i cyniczni ludzie, w tym rybacy, 

którzy „mocno odchrząkując spluwają wulgaryzmami do wody”312, i ci podobni do 

kochanków matki chłopca, których odgłosy rozumiał coraz lepiej313. Świat Joséphina składa 

się z dwóch części: tej nad wodą – pozbawionej wszelkich atrybutów urody życia, w tym 

roślin i zwierząt, i tej pod wodą, której opisy wypełniają fabułę. Celowe wyłączenie żywych 

istot z naziemnej przestrzeni maurytyjskiej, która kojarzona jest przecież z bujną florą 

i fauną, znikoma ilość opisów tejże przestrzeni (ograniczona do zaledwie kilku fragmentów) 

świadczą o wyobcowaniu chłopca, a zarazem służą wywołaniu u czytelnika podobnego 

efektu – wykluczenia z tejże przestrzeni. Otrzymując jedynie skrawki opisów, czytelnik 

podobnie jak narrator może poczuć się zagubiony, a nawet wyobcowany. Musi podjąć 

wysiłek, aby odnaleźć się w świecie Case Noyale. Właściwym miejscem akcji jest wodny 

świat: rzek, oceanu i podwodnych jaskiń. Tak jakby morska toń otworzyła przed bohaterem 

swoje wnętrze, niedostępne dla innych. Z jednej strony ocean i jego prądy przynoszą chłopcu 

 
308 Ibid., s. 70: « Le monde clos des familles, si cruelles… L’incessante faim d’argent, de biens, 

de possessions, et tout ça pour rien, parce qu’à la fin, leur vie sera restée toute petite […] ». 
309 Devi Ananda, La Vie de Joséphin le fou, op. cit., s. 23: « Pas de barbouillis de terre rousse et le ramassis 

de ciments mal joints et de tôle cannelée qui font semblant d’être le village de Case Noyale ».  
310 Ibid., s. 23: « [...] les murs bétonnés le long de la route pour masquer la pauvreté dans ce qu’elle a de plus 

affreux et de goûts cendreux [...] ». 
311  Ibid. 
312 Ibid., s. 12: « […] raclent à grande gorge et crachent leurs mots dans mon eau [...] ». 
313 Ibid., s. 21: « […] les bruits des tontons que je comprenais de mieux en mieux [...] ». 
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ukojenie, są mu schronieniem, wręcz domem. Z drugiej strony ten świat to przestrzeń 

mroczna – lepka i wilgotna – pełna „błotnistych zarośli”314, „kożuchów rozlewisk”315, 

oślizgłych węgorzy, jest ona nieprzyjazna człowiekowi i niebezpieczna: „ocean to miejsce, 

które nie wybacza słabości”316, gdzie trzeba walczyć o każdy oddech, gdzie człowiek zdany 

jest na łaskę natury. Joséphin podkreśla morską potęgę, opisując swoją walkę z oceanem 

podczas wyśnionego sztormu:  

 Trudno było mi pokonać morskie fale przesmyku. Uderzały we mnie ze wszystkich stron. 
Prądy wydzierały sobie moją głowę, sól drażniła oczy, kolce koralowców raniły brzuch, ciało [...] 
morze unosiło się jak potwór, aby nieustannie mnie odpychać, wypychając w kierunku skalistych 
wybrzeży […]. Walczyłem całą noc, jakby całe życie. […] Poranne morze zalało się słońcem. 
[…] Słońce wstawało po królewsku.317  

 Wyspa Joséphina to przestrzeń, która staje się monochromatyczna i surowa, gdy 

tylko dojdą do głosu jego urazy i lęki, skoncentrowane w sennych koszmarach. 

3.6. Soupir 

 Wyspa w twórczości Devi i Patel to nie tylko Mauritius. W Soupir Anandy Devi na 

pierwszym planie plasuje się Rodrigues, wyspa położona pośrodku Oceanu Indyjskiego. 

Bohaterowie powieści opisują ją jako ostatni przyczółek Afryki. Podobnie jak 

przedstawienie Mauritiusa w wyżej analizowanych tekstach, rekonstrukcja Rodrigues nie 

ma nic wspólnego z obrazem idyllicznego życia w otoczeniu dziewiczych krajobrazów, jakie 

chcą znaleźć na wyspie turyści. Już na samym początku opisana jest dość szorstko: 

 Przez cały ten czas Rodrigues było krainą zbolałą swoim istnieniem. Stanowimy część 
Mauritiusa, ale on jest daleko, całkowicie inny. Nic nas nie łączy. Jesteśmy ostatnią zamieszkałą 
wyspą na wschód od Afryki, wiecznie tonącą tratwą. Laguna daje uspokajające wrażenie, ale 
podwójna linia horyzontu: ta biała rafy i ta czarna wyznaczająca granicę oceanu, odsłania 
wszystko, co jest zwodnicze. Niebieski nie jest niczym innym jak tylko odbiciem powierzchni 
wody maskującej głębsze otchłanie. Wnętrze kraju jest chropowate i suche. Skały to grzbiety, 
które uniemożliwiają przejście. Wzgórza nie są zielone, ale ciemne i gęste. Nie otwierają się na 
nikogo. A pod ziemią ciągną się korytarze piwnic.318 

 
314 Ibid., s. 24: « […] l’herbe boueuse[...] ». 
315 Ibid.: « […] les nappes de marécages [...] ». 
316 Ibid., s. 78: « […] l’océan est un univers qui ne pardonne pas la faiblesse [...] ». 
317 Ibid., s. 79-80: « J'ai eu du mal à vaincre les eaux de la passe. Elles nous fouettaient dans tous les sens. 

Remous autour de ma tête, rougissant mes yeux, épines dans mon ventre, lacérations du corail, [...] la mer 
se dressait comme un monstre pour me refouler sans cesse, me repousser comme un débris vers les côtes, 
[…]. J'ai lutté toute la nuit, toute la vie [...] La haute mer était inondée de soleil. [...] Le soleil montait, 
royalement ». 

318 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 23: « Tout ce temps, Rodrigue a été un pays en mal avec lui-même. Nous 
faisons partie de Maurice, mais elle est bien loin, différente. Rien ne nous unit. Nous sommes la dernière 
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 Z wyjątkiem kilku obrazów, które analizuję w dalszej części rozprawy, Rodrigues 

przedstawiony jest jako zapomniana i nieprzyjazna część państwa i świata, istny tor 

przeszkód („Wzgórza […] ciemne i gęste”319, „grzbiety […] uniemożliwiają przejście. Nie 

otwierają się na nikogo.”320), uprawiający grę pozorów, by lepiej ukryć to, co niewygodne, 

wstydliwe i bolesne – chociażby zepchniętą do nieświadomości pamięć niewoli („Niebieski 

[…] jest […] tylko odbiciem powierzchni wody maskującej głębsze otchłanie. […] A pod 

ziemią ciągną się korytarze piwnic.”321). Jak zaznacza narrator a zarazem świadek pamięci, 

Rodrigues jest usidlona przez naturę i żywioły: „Morze, słońce, susza, cyklony. Cztery rytmy 

naszego życia. Nasze cztery strony świata. To, co nas powołało do życia, zabija nas po 

kolei”322.  

 Równie złowrogo przedstawione jest Soupir, tytułowa miejscowość, w której 

rozgrywa się większość akcji, miejsce, gdzie mieszkańcy wyspy nie zapuszczają się nawet, 

a co dopiero turyści. Narrator nie pozostawia wątpliwości: „Wszystko tam wydawało mi się 

czarne”323. To przestrzeń nieatrakcyjna i bezużyteczna: „Słońce i wiatr w Soupir nie były 

takie jak gdzie indziej. I ziemia nie była. Piaszczysta, nierówna, popielata, prawie nie 

zawierała wilgoci. […] Wziąłem jej garść, przybliżyłem do ust, do nosa, do uszu. […] Była 

wypłowiała i sucha. Niezdolna niczym obrodzić. Była i pozostanie jałowa z nienawiści 

i z wściekłości”324. To miejsce niezdatne do życia o wyschniętej od słońca i wyjałowionej 

wiatrem ziemi, które nie jest w stanie niczego zaoferować własnym mieszkańcom, a nawet 

ich wyżywić. Już sama nazwa Soupir, przyjęta za tytuł powieści, o tym mówi. Soupir, czyli 

Westchnienie, jest bardziej wyrazem skargi, żalu aniżeli zachwytu. To miejsce banicji, 

ojczyzna ludzi zbędnych oraz tych o wątpliwej reputacji, którzy nie pasują do obrazu 

szczęśliwego społeczeństwa. Jak sami mówią: „Czujemy, że życie odwraca się do nas 

 

île habitée à l’est de l’Afrique. Le radeau en perpétuel naufrage. Le lagon donne une impression rassurante, 
mais la double ligne de l’horizon, celle, blanche, des récifs, celle noire de la limite de l’océan, dit bien tout 
ce qu’il a de trompeur, et que le bleu n’est qu’un reflet de surface masquant des abîmes plus profonds. 
L’intérieur du pays, lui est accidenté et sec. Les rochers sont des arêtes qui interdisent le passage. 
Les collines ne sont pas vertes mais fauves et drues. Elles n’ouvrent pas les bras à personne. Et sous la terre, 
les caves veuillent ». 

319  Ibid. 
320  Ibid. 
321  Ibid. 
322  Ibid., s 24: « Mer, soleil, sécheresse, cyclone. Nos quatre rythmes. Nos quatre points cardinaux. Ce qui 

nous faisait vivre et nous tuait tour à tour ». 
323 Ibid., s. 13: « Tout cela me semblait bien noir ». 
324 Ibid., s. 51-52: « Le soleil et le vent à Soupir n'étaient pas comme ailleurs. Et la terre non plus. Sablonneuse, 

grumeleuse, cendreuse, elle ne contenait presque aucune humidité. […] J'ai porté cette poignée à ma 
bouche, à mon nez, à mes oreilles. [...] Elle était pâle et sèche. Elle ne donnerait rien. Elle était 
et demeurerait stérile par haine et par rage ». 
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plecami. Po chwili nie masz ochoty iść dalej. Nawet widok morza w oddali, skwierczących 

oddechów piany już nas nie zachwyca. Ono już nic nam nie przynosi. Pamięć o naszych 

ostatnich wyprawach: pustych kajakach, suchym przełyku wciąż nam ciąży. Ślina staje się 

gorzka”325. Soupir, choć miała być ich ziemią obiecaną, do której prowadził ich Ferblanc, 

jest jej przeciwieństwem. W oczach narratora wzgórze jest miejscem wrogim, trudnym do 

okiełznania, nękanym przez upalne słońce i świszczący wiatr: „Lecz ten wiatr, suchy 

i niemy, uderza o policzki i oczy. Jest jak uderzenie suchej krwi, która dostaje się do głowy 

przez nozdrza i zapomina się o wszystkim: kim się jest, co się robi, co się zrobiło”326. 

Meteorologiczne zawirowania zdają się budzić w bohaterach demony: „Wiatr się zrywa. 

W ostatnich dniach dął nieco mocniej około jedenastej. Ciepły, suchy i szorstki jak wzgórza. 

Być może to ten wiatr siał w nas szaleństwo”327, a potężne i niszczycielskie siły natury 

wymiatają z nich energię: „Cyklon pozostawił w powietrzu jedynie zapach soli, który 

zawiesił się, zgęstniał, a nie rozproszył się jak zawsze. Wodorosty i skały przybrały dziwne 

kształty. Trudno jest cokolwiek rozpoznać. Siedząc na wilgotnych kamieniach przestaliśmy 

się wsłuchiwać w morze, odwróciliśmy się do niego plecami. Zwróciliśmy się ku ziemi”328. 

Rok w rok mieszkańcy muszą stawiać czoła żywiołom. Pejzaż Soupir odbija się 

w bohaterach, równie jałowych i bezużytecznych, co ziemia na wzgórzu: „Jesteśmy jak 

przegniłe i puste w środku drzewa, pełne trocin zjadanych przez robaki i zamieszkałych 

przez pasożyty. Nasze szczęście jak i nieszczęście pochodzą z alkoholu”329. Soupir to 

historia ludzi, którym w życiu nie wyszło, biednych, niedołężnych, dotkniętych chorobą 

bądź upośledzeniem, życiowo niezaradnych, przez co wykluczonych z życia 

w społeczeństwie. To zestaw lęków, jakim musi stawić czoło postkolonialne społeczeństwo.  

 Rodrigues, to także ziemia nękana duchami przeszłości, które nawiedzają niektórych 

bohaterów oraz zawłaszczają niektóre przestrzenie wyspy, jak Bwa Mor, który jest miejscem 

 
325 Ibid., s. 14: « On sent que la vie se met à nous tourner le dos. Au bout d'un moment, on n'a plus envie de 

continuer. Même la vue de la mer au loin, ses poussières d'argent qui grésillent, ses souffles d'écume, 
ne nous réjouit pas. La mer ne nous apporte plus rien. Le souvenir de nos dernières sorties et de nos canots 
vides, de nos gosiers secs, nous remplit encore. Notre salive devient amère ». 

326 Ibid., s. 23: « Mais ce vent. Son mutisme, sa sécheresse, sa gifle sur les joues et dans les regards. C’est 
un coup de sang sec qui vous entre par les narines et vous monte à la tête, et après vous oubliez tout. Qui 
vous êtes, ce que vous faites. Ce que vous avez fait ». 

327 Ibid., s. 14: « Le vent monte. Ces derniers jours, il a soufflé un peu plus fort vers onze heures. Chaud, sec 
et rude comme les collines. C'est peut-être ce vent qui a semé en nous la folie ». 

328 Ibid., s. 87: « Le cyclone n'avait laissé qu'un parfum de sel dans l'air, mais il s'accrochait, s'épaississait, 
et refusait de se dissiper comme il le faisait normalement. Les algues et les rochers prenaient des formes 
étranges. Nous ne reconnaissions plus rien. Assis sur les pierres humides, nous avons refusé d'écouter 
la mer, nous lui avons tourné le dos pour ne pas sentir son appel. Il nous fallait nous tourner vers la terre ». 

329 Ibid., s. 118: « Nous sommes faits de bois sec et pourri, à l’intérieur, il n’y a qu’une sciure mangée par des 
insectes, habitée par des parasites. Notre bonheur nous vient de l’alcool, et notre malheur aussi ». 
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błąkających się dusz zmarłych, gdzie „[ż]aden ptak nie mieszkał […], żadne zwierzę nie 

kryło się pomiędzy pustymi pniami drzew”330, gdzie „[n]ie było słychać dźwięków ani 

trzeszczących łap na ziemi, ani przecinających gęste powietrze trzepoczących skrzydeł”331, 

a „[z]iemia była sucha i trzeszcząca, jakby pokryta popiołem”332, czy samo Soupir, 

przestrzeń wręcz demoniczna, pełna duchów przeszłości:  

 Już nie spałem. Słyszałem ich głód i odczuwałem ich niedostatek. Już od pierwszego dnia 
Soupir nie było tym czego szukaliśmy. Podobnie jak pierwsi niewolnicy, to co dostrzegliśmy, 
to miejsce wyłączone ze świata. Przybywając znikąd, porysowani, podszyci strachem, 
musieliśmy wyrwać ziemi trawę zębami, uczyć się naszych łańcuchów na kostkach i zapomnieć 
o człowieczeństwie. Od pierwszego kroku dopadła nas bezsilność. Zrozumieliśmy, że nie ma dla 
nas wolności.333 

 Ucieczka z niewoli teraźniejszości wiedzie na drogę powrotną do niewoli, z której 

ich byt na wyspie bierze swój początek. Tragiczny paradoks, który na każdym kroku 

przypomina o sobie bohaterom. 

 Wyspa oddziałuje na wszystkie zmysły. Można ją nie tylko dostrzec, lecz również 

usłyszeć i poczuć: w porywach wiatru („Wiatr rósł na sile, a jego podmuchy pełne były 

wzburzonej soli”334), w kurzu spalonej ziemi wzbijanym w powietrze („Piaszczysty pył 

dostawał się do nozdrzy”335), w odgłosach wysuszonej roślinności („lasy pandanowców 

trzeszczą jak w płomieniach”336), czy w wezwaniu morza (niesionym przez „stłumiony 

oddech morza”337). Można w wyspie zasmakować: „Przez wiele dni napychaliśmy się 

królikami wariatki. W potrawkach, gulaszach, curry, wędzony, królik we wszystkich 

smakach”338. Język, za pomocą którego narrator opisuje przestrzeń i życie mieszkańców jest 

pełen wyrażeń sugerujących codzienną walkę o przetrwanie: „Trzeba było wyszarpywać 

 
330  Ibid., s. 112: « Aucun oiseau n’habitait en ce lieu silencieux, aucun animal ne se cachait parmi les troncs 

vides ». 
331  Ibid.: « On n’entendait ni de pattes crissant sur le sol ni des ailes brassant l’air lourd ». 
332 Ibid.: « Le sol était sec et friable, comme tapissé de cendres ». 
333 Ibid., s. 152: « Je ne dormais plus. J'entendais leur faim. Je percevais leur manque. Dès le premier jour, 

Soupir n'a pas été tel qu'on l'attendait. Comme les premiers esclaves, ce que nous avons d'abord vu était 
un lieu hors du monde. Venus de nulle part, surchargés de cassures, recourbés de peurs, il nous faudrait 
arracher l'herbe avec nos dents, apprendre nos chaînes aux chevilles et désapprendre notre humanité. 
Dès le premier pas, l'usure s'est installée en nous. Ce que nous avons compris, c'était l'absence de liberté ». 

334 Ibid., s. 217: « Le vent s'est intensifié, et dans ses rafales il y avait la violence du sel ». 
335 Ibid., s. 81: « Une poussière sableuse entrait dans nos narines ». 
336 Ibid., s. 13: « […] les forêts de vacoas ont un crépitement de flammes ». 
337 Ibid.: « […] le souffle amorti de la mer ». 
338 Ibid., s. 19: « Pendant des jours, nous nous sommes gavés des lapins de la folle. Civet, daube, rougaille, 

curry, boucané, du lapin à toutes les sauces ». 
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nasze istnienie kamieniom”339. Jest szorstki jak powierzchnia Rodrigues. Można by zadać 

sobie pytanie czy bezludna niegdyś wyspa nie była takową bez powodu. 

 Ale wyspa w twórczości Patel i Devi to także rzeczywisty obraz państwa. Źródłem 

ciemnej tonacji, która dominuje w opisie wyspy u obu autorek jest skoncentrowanie na 

ukrytej – wstydliwej, bolesnej, upośledzonej – stronie insularnego życia. 

 Wyspa z powieści Anandy Devi jest w zasadzie monochromatyczna, zatopiona 

w odcieniach szarości i błękitu, utrzymana w ciemnych i wyblakłych barwach. Oszczędna 

w kolorach, autorka rezerwuje je dla nielicznych przedostających się do życia wykluczonych 

przebłysków świata, w którym protagoniści zostali pozbawieni udziału. Grobowy klimat 

pieca, w którym trzymana jest Mouna, wilgotny mrok spowijający podwodną jaskinię, 

w której więzi swoje ofiary Joséphin, zatopione w szarości pyłu wzbijanego przez wiatr 

Soupir czy odcięte od światła przegniłe tereny Bwa Mor reasumują pejzaż analizowanych 

powieści pisarki. To miejsca, które, odcięte od reszty wyspy, pogrążone w półmroku, 

zmuszają bohaterów do poznawania świata innymi niż wzrok zmysłami: słuchem, dotykiem, 

smakiem i powonieniem. Ananda Devi pozbawia czytelnika obrazów bujnej egzotycznej 

roślinności, ukazując wyspę w nieokiełznanej, wręcz niebezpiecznej postaci. Autorka 

rozbudza wyobraźnię czytelnika zatapiając go w mroku, który z jednej strony oferuje błogą 

ciszę, z drugiej budzi ukryte głęboko lęki i zwiastuje niebezpieczeństwo. Powieściopisarka 

zaburza jego percepcję, pozbawiając go po raz kolejny możliwości dostrzeżenia obrazu 

całości. W Moi, l’interdite i La Vie de Joséphin le fou czytelnik zostaje niejako rzucony 

w przestrzeń mu nieznaną, nieprzyjazną, mroczną, z niewielką ilością punktów odniesienia, 

na własnej niejako skórze odczuwając zagubienie i niemożność oswojenia rzeczywistości 

przez jednostkę wykluczoną. W Soupir negatywne wyobrażenie Rodrigues powtarzane jest 

niczym mantra na całej długości tekstu. Życie bohaterów jest jak litania krzywd 

i niepowodzeń.  

 Bohaterowie Anandy Devi zyskują rolę przewodników, którzy wprowadzają 

czytelnika nie tylko w mrok, ale i do wnętrza wyspy. Podążając za Mouną w otchłań pieca 

czy przemierzając nocą na czworakach okolice Rose Hill, odkrywając z Joséphinem 

podwodne zakamarki, z Royal Palmem ustępy górskie czy korytarze skalne, czytelnik odnosi 

wrażenie, że bohaterowie dotykają niewidzialnej części wyspy, jej wnętrza. Sami na swój 

sposób również reprezentują jej głęboko ukrytą warstwę, te wstydliwą część społeczeństwa, 

którą nie wszyscy chcą zobaczyć. Wędrówka do niedostępnych części wyspy, zamkniętych 

 
339 Ibid., s. 149: « Il faudrait arracher notre existence de la pierre et chaque jour serait un miracle. [...] ». 
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dla innych to metafora przemilczanych podziałów, ubóstwa i problemów wynikających 

z braku perspektyw. Codzienność protagonistów powieści ograniczona jest do nabrzmiałej 

od słońca i soli ziemi oraz oceanu. Z wyjątkiem na pół wyschniętych od słońca drzew 

i krzewów przestrzeń z Soupir pozbawiona jest roślinności. 

 Shenaz Patel jest zdecydowanie bardziej hojna zarówno w odniesieniach do kolorów 

jak i w opisach przyrody, a zwłaszcza maurytyjskiej roślinności, której majestatyczność tak 

zachwyca mieszkańców i turystów. Nie należy jednak dać zwieść się pozorom. Zarówno 

kolory jak i roślinność nie służą u Patel jedynie zaspokojeniu potrzeby estetycznej czy 

zanurzeniu się w lokalnym kolorycie, lecz paradoksalnie także – jak mroki i półmroki u Devi 

– uwydatnieniu ciemnej strony wyspy. Zupełnie inaczej niż u Devi, bo za pomocą 

zestawiania kontrastujących ze sobą obrazów, Patel uwydatnia problemy, z jakimi walczy 

społeczeństwo maurytyjskie. Skąpane słońcem przestrzenie pozostają w opozycji 

z obszarami cienia. Żywe kolory zestawiane są z odcieniami szarości. Bujna roślinność 

z Portretu zestawiona jest z ponurym wnętrzem domu Meimanów, wydeptane podwórko 

Anity i opodal blaszana konstrukcja pełniąca rolę domu ocienione są majestatyczną, rosnącą 

obok jakarandą, a rajski krajobraz Diego Garcia we wspomnieniach rywalizuje 

z industrialnym Port-Louis. Shenaz Patel zestawia przeciwstawne barwy i obrazy, aby tym 

mocniej wydobyć dysproporcje społeczne. 

 Spod maski bujnej, kwitnącej roślinności Portretu wynurza się stopniowo obraz 

skoncentrowanego na pozorach społeczeństwa, gdzie normy etniczne stawia się ponad dobro 

jednostki. Kolorowe fotosy, którymi Anita stara się rozweselić swoją przestrzeń, nie są 

w stanie przykryć szarych ścian jej rzeczywistości. A oceaniczny błękit, okalający oblicze 

rajskiej wyspy z Le Silence des Chagos przybiera zupełnie inną postać, kiedy jest się 

uwięzionym w miejscu zesłania takim, jak maurytyjska metropolia o zabetonowanym 

nadbrzeżu. 

 W przeciwieństwie do Anandy Devi Shenaz Patel angażuje wszystkie zmysły. Można 

odnieść wrażenie, że Devi celowo marginalizuje wzrok na rzecz pozostałych, skazując 

czytelnika na błądzenie w mroku. Patel natomiast pozwala zobaczyć, dotknąć, powąchać, 

usłyszeć wyspę i w niej zasmakować. 

 Analizowane powieści Anandy Devi skupiają uwagę czytelnika na poszczególnych 

grupach: Moi l’interdite przedstawia indo-maurytyjską rodzinę, w La Vie de Joséphin le fou 

i Soupir pisarka maluje życie Kreoli. Z kolei Shenaz Patel przedstawia przekrojowo całe 

partie społeczeństwa. Akcentuje trudny pluralizm wyspy, koncentrując się na niewielkiej 

przestrzeni przedstawicieli kilku grup etnicznych: w Le Portrait Chamarel przeplata losy 
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Indo-Maurytyjczyków i Kreoli, w Sensitive Kreole i przesiedleńcy z Czagos mieszkają drzwi 

w drzwi, a w Le Silence des Chagos, oprócz dawnych mieszkańców Diego Garcia pojawiają 

się Maurytyjczycy i Europejczycy. Zestawiając ze sobą postaci o różnym pochodzeniu 

etnicznym i sposób, w jaki ich koleje życia się nawzajem przeplatają, dziennikarka 

uwypukla wyrosłe podziały. Tym sposobem Patel nadaje opisom rodzinnej wyspy polityczny 

charakter. Za pomocą mowy pozornie zależnej wplata fakty, wydarzenia i refleksje różnej 

proweniencji. Obraz jaki wynurza się z powieści Patel, to wyspa ciągle społecznie 

podzielona, o mocnych podziałach kulturowych jak i dysproporcjach finansowych, izolująca 

gorszych w gorszych przestrzeniach. 

 Opisując ciemną stronę postkolonialnego raju, Ananda Devi i Shenaz Patel 

przyjmują perspektywę wykluczonego, w oczach którego Mauritius czy Rodrigues (a nawet 

Afganistan), to przestrzenie pozbawione kolorów, zdominowane przez ciemne i szare barwy, 

gdzie brak jest bujnej roślinności czy złotych plaż. Wyspy z tekstów Anandy Devi i Shenaz 

Patel zdecydowanie kontrastują z wyobrażeniami o nich. Obraz rodzimej wyspy pisarek jest 

tym bardziej wstrząsający, że stoi w sprzeczności z mitem tropików wymyślonym 

i sprzedawanym przez biura podróży. 
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4. Nieistniejący raj, wyspa wyobrażona 

 Raj wydaje się nie istnieć w rzeczywistości, jedynie we wspomnieniach i pobożnych 

życzeniach. Jego wizja pojawia się na końcu pierwszej powieści Shenaz Patel – Le Portrait 

Chamarel, kiedy to bohaterka daje do zrozumienia, że jej rodzinna wyspa może być 

miejscem szczęśliwego życia. Mauritius z rzadka utożsamiany jest z krainą mlekiem 

i miodem płynącą. Devi ukazuje go w ten sposób jedynie w Soupir. Nie jest to jednak 

przestrzeń rzeczywista, a jej wyobrażenie, nieosiągalne dla bohaterów książki, pojawiające 

się jedynie fragmentarycznie. Z perspektywy Rodrigues, Mauritius przedstawiony jest 

niczym Eldorado, jedyne miejsce, do którego nieliczni mogą uciec. „Kiedy ludzie 

wyjeżdżają na Mauritius, ci, którym się tam udaje, już nie wracają. Inni powracają, ale 

z rodzajem nienawiści dla tej tu wyspy-więzienia, z której nie udało im się uciec”340. Wielu 

podejmuje próbę, lecz nie każdemu się udaje. Mauritius z wyobrażeń mieszkańców Soupir 

to wyspa dla wybranych, na której żaden z bohaterów nie był i nie będzie. Budującym jest 

jednak dla nich samo uczucie, że gdzieś tam istnieje lepszy świat, że nie wszystko 

przypomina Soupir i Rodrigues. Mauritius pełni tu dwojaką funkcję: z jednej strony jest 

eskapistyczną wizją lepszego życia, z drugiej zaś służy uwydatnieniu wad Rodrigues.  

 Patel ucieka się do podobnego zabiegu, co Devi: zestawia dwie różne przestrzenie. 

Le Silence des Chagos bazuje na kontrastujących opisach Mauritiusa i Czagos. Tym razem 

to Mauritius znajduje się po ciemnej stronie – służy jako antymodel dla edenicznego Diego 

Garcia. W powieści Diego Garcia przyjmuje postać metafizyczną – to wyidealizowany obraz 

rodzinnej wyspy ze wspomnień jej byłych mieszkańców. Rzeczywiste Diego Garcia pojawia 

się jedynie w prologu: „Ostatnie okrążenie nad zbolałymi ruinami i B52, odciążone o ich 

bomby, odlatują w kierunku Oceanu Indyjskiego, do którego dotrą za kilka minut, 

 
340 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 118: « Lorsqu’ils partent pour Maurice, ceux qui 

réussissent ne reviennent pas. Les autres reviennent, mais c’est avec une sorte de haine pour l’île-prison 
dont ils n’ont pu s’évader ». 
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w kierunku ich bazy, na Diego Garcia, centralnym punkcie Czagos”341. To amerykańska 

baza wojskowa, z której wylatują bombowce do Iraku i Afganistanu. Jej rzeczywisty obraz 

zdecydowanie odbiega od rajskiej wizji. W Le Silence des Chagos Diego Garcia jest jedynie 

zlepkiem wspomnień spojonych tęsknotą do domu. Już na pierwszych stronach powieści 

Diego Garcia przedstawiona jest jako „[...] deszcz ziemi i piasku, obfity, usiany na północy 

Oceanu Indyjskiego, w strefie najbardziej łaskawej – tej, która umyka niszczycielskiej sile 

cyklonów. Wyspy, gdzie czas płynął nieśpiesznie, niezmiennie i łagodnie jak świeży krem 

z orzecha kokosowego”342. To opis daleko odrealniony, wręcz nieprawdopodobny, 

ukazujący niewielką społeczność żyjącą w zgodzie z naturą pod okiem dobrego 

administratora – wysłannika rządu brytyjskiego. Jest dla mieszkańców jak ojciec. Troszczy 

się o nich, a ci są mu w pełni oddani. Ufają mu. Administrator na Rodrigues przypomina 

„dobrego” kolonizatora, który traktuje podległych mu mieszkańców jak rodzinę. 

 Podobnie jest z klimatem na Diego Garcia: pogoda jest tam niezmiennie łagodna, 

a wyspa wraz z mieszkańcami tworzy jeden ekosystem – idylliczne warunki, w których 

osadzona jest nowoczesna społeczno-ekonomiczna mikro-utopia porównywalna z Krainą 

Obfitości. 

 Na plaży odkłada wędkę, żeby podwinąć spódnicę aż do bioder. Biała piana rozbija się 
o jej kostki. [Charlesia] wchodzi do letniej wody aż po uda, zarzuca żyłkę, która cicho świszcze 
zanim całkowicie się zanurzy. Nieruchoma, [Charlesia] tworzy jedno z morzem, delikatny piasek 
pod jej stopami, ponad nią słońce, które rozgrzewa chustkę zawiązaną na głowie. A przed nią 
ciągnie się zielone pasmo, potem błękitne morskich fal i kolejne – białe pasmo kokosowców. Ich 
wyspa, za nią, przed nią, jak spokojny, bezpieczny klejnot. Czeka.343 

 
 Czagos to miejsce, gdzie pieniądze nie są potrzebne do życia, ponieważ wyspa jest 

w stanie sama wyżywić mieszkańców. Ci trudnią się wytwarzaniem produktów z palm 

kokosowych i ich owoców. Jedzenie dostępne jest na każdym kroku. Wyspa i ocean 

dostarczają go wystarczająco dużo. To nie tylko kraina mlekiem i miodem płynąca, to 

 
341 Ibid., s. 10: « Un dernier tour au-dessus du tas de ruines embrasées, puis les B52 repartent, allégés de leurs 

bombes, vers l'océan Indien qu'ils rallieront en quelques minutes à peine, vers leur base là-bas, à Diego 
Garcia, point de mire des Chagos ». 

342 Ibid., s. 113: « L’archipel des Chagos, une pluie de terre et de sable, généreuse, semée dans le nord 
de l’océan Indien, dans la zone la plus clémente, celle qui échappe à la course destructrice des cyclones. 
Des îles où le temps s’écoulait sans hâte, étale et doux comme la crème d’une noix de coco tendre ». 

343 Ibid., s. 46: « Sur la plage, elle pose sa canne à pêche, le temps de remonter sa jupe sur les hanches. L’écume 
blanche vient lui laper les chevilles. Elle entre dans l’eau tiède jusqu’aux cuisses, lance sa ligne qui siffle 
légèrement avant de couler. Elle ne bouge pas, elle fait corps avec la mer, le sable fin sous ses pieds, 
le soleil qui réchauffe le tissu de fichu. Au-delà de l’onde verte puis bleue, une autre bande blanche s’offre 
aux yeux avec sa ceinture des cocotiers, leur île, derrière elle, devant elle, un écrin rassurant et calme. 
Elle attend ». 
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opiekunka i protektorka, która dostarcza wszystkiego, żeby zachować swoich 

podopiecznych sytych i zdrowych. 

 Trzy wielkie żółwie tkwią nieruchomo na piasku. Dzieci okrążają je, wybierają jednego, 
najbardziej tłuściutkiego i we troje zabierają się, żeby go odwrócić. […] Pod nim, piękne gniazdo 
jaj, po które dzieci wyciągają ręce. Charlesia również bierze jedno. Waży je w dłoni, rozbija 
i wysysa letnią, smakowitą substancję, która wślizguje się do wnętrza policzków.344 

 Ponadto raz na trzy miesiące na Diego przypływa statek. Dostarcza materiały, 

których nie sposób dostać na wyspie. Życie mieszkańców jest tam doskonale 

zorganizowane. Podczas gdy rodzice pracują, dzieci chodzą do szkoły. Raz w tygodniu 

mieszkańcy wyspy organizują wieczór ségi, gdzie śpiewają, grają, piją i bawią się do białego 

rana. Czagos to niemal autarkiczna przestrzeń, zamorska Kukania, gdzie jedzenie rośnie 

w zasięgu ręki i nie trzeba mieć pieniędzy, żeby żyć. To miejsce, gdzie człowiek żyje 

w zgodzie z naturą. Miejsce urasta do rangi mitycznej pra-ojczyzny, co Patel podkreśla już 

na samym początku powieści:  

Wypiętrzając się z płaskowyżu Tchagos-Laquedives, około sześćdziesiąt wysepek podzieliło 
się na cztery atole. Peros Banhos, Salomon, Egmont, Diego. Diego Garcia. Świadkowie starożytnych 
pęknięć tektonicznych, wściekłości oceanów, brutalnych erupcji wulkanicznych i wstrząsów, które 
gwałtownie rozproszyły hipotetyczną Gondwanę, ten wielki prymitywny kontynent, który 
rozciągałby się między Oceanem Indyjskim a Oceanem Spokojnym i dałby początek mitycznej 
Lemurii. Ta rozczłonkowana, wykorzystana, połknięta, pozostawiła jedynie tylko rozsypane ślady, 
kilka wysp wychodzących na morze. Czy wyspy Czagos uczestniczyły w tym micie?345 

 Wyspy archipelagu Czagos to szczątki zarazem Gondwany i legendarnej Lemurii, 

według Julesa Hermanna, kolebki pra-cywilizacji346. To miejsce, które zdaje się zbyt piękne, 

żeby istnieć. I w rzeczywistości nie istnieje. Jest tylko mglistym wspomnieniem 

przesiedlonych na Mauritius mieszkańców.  

 W większości tekstów korpusu rajski obraz wyspy nie istnieje. Tak, jak zaznaczyłam, 

pojawia się w Soupir i Le Silence des Chagos w formie marzeń lub wspomnień. 

 
344 Ibid., s. 50: « Trois gros tortues sont immobiles sur le sable. Les enfants en font le tour, ils en choisissent 

une, la plus dodue, et se mettent à trois pour la retourner. […] Sous elle, une belle couvée d’œufs, vers 
laquelle se tendent les mains. Charlesia aussi en prend un. Elle le soupèse, le casse, le décalotte, le gobe 
en faisant glisser la substance tiède et goûté contre l’intérieur de ses joues ». 

345 Ibid., s. 9-10: « Émergeant du plateau Tchagos-Laquedives, une soixantaine d'îlots répartis en quatre atolls. 
Peros Banhos, Salomon, Egmont, Diego. Diego Garcia. Témoins de fractures anciennes, de soulèvements 
de l'océan, de brutales éruptions volcaniques, de soubresauts telluriques qui fragmentèrent violemment 
l'hypothétique Gondwana, ce grand continent primitif qui se serait étendu entre l'océan Indien et l'océan 
Pacifique, pour donner naissance à la mythique Lémurie. Elle-même démembrée, explosée, engloutie pour 
ne plus laisser que des traces éparses, quelques iles affleurant sur la mer. Les Chagos ont-elles participé 
de ce mythe ? ». 

346 Hermann Jules, Révélations du Grand Océan, Diffusion Rosicrucienne, vol. 2, Paryż 1927. 
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To wyobrażenie powabnych tropików, na kształt saïdowskiego orientu. Wyobrażenie, które 

nie odbiega od turystycznych folderów, czyli zachodniej wizji egzotycznej wyspy. 

Co ciekawe, pokrywa się ono z tym, jak wysiedleni z Czagos przedstawiają swoją wyspę 

i z tym, jak mieszkańcy Soupir widzą Mauritius. Nie przystaje jednak nijak do 

rzeczywistości przeżywanej materialnie przez bohaterów.  

 Zarówno Ananda Devi jak i Shenaz Patel dają czytelnikowi do zrozumienia, że 

codzienność bohaterów nie jest codziennością wszystkich mieszkańców wyspy. Elementy 

radosnego życia przebijają się do świata wykluczonych, lecz do niego nie należą. W Le 

Silence des Chagos życie wysiedleńców z Czagos ukazane jest na tle świętujących rocznicę 

uzyskania niepodległości Maurytyjczyków. Radosna muzyka i okrzyki dobiegają zewsząd: 

z ulicy i radia. Ta medialnie głoszona radość uwypukla tylko przygnębienie bohaterów. 

Narrator Soupir opisuje radosne oblicze rodzinnej wyspy: „Rodrigues zawsze było radosne. 

Nawet po katastrofach, po cyklonie […]. Butelka piwa krążyła z rąk do rąk, kobiety smażyły 

placki z tuńczykiem na ostro w głębokim tłuszczu na kuchence naftowej, a ich skwierczący 

dźwięk przypominał trzask wiatru w pandanowcach na zewnątrz. […]. Dorośli śmiali się. 

[…] Ale w Soupir nikt się nie śmiał”347. Radosny jest Rodrigues, z wyjątkiem Ziemi 

Westchnień – Soupir.  

 W pozostałych powieściach rajska reprezentacja wyspy pojawia się sporadycznie. 

Bohaterowie mają świadomość, że życie może wyglądać inaczej, chociaż tego oni akurat 

zostali pozbawieni. W Sensitive Anita ogląda ze zdziwieniem domy bogatych mieszkańców 

wyspy: „było tam tyle rzeczy do oglądania, […]. Każdego rodzaju meble, dywany, obrazy, 

lustra, bibeloty, wszędzie”348, obserwuje wesołość bywalców plaży Flic-en-Flac: „Wokół 

było tyle emocji. Dzieci bawiące się na plaży z czerwonymi wiaderkami, żółtymi łopatkami, 

zielonymi lub niebieskimi konewkami, chłopcy grający w siatkę, z wyskoku mocno wbijali 

się w piasek [...]”349. W Moi, l’interdite dźwięki i nieliczne obrazy radości docierają do 

Mouny, jak te z wypadów do miasta jej sióstr: „śmiejących się i pewnych siebie, 

 
347 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 83: « Il y a de la gaieté, à Rodrigues. Il y en a toujours eu. Même après 

les catastrophes, après un cyclone […] Une bouteille de bière circulait, les femmes faisaient frire des pâtés 
au thon pimentés à grande huile sur un réchaud à pétrole, et leur grésillement était comme un écho du vent 
dans les filaos, dehors. […] Les adultes riaient. [...] Mais à Soupir, personne ne riait ». 

348 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 56: « […] il y avait tellement de choses dans cette maison, tellement de 
choses [...]. Des meubles de toutes sortes, des tapis, des tableaux, des lustres, des bibelots partout ». 

349 Ibid., s. 47: « Il y avait beaucoup d'agitation autour. Des enfants qui tripotent la plage avec des seaux 
rouges, des pelles jaunes, des arrosoirs verts ou bleus, des garçons qui jouent au volley en plongeant 
lourdement dans le sable ». 
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powracających jako nietknięte, jedynie z rozmazanym od słońca Port-Louis makijażem”350. 

Joséphin zaś łakomie przygląda się życiu swoich przyszłych ofiar: „Każdego dnia 

przychodziły bawić się na plażę. Często wymykały się ze szkoły właśnie tu, gdzie nikt ich 

nie szukał [...]”351. Dostrzega szczęście innych i skarży się: „Dlaczego oni są szczęśliwi, a nie 

ja. Śmieją się, klepią się po plecach, grają w karty”352.   

 Rajska wyspa zarówno u Devi jak i u Patel jest dla protagonistów nieosiągalna, 

zarezerwowana dla wybranej części swych mieszkańców i odwiedzających ją turystów. 

Pozbawiając tej lepszej cząstki bohaterów, a zarazem czytelnika, autorki uzmysławiają mu 

wypełniającą życie protagonistów pustkę. Dla nich raj istnieje jedynie w wyobraźni: jest 

ulotnym wspomnieniem w przypadku Le Silence des Chagos lub płonnym marzeniem 

w przypadku Soupir.  

  

 
350 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit. s. 15: « Rieuses, confiantes, nullement brisées, le maquillage fondu 

au soleil de Port-Louis ». 
351 Devi Ananda, La Vie de Joséphin le fou, op. cit., s. 28: « Tous les jours, elles jouent sur la plage. Souvent, 

elles se sauvent de l'école pour venir par ici, où on les cherchera pas ». 
352 Ibid., s. 67: « Pourquoi ils sont heureux et pas moi. Ils rient, ils se tapent dans le dos, ils jouent aux cartes ». 
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5. Wyspa: aktywna 

 Wyspa z powieści Devi i Patel jest przestrzenią poliwalentną, która odkrywa przed 

czytelnikiem liczne, często przeciwstawne oblicza. Nie jest przestrzenią statyczną, lecz 

dynamiczną. W powieściach pod postacią różnych elementów: roślin, zwierząt czy 

żywiołów, wyspa ożywa: organizuje życie bohaterów i oddziałuje na nich. W wielu 

przypadkach jest niemym obserwatorem ludzkiej krzywdy, a nierzadko jedynym 

sprzymierzeńcem. W oczach bohaterów staje się jedyną powierniczką sekretów 

i pocieszycielką, niektórym jest bliższa niż matka. Przejmuje ich emocje, kiedy ci nie mogą 

się nimi podzielić. 

 W Le Portrait Chamarel przyroda moderuje rytm powieści oraz wyraża emocje 

protagonistów. Budząca się do życia natura odzwierciedla nowy rozdział w życiu Samii, 

nowe życie, które ta rozpoczyna, kiedy dowiaduje się, że posiada rodzinę, zaś egzotyczna 

burza symbolizuje rodzinne perturbacje. Burza ta ma również katarktyczną moc 

oczyszczenia świadomości, co wyobraża odkrycie w strugach deszczu kluczowej postaci, 

wyłaniającej się z zamalowanej części portretu. Rośliny z Sensitive nie tylko symbolizują 

bezbronność Anity, niektóre są dla niej schronieniem przed światem zewnętrznym, inne 

łagodzą zadane jej cierpienia. W Le Silence des Chagos roślinność, jej kolory i zapachy to 

wspomnienie rodzinnej wyspy wysiedleńców, metafora dostatku. W La Vie de Joséphin 

le fou główny bohater odnajduje w oceanie substytut matki, co wzmacnia homofonia obu 

wyrazów. W języku francuskim słowo: la mer oznaczające morze stanie się dla chłopca 

la mère, czyli matką. Toń morska, która obmywa rany zadane mu przez matkę i jej kochanka 

staje się jego żywicielką i opiekunką. W Moi, l’interdite wyspa objawia się nie tylko pod 

postacią zapachów lokalnych roślin, lecz także zwierząt, które są bliższe bohaterce niż 

ludzie. W Soupir podobnie, zarówno zwierzęta jak i rośliny zyskują ważną symbolikę: są 

powiernikami tajemnic i przyjaciółmi. Z jednej strony natura, jako flora i fauna są 

niejednokrotnie bliższe bohaterom niż ludzie, przynoszą ukojenie i łagodzą ból zadany przez 

tych ostatnich, z drugiej strony – to rośliny i zwierzęta materializują zło trawiące wyspę.  



140 

 

5.1. Rośliny i zwierzęta 

5.1.1. Le Portrait Chamarel 

 W Le Portrait Chamarel rosnąca w ogrodzie maurytyjska roślinność zdaje się 

płynnie przechodzić w przestrzeń domową oraz rozkwitać na ciałach bohaterów. Elementy 

floralne zdobią wyposażenie domu Meimanów: „ogromna szafa chlebowa o podwójnych 

drzwiczkach, na których splatały się artystycznie wyrzeźbione kwiaty lilii. Podobnie 

tandetny od przepychu, stylizowany na perski, dywan ozdobiony wyszukanymi kwiatami 

wisiał na jednej ze drewnianych ścian. Na przeciwległej ścianie – kolejny, na którym widniał 

napis przypominający Samii surę Koranu”353. Uwalniający się nocą zapach oleandrów 

wypełnia pokój Samii: „W wilgoci tej ciężkiej nocy duże oleandry, które otaczały jeden 

koniec dziedzińca, wydzielały słodki i mocny zapach”354. Charakterystyczne dla pejzażu 

nadmorskiego koralowce zdobią dom Chamarel355, ten „o ścianach jakby z ziemi pokrytych 

różnobarwnymi koralowcami, mienił się wieloma kolorami: od ciepłych odcieni po 

ciemniejsze gliny różnego pochodzenia oraz błyszczące to tu, to tam bukiety 

koralowców”356. Zieleń trzciny cukrowej i fiolet kwiatów odnoszą się do życia bohaterów: 

zieleń reprezentuje świat pracy – wyznaczającej rytm życia mieszkańców, a fiolet świat 

wewnętrzny – uczucia postaci. Trzcina cukrowa to roślina, wokół której zorganizowane jest 

życie wyspiarzy: gospodarka Mauritiusa opiera się w dużej mierze na eksporcie produktów 

z niej wytworzonych. Obrazy kwitnących roślin, w różnych odcieniach fioletu, miejscami 

przechodzącego w purpurę, a – gdy rozdeptane – zmienione w czarną masę, oddają uczucia 

bohaterów. Symbolizują także różne odcienie miłości, które wyłaniają się z powieści: od 

płomiennej i nieszczęśliwej Husseina i Joanny, przez tę z rozsądku, wplecioną w tło powieści 

za pomocą ceremonii zaślubin skojarzonej przez rody pary, następnie tę zdradzoną – żony 

Husseina, aż po zapowiedź miłości szczęśliwej, możliwej do spełnienia dla Samii. Kwitnąca 

 
353 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 24: « […] une imposante panetière dont les doubles vantaux 

entrelaçaient les volutes des fleurs de qui avaient été artistement sculptées. Également orné de fleurs 
stylisées, un tapis de style persan à la splendeur élimée couvrant l’une des cloisons en bois, faisant face, 
sur l’autre mur, à une deuxième tapisserie où était inscrite ce que Samia pensa être une sourate du Coran ». 

354 Ibid., s. 86: « Dans la moiteur de cette nuit lourde, les grands plants de laurier rose qui bordaient une 
extrémité de la cour  exhalaient une senteur sucrée et capiteuse ». 

355  Warto zauważyć, że dom Chamarel przypomina La Nef - dom zbudowany z koralowców dla poety Roberta 
Edwarda Harta. Choć po jego śmierci dom popadł w ruinę, został wreszcie pieczołowicie odbudowany. 
Dziś mieści się w nim muzeum. Według: https://www.lexpress.mu/article/359594/robert-edward-hart-ne-
pas-tomber-dans-cercle-poetes-disparus, 20.04.2020. 

356  Ibid., s. 121: « [...] aux murs semblant faits de terre et recouverts de coraux, une maison aux couleurs 
multiple, conjuguant les teintes chaudes et profondes de terres de diverses provenances et les éclats ici et là 
de bouquets de corail ».     
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roślinność jest odniesieniem do historii rodziny bohaterki, jest także zapowiedzią lepszego 

jutra, symbolem odrodzonego życia i radości czerpanej z bezinteresownego piękna. 

 Przechodzący przez wyspę cyklon jest punktem kulminacyjnym historii 

w Le Portrait Chamarel. Za jego sprawą wyspa jako uczynniona natura, przejmuje 

inicjatywę i odsłania niszczącą rodzinę tajemnicę. 

 Na podwórzu ogromny migdałecznik wydał złowrogi trzask. Słyszeli jak przez chwilę 
walczył z wściekłymi podmuchami wiatru, następnie stłumiony chrzęst uświadomił im, 
że drzewo runęło. Gdzie? […] Kursheed zdołał z trudem otworzyć drzwi biura. […] Samia 
krzyknęła. Woda lała się po portrecie strumieniami. […] Za nią stara zawyła w niebogłosy. [...] 
coś dziwnego […] Obok dziadka stała zamyślona kobieta, kopia Samii.357 

 Podczas burzy strumienie deszczu zmywają część farby z portretu, na którym stara 

zamalowała kochankę męża – Joannę. Zwalająca się na wyspę i dom burza jest jak katharsis. 

Strugi deszczu uwalniają rodzinę od brzemienia sekretu. W chwili prawdy nie tylko wyspa 

grzmi, lecz także krzyczą postaci: Samia i stara wydają z siebie przeraźliwe dźwięki.  

5.1.2. Sensitive 

 Sensitive to powieść, w której roślinność, mimo że skąpa (Anita przywołuje nazwy 

zaledwie dwóch roślin: mimozy i jakarandy) ma duże znaczenie. Tytułowa mimoza, czyli 

czułek wstydliwy, to roślina, który zwija swoje listki przy najdelikatniejszym dotyku. Jest 

jakby sobowtórem filigranowej i bezbronnej pierwszoplanowej bohaterki, która – podobnie 

jak roślina – nie może uciec przed dotykiem innych, zwłaszcza przemocą ojczyma. 

Dziewczynka chciałaby kulić się jak jej ulubiony kwiatek: „Uwielbiam się z nią bawić. Ona 

jest żywa. Wystarczy dotknąć ją, koniuszkiem palca, o tak, łagodnie, delikatnie, a ona się 

zamknie. Chciałabym potrafić robić tak samo”358. Wielokrotnie sobie powtarza, że powinna 

się tego nauczyć, tak żeby nikt nie mógł wyrządzić jej krzywdy: „Zamknąć się jak tylko ktoś 

zbliża się za bardzo. Nie udaje mi się tego zrobić. Za każdym razem, gdzieś w środku mnie, 

coś każe mi wierzyć, że mogłoby wydarzyć się coś dobrego [...]”359. Tytułowa mimoza ma 

także inne znaczenie. Kiedy dziewczynka boi się i jest nerwowa, mama przygotowuje jej 

 
357 Ibid., s. 112-114: « Dans la cour, le grand badamier craqua dans un bruit sinistre. Ils l’entendirent résister 

un instant contre l’acharnement furieux de rafales. Puis, un sourd grincement leur annonça qu’il allait 
s’abattre. Où ? […] Kursheed réussit avec peine à ouvrir la porte du bureau. […] Samia poussa un cri. 
L’eau coulait en trombes sur le portrait. […] Derrière elle, la vieille poussa un hurlement […] un reflet 
étrange […]. Debout à côté de [grand-père], une femme réfléchissait, pensive, l’image de Samia ». 

358 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 93: « J’adore m’amuser avec. Elle est vivante. Tu la frôles, au bout 
du doigts, comme ça, tout doucement, délicatement, elle se ferme. J’aimerais bien faire la même chose ». 

359 Ibid., s. 94: « Me renfermer dès qu’on m’approche de trop près. Mais j’ai du mal à y arriver. À chaque fois, 
au fond de moi, quelque chose me fait croire qu’il pourrait se passer quelque chose de bon[...] ».  
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napar z czułka na uspokojenie. Z tekstu można wywnioskować, że dziewczynka pije go 

często, gdyż „[w] miarę jego zrywania zostały jedynie dwie lub trzy rośliny na 

podwórku”360. Czułek jest schronieniem dla ducha, zaś drzewo górujące nad ich 

podwórkiem dla ciała. Wystarczy się na nie wdrapać, żeby zniknąć. Jak sama mówi: „[n]a 

mojej jakarandzie opuszczam ziemię. I w dni wielkiego wiatru żegluję razem z nią. / 

To jakaranda jest moim przyjacielem”361. Jej kwiaty ścielą się niczym dywan przed domem 

dziewczynki. Są piękne i delikatne, ale każdy je depcze, niszczy bez najmniejszej refleksji. 

 Zeskoczyłam z poślizgiem na ziemię na małe fioletowe dzwoneczki, które roni w tym 
momencie. Są ładne, kiedy wirują jeszcze w powietrzu. Te wszystkie kwiatki poruszają się 
delikatnie w letniej bryzie uwalniając słodki pieszczotliwy zapach. I kiedy się odrywają [..] 
układają się w dywan, piękny liliowy dywan, który sprawia, że masz ochotę się na nim położyć. 
[…] Ale wszyscy chodzą po nim, bez poszanowania, depczą go, bez odrobiny szacunku. I piękny 
liliowy dywan staje się brązową breją, która brudzi i kwaśno pachnie.362 

 Narratorka zwraca uwagę na piękno i ulotność kwiatów jakarandy, co stanowi 

bezpośrednie odniesienie do niej samej: jak kwiaty, dziewczynka czuje się bezbronna, 

a zarazem zagrożona fizycznym unicestwieniem. Pozostała roślinność z Sensitive nie jest 

ani bujna, ani egzotyczna, praktycznie nie pojawia się w tekście poza wspomnianymi 

ustępami, w których dziewczynka wspomina to, co jej daje ukojenie i schronienie. Za sprawą 

czułka i jakarandy wyspa jawi się jako przyjazna dziewczynce. Za pomocą roślin narratorka 

ilustruje również swoje emocje oraz opisuje postaci. Przyjaciel dziewczynki, wuj Faël 

przypomina jej drzewo: „Wuj Faël, on, on ma skórę jak drzewo, ciemną z szarymi 

pęknięciami i nerwami, które biegną tuż pod skórą”363. Świat roślin jest tym, w którym 

bohaterka czuje się bezpiecznie, stąd specyficzne odniesienia do flory. Ale Shenaz Patel 

odwołuje się także do zwierzęcej symboliki. W powieści pojawia się wąż364, którego 

obecność zawiera wielopoziomowe odniesienia. Po pierwsze Maurytyjczycy wierzą, że gad 

ma dziewięć żyć, a jego zabicie przynosi pecha365: „Poprosiłam [mamę], żeby poprosiła, 

 
360 Ibid., s. 93: « À force d’en cueillir, il n’en reste plus que deux ou trois plants au fond de la cour ». 
361 Ibid., s. 97: « Dans mon jacaranda, je quitte la terre. Et les jours de grand vent, on navigue lui et moi. / 

C’est jacaranda, c’est mon ami ». 
362 Ibid., s. 96-97: « J’ai dérapé par terre sur les petites clochettes mauves qu’il laisse tomber en ce moment. 

C’est joli, quand elles sont encore en l’air, toutes ces fleurs qui s’agitent doucement dans la brise en 
dégageant une odeur sucrée et caressante. Lorsqu’elles se détachent […] elles s’étalent en tapis, un joli 
tapis de mauve, qui donne envie de s’y allonger. […] Mais tout le monde marche dessus sans les respecter, 
les piétine sans aucun égard. Et le joli tapis mauve devient une bouille marron qui fait sale et sent aigre ». 

363 Ibid., s. 77: « Ton Faël, lui, il a une peau d’arbre, sombre avec des craquelures grises et des nervures qui 
courent à fleur de peau ». 

364 Najprawdopodobniej mowa o wężu z rodziny połozowatych, jak na przykład zaskroniec. Według: 
https://www.cnrtl.fr/definition/couleuvre/, https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleuvre#cite_note-cnrtl-1, 
09.12.2019. 

365 https://www.lexpress.mu/article/mieux-conna%C3%AEtre-la-couleuvre, 09.12.2019. 
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żeby On znalazł go i zabił, kiedy wróci, ale powiedziała, że nie ma mowy, że to przynosi 

pecha”366. Mimo że dziewczynka naciska, matka zdecydowanie nie zgadza się, żeby jej 

partner zabił węża. Po drugie wąż nawiązuje swoją symboliką do biblijnego raju i grzechu 

pierworodnego, a tym samym zakazanego owocu, którym dla ojczyma jest cielesne 

obcowanie z Anitą. Opis wędrówki gada po łóżku i ciele dziewczynki przywołuje na myśl 

męski członek i akt seksualny – byłoby to nawiązanie do gwałtu, na który Anita jest narażona 

we własnym domu: „Ciągle wydawało mi się, że czuję, jak coś powoli wspina się wzdłuż 

ramy łóżka, by wślizgnąć się pod kołdrę, owinąć wokół kostki, wspiąć się wzdłuż łydki, 

wśliznąć się w wewnętrzną stronę uda i ...”367. Ostatni obraz wiąże się z obecnością węża, 

zapowiada końcową masakrę: „Wzięłam wielki tasak z kuchni. Odsunęłam łóżko. Był ledwo 

widoczny. […] Pocięłam go na kilkanaście kawałków. Zrobiłabym znacznie więcej, ale 

mama mnie powstrzymała”368. To preludium do tego, do czego w akcie desperacji 

dziewczynka jest zdolna i co czeka jej opiekunów w przyszłości. Reakcja jej matki, 

przerażonej incydentem, naprowadza na trop antycypacji. 

5.1.3. Le Silence des Chagos 

 W Le Silence des Chagos przyroda, a zwłaszcza roślinność wpisana jest w krajobrazy 

Diego Garcia, których Mauritius jest przez narratora pozbawiony – przedstawia się jako 

surowa, zmieniona przez człowieka przestrzeń, gdzie rośliny ustąpiły miejsca 

przemysłowym konstrukcjom. Powieściowe Czagos zyskuje ludzkie cechy, jest 

przedstawione niczym spokojna i urzekająca harmonią postać. To przestrzeń błoga, kojąca 

swoją łagodnością, dzięki obecności morza, które „było tam wszędzie. Z tyłu za plecami, 

z przodu na linii wzroku, morze było w środku i było na zewnątrz, a jego głuche 

i pieszczotliwe rytmy tworzyły harmonię, po to, by ochraniać i kołysać ziemską 

podkowę”369. Morze jest jak matka, której mieszkańcy ufają, zawierzają życie i której są 

całkowicie oddani, czerpiąc ze spokoju natury: „nie otwierając oczu, [Charlesia] zsunęła 

stopy w naturalne zagłębienie piasku. Morze otaczało ją z przodu, z tyłu. [Morze] piękne 

 
366 Ibid., s. 24: « Je lui ai dit qu'on pourrait lui demander, à Lui, de la retrouver et de la sortir de là quand 

il rentrerait. Mais elle a dit non, pas question, c'est mofine qu'un homme tue une couleuvre ». 
367 Ibid., s. 24-25: « Sans cesse, je croyais sentir quelque chose grimper lentement le long des montants du lit, 

venir se couler sous le molleton, s'enrouler autour de ma cheville, remonter contre mon mollet, se glisser 
contre l'intérieur de ma cuisse, et... ». 

368 Ibid., s. 25: « J'ai pris le gros couteau chinois dans la cuisine. J'ai tiré le lit. On la voyait à peine. […] J'en ai 
fait une douzaine de morceaux. J'en aurais bien fait plus. / C'est Mam qui m'a arrêtée ». 

369 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 19: « La mer était partout là-bas. Dans le dos, sous les yeux, 
la mer du dedans, et la mer du dehors, dont les rythmes caressants et sourds s’harmonisaient pour protéger 
et bercer le fer à cheval de leur terre ». 
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i spokojne, po to by pieścić i budzić dreszczem ich wyspę, niby ciało znużone na 

umiłowanym łonie”370. Przyroda jest dla nich ostoją i azymutem. Cykl wegetacyjny palm 

kokosowych wyznacza rytm ludzkiego życia. Wyspa to troskliwa opiekunka, jej roślinność 

potrafi postawić chorych na nogi: „Kilka dni picia wywaru z ziaren pandanowca, żeby 

obniżyć ciśnienie, mleko kokosowe, żeby oczyścić organizm i pozbyłby się swoich 

dolegliwości”371. Daje mieszkańcom energię niezbędną do życia. Narrator przytacza 

przykład córki głównej bohaterki – Mimose, która na Diego Garcia „miała najwięcej energii 

ze wszystkich, była tą, która dawała sygnał do startu, rozdzielała role. Była sobie władcą 

w swoim świecie wypełnionym śmiechem, generałem młotem i jego armią małych 

gwoździ”372. Mauritius, jak pasożyt, wysysa z ludzi witalność, tak jak gasi ją u Mimose: 

„Tutaj nagle zgasła, jak płomień w tych lampkach naftowych, które połykają ogień krótkim 

obrotem śruby”373. Wyspa przywoływana we wspomnieniach to opiekuńcza matka, która nie 

odmawia niczego swoim dzieciom. W jej ramionach czują się bezpiecznie i o nic nie muszą 

się martwić. Rodzinna wyspa protagonistów, a raczej wyobrażenie czy wspomnienie o niej, 

ciągle żywe, zdaje się być wygładzone przez czas, który upłynął. W oczach wysiedleńców 

zyskuje ona nadzwyczajny wymiar, mityczny, a szczególnie biblijny, gdyż wysiedlenie 

przypomina wygnanie z raju. Pytanie: czym sobie na ten los zasłużyli? 

5.1.4. Moi, l’interdite 

 U Anandy Devi roślinność zajmuje jeszcze mniej miejsca niż w powieściach Shenaz 

Patel. Widoczna jest ona jedynie w Soupir, co nie oznacza, że jest nieobecna w pozostałych 

powieściach. W Moi, l’interdite flora i fauna Mauritiusa opisywane są sporadycznie, czasem 

przemycane są za pomocą zmysłu węchu (palona trzcina cukrowa) czy dotyku (oplatające 

ciało bohaterki kokonem robaki). Wyspa z Moi, l’interdite to powierniczka ludzkich 

sekretów, z tym, że ukojenie przynoszą dziewczynie nie rośliny, a zwierzęta. Po śmierci 

babki bohaterki, to one są jedynymi bliskimi dla niej istotami. Zawieszona między światem 

żywych a umarłych Mouna opowiada o życiu wśród zwierząt. Obsiadające bohaterkę owady 

dają jej ciepło i bliskość, są dla niej jak dzieci.  

 
370 Ibid., s. 21: « Là-bas, les yeux fermés, elle glissait ses pas dans l'inclinaison naturelle du sable, la mer 

devant, la mer derrière, calme et belle, pour caresser et faire frissonner leur terre comme un corps alangui 
au creux d'un corps amoureux ». 

371 Ibid., s. 27: « Quelques jours d'infusion de graines de filao pour faire baisser la tension et de lait de coco 
frais pour nettoyer le système, et il n'aurait plus rien ressenti de ses malaises ». 

372 Ibid., s. 17: « Elle était la plus vive, celle qui donnait le signal de départ, répartissait les rôles et menait 
son monde de ses éclats de rire, générale marteau et son armée de petits clous ». 

373 Ibid.: « Ici, elle s'est éteinte d'un coup, comme ces lampes à quinquet qui ravalent leur flamme d'un bref 
tour de vis ». 
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 Nawet jeśli świat na zewnątrz istniał, nie chciałam już być jego częścią. Byłam już 
zakochana w zapracowanych robaczkach. Szczęśliwa, że moje ciało może posłużyć za 
pożywienie dla tych małych zaaferowanych stworzonek, zahipnotyzowanych życiem i głodem, 
które nie wierzyły, że to wszystko im się należy. […] Zostały moimi dziećmi. Zorganizowały się 
wokół mnie. Byłam zarazem ich królową i matką żywicielką374  

 Mouna tworzy z nimi relację symbiotyczną, która ją dowartościowuje. Poświęcenie 

swojego ciała – owady oplatają je kokonem i żywią się nim – wydaje się jej naturalnym 

odruchem, niezbyt wygórowaną ceną za poczucie bezpieczeństwa i za satysfakcję z bycia 

użyteczną. Kolejnym przyjacielem dziewczynki jest pies, który odnajduje ją oblepioną 

insektami w piecu do wypalania wapna. Instynktownie przegania owady i staje się jej 

przyjacielem i towarzyszem nocnych wędrówek. Narratorka zaznacza, że zwierzę dba o nią 

i rozumie ją: „Spojrzałam w jego oczy koloru orzecha i zobaczyłam w nich coś 

niesłychanego: współczucie. Siadłam naprzeciw niego i o świcie, który niczego nie 

zapowiadał, prowadziliśmy długą rozmowę zbudowaną z ciszy i uśmiechów”375. W tej 

wyśnionej rzeczywistości status dziewczynki ulega zmianie – Mouna jest wreszcie przez 

kogoś kochana. Wraz z psim przyjacielem dołączają do sfory błąkającej się nocą po okolicy. 

Zwierzęta dominują nad ludźmi i budzą wśród nich postrach: „[…] zobaczyliśmy jak wataha 

psów zaatakowała samochód, jak psy stłukły szyby i rzuciły się na ludzi w środku […]”376.  

Czytając opis symbiozy bohaterki z owadami oraz jej przyjaźni z psem, a także opis 

ich wędrówki odbytej przez Mounę na czworakach, odnosi się wrażenie, że wyobraźnia płata 

jej figla. Być może dziewczyna jest w tak fatalnym stanie fizycznym, że opisywane przez 

nią doświadczenia to tylko halucynacje. Nawet jeśli próbuje je uporządkować, wspominając 

na wstępie drugiego rozdziału o trzech etapach swojego „unicestwienia”, permanentna 

izolacja, w jakiej przebywa mogłaby prowadzić do zaburzeń postrzegania otaczającego ją 

świata i chronologii własnego życia.  

5.1.5. La Vie de Joséphin le fou 

  Choć – w przeciwieństwie do fauny – sama egzotyczna roślinność w ogóle nie 

pojawia się w tekście, inny z bohaterów Devi, Joséphin, również szuka ciepła i bliskości 

 
374 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 44: « Mais même si ce monde-là continuait d’exister, moi je ne 

voulais pas en faire partie. J’étais déjà amoureuse des petites bêtes affairées. Heureuse que mon corps serve 
au moins à nourrir ces créatures pleines d’urgence, hypnotisées de vie et de faim, que ne croyaient pas que 
tout leur appartenaient. […] J’étais à la fois leur reine et leur mère nourricière ». 

375 Ibid., s. 73: « J’ai regardé ses yeux noisette, et j’y ai vu quelque chose d’inouï : la compassion. Je me suis 
assise en face de lui, et, dans cette aube qui n’avait rien d’annonciateur, nous avons eu une conversation 
faite de silences et de sourires ». 

376  Ibid., s. 93: « Nous avons vu la meute s’attaquer à la voiture, en briser les vitres et ravager les gens qui 
se trouvaient à l’intérieur […] ». 
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w naturze: to morze przynosi mu ukojenie. Jak wspominałam już, homofonia wyrazów 

w języku francuskim sugeruje grę (nie tylko) semantyczną między morzem (la mer) a matką 

(la mère). Morze wielokrotnie zdaje się pełnić rolę matki. Ocean i jego podwodny świat 

zastępują chłopcu to, z czego wykluczył go i czego pozbawił świat ludzki. Morze pełni dlań 

funkcję domu: „Morze przyjmowało mnie bez zadawania pytań”377 oraz matki: „to morze 

tuliło mnie, lizało jak koty swoje młode, czyszcząc wszystkie kąty z brudnych opowieści 

Marlyn Moro [przezwisko, jakie narrator nadał matce]”378. Jest również żywicielką: 

„od kiedy byłem dzieckiem, gdy [matka] zamykała drzwi, przychodziłem tutaj 

w poszukiwaniu krabów, ponieważ wiedziałem, że nie będzie co jeść przez trzy najbliższe 

dni”379. Kiedy chłopiec zostaje uderzony przez jednego z kochanków matki od razu biegnie 

w morskie „ramiona”: „Nie płakałem. Pobiegłem do morza”380, gdyż ocean opatruje jego 

rany, łagodzi jego ból: „Bardzo szybko morze obmyło i uleczyło moje rany, krew stała się 

cielisto-różowa, potem przezroczysta, srebrzysta, a następnie całkowicie zniknęła. 

Myślałem, że straciłem całą krew i że przez te same dziury weszło we mnie morze. 

Pomyślałem, że gdybym się znów skaleczył, wydobywałaby się ze mnie słona woda”381. 

Morska natura jest mu bliższa niż ludzie: „Lepiej jest być tutaj, spowolnione gesty jakby 

zaspane, głowa wcale nie boli, tutaj uderzenie nie dotarłoby do mojej wargi, tutaj butelka 

zatrzymałaby się na długo przed moją czaszką, morze tłumi brutalność, to prawda”382. 

Podobnie jak w Moi, l’interdite tak i w La Vie de Joséphin le fou chłopiec odnajduje 

w zwierzętach – tym razem stworzeniach morskich – kompanów: „Węgorze. Długa historia 

miłosna. Joséphin jest podobny, mówili, podobny jest do węgorza, który się zmienia płynie 

wślizguje w skalne dziury, z drugiej strony kamieni w grobowcach słońca, pozwalając 

falować się głowie, przemierza zakazane szczeliny nieufności ludzkich serc, ludzkiego 

wzroku”383. Chłopiec pachnie jak węgorze, tak jak one przemierza skalne podwodne 

 
377 Devi Ananda, La Vie de Joséphin le fou, op. cit., s. 20: « La mer m'a accueilli chaque fois sans poser 

de questions ». 
378 Ibid., s. 22: « […] c'était la mer qui me tenait, qui me léchait comme les chattes font avec leurs petits, 

nettoyant tous les coins des sales histoires de Marlyn Moro [...] ». 
379 Ibid., s. 15-16: « […] depuis que je suis enfant et qu’elle fermait la porte, je venais par ici chercher des 

crabes parce que je savais que j’aurais rien à manger pendant trois jours […] ». 
380 Ibid., s. 17: « J'ai couru sans pleurer jusqu'à la mer ». 
381 Ibid., s. 19: « Très vite la mer a lavé et cicatrisé mes blessures, le sang est devenu rose chair puis transparent 

et argenté et a dit paru tout à fait. J'ai pensé que j'avais perdu tout mon sang, et que, par les mêmes trous, 
la mer était entrée en moi. J'ai pensé que si je me coupais encore, c'est l'eau salée qui sortirait ». 

382 Ibid., s. 20: « Plus normal d'être ici, gestes lents et comme endormis, la tête fait pas mal, ici la gifle serait 
pas arrivée jusqu'à ma lèvre, ici la bouteille se serait arrêtée bien avant mon crâne, la mer amortit 
la brutalité, grande vérité ». 

383 Ibid., s. 15: « Anguilles. Longue histoire d’amour. Joséphin, pareil, disait-on, à une anguille, qui 
se transforme, coule s’enfile suinte dans les trous de rochers, à l’envers des cailloux dans les tombes du 
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zakamarki, odnajduje w nich pobratymców, ale także się nimi żywi – zawsze na surowo: 

„Kiedy odkryłem węgorze, kraby nagle stały się mdłe i nieatrakcyjne. Kiedy jesz węgorza, 

stajesz się trochę taki jak on: długi i rozciągnięty, gładki i skryty, czarny na zewnątrz i biały 

w środku, trochę elastyczny i lekko kwaskowaty, a szczególnie obdarzony długą długą 

pamięcią”384. Przywołując obraz spożywania węgorza, narrator nawiązuje do 

antropologicznego zwierzęcego przodka, obecnego w totemie – opiekuńczego bóstwa – 

które spożywa się rytualnie, by się do niego upodobnić. W przypadku Joséphina wytworzona 

z węgorzami więź zdaje się odzwierciedlać regres jednostkowo-gatunkowy postaci. Ale 

paradoksalnie, chłopiec otrzymuje od morskich stworzeń więcej niż kiedykolwiek otrzymał 

od ludzi. Nabierając cech ludzkich, ocean staje się w oczach narratora odrębną postacią 

w powieści. To kolejny protagonista, który nie tylko obserwuje, pociesza i leczy, lecz także 

kiedy należy, reaguje, a nawet karze. Gdy chłopiec porywa dwie dziewczynki i więzi je 

w podwodnej jaskini, czytelnik odnosi wrażenie, że ocean nie pozostaje obojętny. Morze 

wzbiera, nadchodzi sztorm. Można odnieść wrażenie, że morze odbiera Joséphinowi 

„przyjaciółki”, jakby będąc o nie zazdrosne. Morze jest chłopcu zastępczą matką: przyjmuje 

na swoje łono nie stawiając warunków, chroni go przed nieprzychylnym wzrokiem 

mieszkańców, żywi, leczy i wychowuje. Jest jedyną życzliwą mu przestrzenią – i zarazem 

postacią, ale w zamian zdaje się żądać absolutnej lojalności i wyłączności w przyjaźni. 

5.1.6. Soupir 

 W Soupir wyspa Rodrigues i jej przyroda pełnią szereg funkcji. Skromne opisy 

roślinności, uzupełnione o obrazy wysuszonej ziemi Soupir, uwydatniają ponure i trudne 

życie bohaterów. W nędznej postaci flory na wzgórzu można rozpoznać nędzę ludzkiej 

codzienności. Drzewa zapuszczają głęboko korzenie, żeby utrzymać się przy życiu. „To tak 

jak tutejsi ludzie. Mają mocne nogi i stopy, by móc lepiej się na nich oprzeć, a ich oczy są 

zarazem błyszczące i smutne”385. Zmęczeni, ogołoceni z resztek dobytku przez ostatni 

cyklon stają się przedłużeniem pejzażu Soupir: „Nagie wzgórze, gdzie po przejściu królików 

trawy nie zdołały odrosnąć. Wyschnięte, zgarbione drzewa, jakby przygnębione, że właśnie 

 

soleil, en faisant balancer son, sa tête, traverse les crevasses noires des hommes la méfiance des cœurs 
d’homme les pitons des yeux d’homme ». 

384 Ibid., s. 24: « Mais quand j'ai découvert les anguilles, les crabes sont devenus d'un seul coup fades et sans 
attrait. Quand tu manges une anguille c'est comme si tu devenais un peu comme elle, tu deviens long et 
étiré et lisse et secret et noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur et un peu élastique et un peu acide et puis 
surtout doué d'une longue longue mémoire ». 

385 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 10: « C'est exactement comme les gens d'ici. Ils ont les jambes et les pieds 
forts pour mieux s'agripper, et les yeux à la fois brûlants et tristes ». 
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tu rosną pośród błękitu skał i nieugiętego nieba”386. W tekście pojawia się również Bwa Mor, 

czyli martwy las, którego spróchniałe i puste pnie wyrażają stan ducha oraz sytuację życiową 

protagonistów, jakby zawieszonych pomiędzy życiem a śmiercią. Powieściowa roślinność 

reprezentuje również ich płonne marzenia. Upadek hodowli marihuany jest symbolicznym 

przekreśleniem ich nadziei: „Nieco dalej są sadzonki marihuany Ferblanca. A przynajmniej 

to, co zostało: suche i martwe, jak oczy Ferblanca. Blade słońce sprawia, że stają się jeszcze 

bardziej żałosne. Pozbawione wody i cienia po tej odsłoniętej stronie wzgórza liście wyschły 

na wiór”387. Przyroda wyspy nie tylko odzwierciedla jałowy żywot protagonistów, źle 

zsynchronizowanych z otoczeniem, lecz także przenika postaci: „Royal Palm był jedną 

z tych istot, które nigdy nie przestają przekraczać granic. Rozpływał się w krajobrazie, 

stapiał z nim jak kameleon w modrych wodach, a następnie pojawiał się w najbardziej 

nieoczekiwanych miejscach. Zmieniał kolor i kształt. Mógł być jak drzewo, liść, jaskinia lub 

skała”388. Narrator podkreśla ten fakt wielokrotnie wspominając wiatr, który wnika 

w najskrytsze zakamarki ciała protagonistów: „Wiatr przenikał nasze głowy”389, „Wieje w 

nas wiatr Rodrigues, wiem o tym. Bierze nasze wnętrzności i ściska je, wysusza nas od 

środka, a suchy krajobraz, który rysuje, uczy nas instynktów przetrwania, których nie 

mogliśmy odgadnąć. Jesteśmy bystrzy i bezlitośni. Jesteśmy strażnikami naszej ziemi. To 

wiatr Rodrigues jest w nas”390. Wyspa ożywa w powieści na różne sposoby. Wpływając na 

losy mieszkańców, przenikając ich ciała, przynosząc ukojenie staje się odrębną postacią. Już 

w pierwszych słowach tekstu narrator opisuje przestrzeń odwołując się do ludzkich cech: 

„Ziemia jest spuchnięta jak język, który nie pił od dawna”391. Wyspa to postać, która budzi 

się do życia. Przypomina kobietę – kochankę, którą w pijackich omamach dostrzega na 

końcu narrator: „nagle zrozumieliśmy, że Soupir była całą sobą kobietą, która otworzyła dla 

 
386 Ibid., s. 45: « La colline nue, où, après le passage des lapins, les herbes n'avaient pas repoussé Les arbres 

secs, penchés, comme désolés de se trouver là. Les roches bleues. Le ciel inflexible ». 
387 Ibid., s. 78: « Un peu plus loin, il y a les plants de ganja de Ferblanc. Ou du moins, ce qu'il en reste après 

la dévastation. Secs et morts à présent, comme les yeux de Ferblanc. Le soleil blanc les rend encore plus 
pitoyables. Les feuilles, sevrées d'eau et d'ombre sur ce flanc exposé de la colline, sont complètement 
tripées ». 

388 Ibid., s. 137: « Royal Palm était de ces êtres qui ne cessent jamais d'errer en dehors d'eux-mêmes. Il se 
coulait dans le paysage, s'y fondait comme un caméléon entre deux eaux glauques, puis réapparaissait dans 
les lieux les plus inattendus. Il changeait de couleur et de forme. Il pouvait être arbre ou feuille, cave ou 
rocher ». 

389 Ibid., s. 24: « Le vent est entré dans notre tête ». 
390 Ibid., s. 119: « Le vent de Rodrigues souffle en nous, je le sais. Il nous prend les tripes et les serre, il nous 

dessèche de l'intérieur et le paysage aride qu'il dessine ainsi nous apprend des instincts de survie que nous 
ne devinions pas. Nous sommes tranchants et impitoyables. Nous sommes les gardiens de notre terre. C'est 
le vent de Rodrigues, en nous ». 

391 Ibid., s. 10: « La terre est enflée comme une langue qui n'a pas bu depuis longtemps ». 



149 

 

nas swoje wnętrze ze swoimi szczelinami i obfitościami, z całą swoją ociężałością 

i kruchością”392; przypomina też matkę: „bylibyśmy kochani nawet podczas naszego 

przyjścia na świat, kiedy rozrywaliśmy matczyne ciało, stworzone po to, żeby je zniszczyć 

i oddać chwałę dziecku, tak było, taki był porządek rzeczy”393. Rodrigues to kobieta o dwóch 

twarzach: pierwsza oddana i łagodna, druga zła i mściwa, niczym Marivonne i Noëlla czy 

Pitié i Corinne. Dwie pary kobiet o kontrastujących obliczach. Wyspa przybiera demoniczną 

postać, która popycha bohaterów do złego. Jak wtedy, gdy Corinne: „usłyszała jakby szept, 

niezbyt daleko, prawie w jej wnętrzu, ale niezupełnie. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj. 

A następnie zabij ją, zabij ją, zabij ją”394, który nakłonił ją do rezygnacji z samobójstwa, 

a w zamian do zabicia partnerki niewiernego Louisa. Lub gdy Patrice zdaje się słyszeć 

prośby córki, które wypełnia dosłownie: „Ona mnie o to prosiła, przysięgam. Musisz mi 

uwierzyć. Pozwól mi żyć i umrzeć, ojcze, mówiła”395. Rodrigues przypomina żądną władzy 

femme fatale, która przynosi wszystkim mieszkańcom Soupir porażkę, zwiastuje ich rychłą 

zgubę. Urasta wręcz do rangi sędziny: „W samotności negocjujemy nasze życie z ziemią, 

zawieramy pakty z bogami lub wspomnieniami, a walczymy o nas z duchami przeszłości 

bardziej żywymi niż my sami”396, która za pośrednictwem ducha Constance prowadzi ich 

ku prawdzie. Wyspa to także jedyna przyjaciółka i pocieszycielka, którą Constance 

odnajduje w zamieszkujących Soupir zwierzętach: „Byłam sama z moimi królikami, które 

mnie pocieszały, ale nie mogły uleczyć mnie z mojej samotności”397.  Podobnie jak pies dla 

Mouny (Moi, l’interdite) tak i dla Constance z Soupir zwierzęta są życzliwsze niż ludzie.  

5.2. Żywioły 

5.2.1. Ziemia 

 Wyspa z powieści Devi i Patel jest aktywnie obecna w życiu bohaterów. Umożliwiają 

jej to nie tylko flora i fauna, podobną funkcję w tekście pełnią również siły natury. Te 

ostatnie, zorganizowane wokół czterech elementów, czyli żywiołów: lądu, oceanu, 

 
392 Ibid., s. 181: « […] on comprenait soudain que Soupir tout entier était une femme qui nous avait pris dans 

son corps avec ses crevasses et ses amplitudes, son épaisseur et sa fragilité […] ? ». 
393 Ibid., s. 181: « […] nous serions aimés même pendant la déchirure, que la naissance était faite pour détruire 

la mère et offrir la gloire à l'enfant, c'était ainsi, l'ordre des choses était tel [...] ». 
394 Ibid., s. 52: « À ce moment-là, ce chuchotement, pas loin, pas très loin, presque à l'intérieur d'elle, mais 

pas tout à fait. Ne meurs pas ne meurs pas ne meurs pas. Puis, tue-la, tue-la, tue-la ». 
395 Ibid., s. 202: « Elle me l'avait demandé, je vous le jure. Vous devez me croire. Fais-moi vivre et mourir, 

mon père ». 
396 Ibid., s. 148: « Nous sommes seuls à marchander notre vie avec la terre, à faire des pactes avec les dieux 

ou avec les souvenirs, et à plaider notre cause avec des fantômes plus vivants que nous ». 
397 Ibid., s. 114: « J'étais avec mes lapins qui me réconfortaient mais ne me consolaient pas de ma solitude ». 
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cyklonów i palącego słońca, uosabiają kolejno: ziemię, wodę, wiatr oraz ogień i kształtują 

życie bohaterów. W Le Portrait Chamarel pierwiastek ziemski uzupełnia funkcje bujnej 

roślinności omówione wyżej. Mimo że stanowi ważny element powieści, nie on organizuje 

jej fabułę, a jedynie pomaga wydobyć i podkreślić jej ważne momenty. Samo eponimiczne 

miejsce Chamarel przywołuje na myśl wielobarwną strukturę powierzchni ziemi398 i oddaje 

różnorodność kolorów skóry mieszkańców wyspy, a tym samym pluralizm etniczny 

i kulturowy społeczeństwa maurytyjskiego: „Często o nim słyszała. O uroku tej małej wioski 

[Chamarel] przylegającej do zbocza góry, zielonego miejsca o stromych zboczach, znanego 

z wodospadu […], ale przede wszystkim z tak zwanej ziemi siedmiu kolorów […]”399. 

Ziemia buduje także pejzaż, uzupełniając fabułę powieści o elementy „bazaltowych 

stożków”400, przypominającą posąg Wielkiego Sfinksa Górę Lwa401 czy „sczerniałe rzeźby 

nadmorskiego cmentarza, położonego na wysuniętym w morze cyplu, który bez przerwy 

opierał się morskim atakom”402. Wygląd wyspy czy ziemi oddaje charakter miejsca, w które 

wpisana jest rodzina Meimanów oraz jak wygląda ich życie: to obecne i to możliwe. Z jednej 

strony spękana słońcem wyspa, pod „ciężkim ołowianym niebem, obiecującym deszcz, 

który nigdy nie napoi zmęczonej z pragnienia ziemi[...]”403, czy popękana od słońca 

cementowa alejka „z której wyrasta[ją] kępy rozszalałej trawy”404, tak samo umęczone jak 

bohaterowie, z drugiej nadmorskie krajobrazy Chamarel i Souillac: „park miejski, który 

wręcz wdzierał się w morze. Ogród, który emanował spokojem otwierając się w oddali na 

szalejące morze”405. Co więcej, wspomniane pęknięcia i szczeliny betonowej dróżki, która 

prowadzi do domu Meimanów, pojawiają się na podobieństwo pęknięć i rozłamów w ich 

rodzinie. Język telluryczny pomaga zilustrować życie bohaterów. Samia wspomina 

o „krętych ścieżkach pamięci”406, a Mumtaz swoją posturą przypomina głaz: to zimna 

 
398  Chamarel to jedna z najbardziej znanych atrakcji turystycznych na Mauritiusie. To miejsce na wyspie, 

gdzie ziemia mieni się siedmioma kolorami. Według: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terres_des_Sept_Couleurs, 18.11.2019. 

399 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 99: « Elle en avait souvent entendu parler. Du charme de 
ce petit village accroché à flanc de montagne, un lieu vert et raviné, connu pour sa cascade […], mais 
surtout ses terres dites de sept couleurs [...] ». 

400 Ibid., s. 15: « les meules de roches basaltiques ». 
401 Ibid. : « la montagne du Lion [...] ». 
402 Ibid., s. 119: « [...] des sculptures noires du cimetière marin qui occupe, en face, l'avancée de terre sans 

cesse assiégée […] ». 
403  Ibid., s. 12-16: « Sous le lourd ciel plombé, prometteur d’une pluie refusant pourtant d’abreuver la terre 

tendue de soif […] ». 
404  Ibid., s. 21: « Au bout de l’allée en ciment dont les fissures laissaient apparaître quelque brins d’herbe 

folle, […] ». 
405 Ibid., s. 119: « Un jardin public qui surplombe la mer. Un jardin d’une grande quiétude, s’ouvrant au loin 

sur une mer déchaînée [...] ». 
406 Ibid., s. 29: « Mais la mémoire a des chemins tortueux et têtus […] ». 
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i wyniosła kobieta o „zbyt mocnych rysach i ciężkich, krótkich kończynach”407. Porównanie 

to obrazuje zakorzenienie, ale takie, które wszelkie soki zwraca ku ziemi, a nie ku owocom. 

Co więcej, ziemistość kobiety kontrastuje ze słonecznym blaskiem syna gosposi Désiré, 

nazwanego w powieści enfant solaire, słonecznym dzieckiem408.  

 W Le Silence des Chagos Patel również posiłkuje się ziemskim żywiołem. 

Odwołując się raz po raz do jednej z trzech lokalizacji (Afganistanu, Diego Garcia i okolic 

Port-Louis na Mauritiusie), za ich pomocą maluje życie tamtejszych mieszkańców. 

„Górzysta, surowa, o świszczącej nazwie”409 przestrzeń Afganistanu przechodzi 

w wysuszony krajobraz Port Louis, przedstawiony jako nieprzyjazna kraina z wyniosłymi 

i obojętnymi górami410 oraz równie obojętnymi i pogardliwymi mieszkańcami411, zatopiona 

w betonowych konstrukcjach. Powyższym przestrzeniom narrator przeciwstawia rajskie 

pejzaże archipelagu Diego Garcia, opisanego jako: „deszcz wysp rozsianych na morzu”412 

o piaszczystych, złotych plażach, które są „świadkami starożytnych pęknięć tektonicznych, 

wściekłości oceanów, brutalnych erupcji wulkanicznych i wstrząsów, które gwałtownie 

rozproszyły hipotetyczną Gondwanę [...]”413. Ziemia afgańska to pole walki ogarnięte 

żywiołem wojny: świstających kul i pocisków wzbijających w powietrze kurz, czyli 

spulweryzowaną ziemię. Nie ma tam nic. Anonimowe postacie umierają pod osłoną pyłu: 

„Dziecko podnosi wzrok ku niebu. […] Obok leży jego matka, […] Wysoko na niebie krążą 

jeszcze ciemne kształty. Ostatnie okrążenie nad zbolałymi ruinami i B52, odciążone o ich 

bomby, odlatują [...]”414. Ziemia została zamieniona przez śmierć, przybyłą z powietrza, 

w pejzaż jałowy, obłożony trupami.  

  Ziemia to także betonowa przestrzeń maurytyjska, która kształtuje życie 

wysiedleńców z Czagos. Bohaterowie, ich modus vivendi, odzwierciedlają charakter 

miejsca, w którym się znajdują. Jak w przypadku Désiré, gdy szukając pracy, „[p]oszedł 

w kierunku placu budowy. Entuzjazm, jakim próbował się wypełnić, opadł wraz 

z westchnieniem. Cała ta szarość nagle go pochłonęła. Wysoka wieża zasłaniała niebo, 

 
407 Ibid., s. 25: « Les traits trop lourds, des membres trop courts et enveloppés […] ». 
408 Ibid., s. 35: « [...]enfant solaire [...] ». 
409 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s.10: « Montagneuse, rude, au nom qui siffle ». 
410 Ibid., s. 28. 
411 Ibid., s. 115. 
412 Ibid., « une pluie d’îles posées sur la mer ». 
413 Ibid., s. 9: « Témoins de fractures anciennes, de soulèvements de l'océan, de brutales éruptions 

volcaniques, de soubresauts telluriques qui fragmentèrent violemment l'hypothétique Gondwana [...] ». 
414 Ibid., s. 10: « Un enfant lève les yeux.[...] À côté de lui, sa mère est allongée, [...]Dans le ciel, très haut, 

deux masses sombres rôdent. Un dernier tour au-dessus du tas de ruines embrasées, puis les B52 repartent, 
allégés de leurs bombes [...] ». 
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metalowe pręty najeżały zimny beton, cementowy pył bezkrytycznie pokrywał rzadką trawę 

i włosy”415. Żywioł ziemski nie tylko odzwierciedla trudy życia bohaterów. Stanowi także 

ich przyczynę. Za to pejzaż Diego Garcia we wspomnieniach bohaterów staje się 

przeciwieństwem afgańskiego i maurytyjskiego. To „[w]yspy, na których czas płynął 

nieśpiesznie, łagodny jak krem z delikatnego kokosa”416. Piaszczyste plaże, rajskie kolory, 

życzliwa natura korelują z żywiołowością mieszkańców. W Le Silence des Chagos 

przestrzeń, raz po raz nacechowana negatywnie lub pozytywnie, zawsze jednak skrajnie, 

ukazuje nie tylko stosunek bohaterów do miejsca, w którym się znajdują, o którym mówią, 

lecz także wpływ tegoż miejsca na losy zamieszkujących je ludzi, na ich wygląd czy 

zachowanie.  

 W Moi, l’interdite ziemia jest żywicielem całej rodziny. Wyznacza rytm życia 

i pozycję społeczną bliskich bohaterki: „Mój ojciec miał czarne paznokcie; jakby kucając 

samotnie pośrodku nieruchomych pól, orał ziemię rękami. Pachniał wnętrznościami 

i obornikiem”417. Ziemia kształtuje także życie samej Mouny, która uwięziona jest w murach 

kamiennego pieca do wypalania wapna, a jej kontakt ze światem ograniczony jest do ziemi: 

„Zamykali mnie w piecu do wypalania wapna, kiedy trzeba było mi zniknąć. Był w nim 

komin z kamienia, który prowadził ku górze, tak wysoki, że mój wzrok nie był w stanie 

dostrzec światła słońca. Zapach wapna palił mi nozdrza i drążył rdzawą drogę aż do płuc. 

Wydawało się, że nic już nie istnieje. Piasek, kamień i wiatr w koronach filaosów były jak 

słowa pieśni mojej śmierci”418. Unoszący się w piecu kurz i drobiny ziemi pokrywają ciało 

bohaterki, a zapach pozostałego w nim wapna przenika je. Mouna nie tylko jest połączona z 

żywiołem ziemi. Pokrywający ją kurz, wyżerające płuca wapno stanowią metaforę 

czyhającej na nią śmierci. Zapach kurzu, czyli rozpad ziemi, tej życiodajnej, zwiastuje 

przecież żywym zagładę, a drobiny żrącego wapna wypierają inne cząsteczki. Śmierć 

zagraża tu dziewczynie bardziej bezpośrednio, fizycznie.    

 
415 Ibid., s. 128-129: « […] il se dirigea vers le chantier, l'enthousiasme dont il avait essayé de se gonfler 

retomba comme un soufflé. Tout ce gris se refermait d'un coup sur lui. La tour, déjà haute, obstruait le ciel, 
la ferraille hérissait le béton froid, la poussière de ciment fardait indistinctement l'herbe rare et les cheveux 
des hommes ». 

416 Ibid., s.113: « Des îles où le temps s'écoulait sans hâte, étale et doux comme la crème d'une noix de coco 
tendre ». 

417 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 50: « Mon père avait les ongles noirs; comme si, accroupi seul au 
milieu des champs immobiles, il labourait la terre de ses mains. Il sentait les entrailles et le fumier ». 

418 Ibid., s. 33: « Ils me laissaient dans ce four à chaux quand il fallait me disparaître.  Il y avait une cheminée 
de pierre qui montait si haut, si haut que mon regard ne parvenait pas à atteindre le jour. L'odeur de la chaux 
vive me brûlait les narines, creusait jusqu'aux poumons un chemin de corrosion. Il ne semblait y avoir rien 
d'autre. Le sable, la pierre, le vent dans les filaos : un chant de noyade ». 
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 Narratorka podkreśla także swoją nierozerwalną relację z ziemią wtedy, gdy na 

czworakach 

przemierza wyspę u boku swego przyjaciela psa, pochylona nad ziemią, jakby z nią 

zespolona: „Wyszłam ze stawu na czworakach, nie mogłam utrzymać się na dwóch 

nogach”419. Można by zastanowić się czy Mouna nie doświadcza, podobnie jak wspomniany 

wyżej Joséphin, regresu antropologicznego, zwrócona ku swym animalistycznym 

korzeniom. I znów, paradoksalnie, ów regres przynosi jej pozytywne doznania, przyjaźń 

i poczucie bezpieczeństwa. 

 W kolejnej powieści Anandy Devi, Soupir, język telluryczny jest mocno 

wyeksponowany. Już w tytule autorka skupia uwagę czytelnika bezpośrednio na terenie, na 

którym osadzona jest fabuła. Soupir jest metaforą życia bohaterów, które zreasumować 

można westchnieniem żalu. Ziemia jest tu nabrzmiała, wysuszona, zmęczona, podobnie jak 

wszystko to, co na niej żyje: rośliny, zwierzęta i ludzie. Jak zaznacza narrator, wszystko tam 

rodzi się, by umrzeć. Rośliny, jak chociażby „wyschnięte, zgarbione drzewa”420, z trudem 

próbują przetrwać na suchej, twardej ziemi. Wszystko pokryte jest kurzem: wysuszone do 

cna pandanowce trzeszczą na wietrze jakby się paliły, „susza skróciła [też] sezon 

warzywny”421. Język telluryczny przeważa nie tylko w opisie krajobrazu, lecz także 

w portretach postaci. Podobnie jak w przypadku Mumtaz z Le Portrait Chamarel Shenaz 

Patel, której postura i charakter posiadają te same cechy co głaz, w Soupir narrator posługuje 

się telluryczną metaforą porównując jedną z bohaterek, urodzoną bez nóg Noëllę, do małej 

skalnej bryły spojonej nienawiścią: „Furia Noëlli była nieograniczona. Spędzałem czas na 

uciekaniu od tego małego bloku nienawiści”422. Z braku środków i dostępu do sprzętu 

medycznego, chociażby wózka inwalidzkiego, Noëlla skazana jest na życie w kurzu 

i brudzie: „Noëlla dorastała czołgając się w kurzu”423, przez co jej horyzont życia został 

trwale „uziemiony” z wyjątkiem tych chwil, gdy matka bierze ją na ręce. Dziewczyna 

ocierała się wręcz o śmierć, będąc na łasce i niełasce innych, jedynie przez matkę unoszona 

ku życiu. Nie tylko ciało, ale także emocje opisywane są za pomocą tellurycznych metafor. 

Złość kolejnej bohaterki – strażniczki powozu przyrównana jest do geologicznego 

kataklizmu: „gniew kobiety jest jak wezbrana lawa”424. Wykonując czynności domowe, 

 
419 Ibid., s. 73: « Je suis sortie de la mare à quatre pattes, car je ne pouvais plus marcher debout ». 
420 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 45: « Les arbres secs, penchés [...] ». 
421 Ibid., s. 20: « [...]la sécheresse avait coupé court à la saison des légumes ». 
422 Ibid., s. 36: « La fureur de Noëlla était sans limites. Je passais mon temps à fuir ce petit bloc de haine ». 
423 Ibid.: « Noëlla a grandi en se traînant dans la poussière ». 
424  Ibid., s. 141: « une colère de femme, une lave accumulée ». 
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Marivonne oddaje siebie, tę kruchą i cielesną, ziemi: „rozpadała się powoli, pozostawiając 

na drodze drobiny siebie, skrawki skóry, drobiny ciała”425. Jej skóra ściera się mieszając się 

z ziemią i odwrotnie, ziemia i kurz wnikają w pory jej skóry. Odwołując się do ziemskiego 

pyłu i kurzu, narrator podkreśla nie tylko ulotność człowieka, lecz także jego symbiozę 

z ziemią: „Połykamy kurz, który nosi w sobie cząstki przestrzeni, i zamieszkujących ją ludzi, 

ukształtowanych szorstkimi kamieniami i stłumionym oddechem morza”426. Inny 

z bohaterów Soupir – Royal Palm – koncentruje wokół ziemi całe swoje życie. Jest jej 

całkowicie oddany. Ta nie tylko akceptuje go, lecz pozwala mu wejść do swego wnętrza: 

„Zawroty głowy smakują skruszonym kamieniem, bardzo zielonym mchem, ptaszkiem, czy 

lecącym owadem. Opierając nos o ścianę, czuje jej pył, bardzo niską wilgotność osadzaną 

przez wiatr, początek erozji, która po tysiącach lat wyżłobi wielką dziurę w miejscu, 

w którym się znajduje. Czasami wystawia język i liże ścianę. Sól, popiół, sadza. Wszystko 

tam jest”427. Sam żywioł ziemi poddany jest zagładzie skutkiem erozji – śmierć dotyczy 

pozornie trwałego elementu, czas pożera wszystko, wyspy są tego dowodem: szczątki 

Gondwany czy Lemurii. Ferblanc również powierza swoją przyszłość ziemi. Widzi w niej 

nadzieję na lepsze życie, którego ta jednak mu odmawia. Narrator porównuje ziemię do 

żywiołu śmierci, której „płonący pył złapał nas za gardło. Zaczęliśmy kaszleć, niektórzy 

pluli odchrząkują z głębi gardła, ale nikt nie był w stanie wydobyć tego, co w nas weszło 

tego dnia”428. To z ziemią muszą samotnie negocjować ich własne życie429. Ziemia jest na 

każdy możliwy sposób obecna w ich życiu. To ona daje je i odbiera. „Bo prochem jesteś i 

w proch się obrócisz”430. 

5.2.2. Woda 

 Woda obecna jest pod różnymi postaciami, najczęściej naturalnej bariery, granicy nie 

do pokonania dla zwykłego Maurytyjczyka, niekiedy zaś pocieszycielka, wręcz matka, 

 
425  Ibid., s. 123: « […] elle s’effritait littéralement, laissait en chemin des poussières d’elle-même, 

des morceaux de peau, fragments de chair [...] ». 
426 Ibid., s. 13: « On avale une poussière qui porte en elle l'espace et les gens, l'exigence des pierres et le 

souffle amorti de la mer ».  
427 Ibid., s. 90: « Le vertige a un goût de pierre friable, de mouse très verte, de duvet d’oiseau, d’insecte volant. 

Le nez contre la paroi, il sent ses intimes poussières, la très faible humidité déposée par le vent, le début 
de l’érosion qui, au bout de milliers d’années, creusera un grand trou là où il se trouve. Parfois, il sort 
sa langue et lèche la muraille. Sel-cendre-suie. Tout y est ». 

428 Ibid., s. 148: « […] une poussière brûlante nous prenait à la gorge. Nous nous sommes mis à tousser, 
certains ont craché avec de grands raclements de gorge, mais personne n'a pu extraire ce qui est entré 
en nous ce jour-là ». 

429 Ibid.: « Nous sommes seuls à marchander notre vie avec la terre, à faire des pactes avec les dieux ou avec 
les souvenirs, et à plaider notre cause avec des fantômes plus vivants que nous ». 

430  Biblia, Księga Rodzaju, Rdz 3,19. 
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łagodzącą ból i kojąca rany zadane przez bliskich bohaterowi. Jest głównym komponentem 

fabuły La Vie de Joséphin le fou, która przenosi czytelnika z lądu w rzeczną i w morską 

przestrzeń. Ocean zastępuje chłopcu matkę i rodzinny dom, staje się jego schronieniem – 

domem zastępczym. W jego wyobraźni ocean posiada nawet sufit431. Woda dostarcza mu 

pożywienia, pomaga mu utrzymać się przy życiu, kiedy bliscy zawodzą: „przychodziłem 

tutaj w poszukiwaniu krabów, ponieważ wiedziałem, że nie będzie co jeść prze trzy 

najbliższe dni”432. Woda oceanu leczy, ma moc uzdrowicielską, wręcz katarktyczną wobec 

zmaltretowanego i udręczonego ciała: „[b]ardzo szybko morze obmyło i uleczyło moje 

rany”433, „wyszedłem oczyszczony ze smutku”434. Morze jest nie tylko matką, ale 

i przyjaciółką, powierniczką sekretów. Joséphin zaś staje się jednym z morskich stworzeń, 

poznaje przestrzenie wyspy niedostępne dla innych ludzi, ukryte w głębinach oceanu. 

„Jaskinia jest zawsze chłodna i ciemna, światło wpada tylko przez otwory wydrążone 

w grubej masie skalnej, która oddziela [Solange, Marlène i Joséphina] od świata 

zewnętrznego, od świata żywych"435. Jaskinia stanowi przestrzeń pogranicza, usytuowaną 

między żywiołami wody (reprezentującym życie) i ziemi (reprezentującym śmierć). Jest tym 

samym syntezą dwóch światów chłopca: tego pod i tego nad poziomem morza.  

  Joséphin opowiada o swej intymnej więzi z rodzinną wyspą, która przypomina 

relację kochanków. Intymność obcowania z nią nie zaspokaja jednak afektywnych potrzeb 

chłopca, stąd próba rozkochania w sobie Solange i Marlène. 

 Przestrzeń i język tej powieści zdeterminowane są przez wodę i jej pole semantyczne. 

Joséphin chce „spijać sny Solange”436, „pić świat”437. Opowiada, że morze obmywa i goi 

jego rany438. Wierzy, że w jego żyłach nie płynie krew a słona woda439. Ocean to odrębna 

postać w powieści, opiekująca się nim440. Chłopiec jest z nim tak zżyty, że przy opisywaniu 

przestrzeni ponad poziomem morza odwołuje się również do słów konotujących wodę, 

 
431 Devi Ananda, La Vie de Joséphin le fou. op. cit., s. 20: « j’ai regardé en haut, le plafond de la mer ». 
432 Ibid., s. 15-16: « [...]je venais par ici chercher des crabes parce que je savais que j’aurais rien à manger 

pendant trois jours […] ». 
433 Ibid., s. 19: « […] la mer a lavé et cicatrisé mes blessures [...] ». 
434 Ibid., s. 20: « […] je suis remonté, lavé de toute tristesse ». 
435 Ibid., s. 75: La cave est fraîche, toujours, sombre aussi parce que la lumière entre seulement par des trous 

percés dans la masse épaisse de roche qui nous sépare du dehors, du monde des vivants ». 
436 Ibid., s. 10: « Boire les rêves de Solange [...] ». 
437 Ibid., s. 12: « […] boire le monde [...] ». 
438 Ibid., s. 19: « Très vite la mer a lavé et cicatrisé mes blessures [...] ». 
439 Ibid. : « J’ai pensé que si je me coupais c’est l’eau salée qui sortirait ». 
440 Ibid., s. 20: « […] la mer m’a accueilli chaque fois sans poser de questions ». 
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zapewne dlatego, że to jedyny język, jaki zna. Z punktu widzenia chłopca, mieszkańcy 

„plują” słowami, nie mówią441.  

 Jak w La Vie de Joséphin le fou tak i w Sensitive ocean jest symbolem wolności. 

Wycieczka nad morze wydaje się być dla Anity jedynym szczęśliwym wspomnieniem. 

Podobnie jak w La Vie de Joséphin le fou, woda, tak morze i napar z tytułowej rośliny 

w Sensitive towarzyszą zapomnieniu –przynoszą ukojenie. Herbatka z czułka to płyn, który 

łagodzi nerwowość i nadwrażliwość bohaterki: „Mama powiedziała, że jeśli ciągle będę się 

tak denerwować przygotuje mi napar z czułka”442. Pijąc go dziecko łączy się z naturą, 

z wyspą. Morze, które odkrywa podczas wycieczki, działa na nią równie kojąco. W wodzie 

Anita zapomina o wszelkim strachu, jest po prostu dzieckiem. „Ono było takie słone i takie 

łagodne dla mojego ciała. Pozwoliłam mu się pieścić. Jeszce i jeszcze. I było tak dobrze”443. 

Woda przynosi dziecku spokój: pozwala oderwać się od szarej rzeczywistości lub po prostu 

daje ukojenie rozdrażnionym nerwom. 

 W Le Silence des Chagos woda i jej oblicze zmieniają się wraz przestrzenią. Woda 

okalająca Diego Garcia jest łagodna i kojąca, a co najważniejsze – obfitująca w pożywienie: 

jest pełna ryb. Woda opływająca Mauritius jest jej przeciwieństwem. Jak głosi piosenka 

wysiedleńców umieszczona przed jednym z rozdziałów powieści: „Kiedy mieszkałem na 

Diego/ Byłem jak rajski ptak w przestworzach/ Od kiedy mieszkam na Mauritiusie/ Wiodę 

życie nogi od krzesła”444. Ocean jawi się bohaterom powieści w szczególności jako granica 

możliwości mieszkańców wyspy. To fosa otaczająca ich więzienie, to destrukcyjna siła 

cyklonów i deszczy, nawiedzających co roku wyspę, to wreszcie wilgoć zamknięta w ich 

skromnych bungalowach, zastygła w powietrzu, osiadająca na ścianach, przenikająca ich 

ubrania i ciała. Ocean to przestrzeń wroga i niebezpieczna: „miejsce dziwne i tajemnicze”445. 

Człowiek jest zdany na jego łaskę, kiedy wzburzony rozbija fale o burty, jak w trakcie 

przeprawy wysiedleńców na Mauritius. Woda oddziela nie tylko dwie wyspy, lecz także 

dwie epoki, symbolizuje nowy początek. Morska otchłań oddzielająca Mauritius od Czagos 

przypomina wody śmierci: wody Styksu oddzielające życie od śmierci czy wody Lety, 

których łyk odbiera wszelkie wspomnienia. 

 
441 Ibid., s.12: « […] ils raclent à grande gorge et crachent leurs mots dans mon eau [...] ». 
442 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 92-93: « Elle dit que si je continue à être nerveuse comme ça, elle me 

fera boire une infusion de sensitive ». 
443 Ibid., s. 46: « C'était salé. Et si doux sur mon corps. Je l'ai laissée me caresser. Encore. Et encore. C'était 

bon ». 
444 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 13: « Quand je vivais à Diego/ J'étais comme un paille-

en-queue dans les cieux/ Depuis que je vis à Maurice/ Je mène une vie de bâton de chaise ». 
445 Ibid., s. 102: […] un lieu étrange et mystérieux [...] ». 
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 Podobną reprezentację żywiołu wody jak w Le Silence des Chagos odnajdujemy 

w Soupir. Regularnie dotykające wyspę cyklony i towarzyszące im ulewy niszczą dobytek 

całego życia bohaterów: „Z każdym cyklonem coraz trudniej jest wszystko odbudować. 

Kobiety nadal pracują nad włóknami kokosowymi i wetywerią, ale morze coraz bardziej się 

zamyka”446. Gdy po ostatnim z cyklonów – o dźwięcznej nazwie Hollanda – po raz kolejny 

stracili wszystko, bohaterowie powieści decydują się przenieść do Soupir. Woda to także 

ocean, kolejna nieżyczliwa im przestrzeń. Stanowi barierę, która po pierwsze oddziela 

bohaterów od lepszego świata, po drugie to przestrzeń, która opustoszała po ostatnim 

cyklonie: pomimo pokładanej w niej nadziei, nie dostarcza ludziom pożywienia. Narrator 

skarży się, że po przejściu cyklonu Hollanda, który łączy ze sobą żywioły wody i powietrza: 

„Każdego dnia wychodziliśmy [w morze], gromadziliśmy nadzieje, mówiliśmy sobie, że 

ryby wrócą. Ale laguna i koralowce pozostawały puste, ani jednej ławicy ryb, nasze sieci, 

nasze pułapki i nasze liny nic nie przyniosły. Morze zamknęło się przed nami”447. Także 

poławiaczki ostryg wracają z połowów z pustymi rękoma.  

 W Le Portrait Chamarel woda pokazuje swoją siłę podczas burzy. Cyklon 

niespodziewanie uderza w wyspę. Samia jest wtedy z rodziną w ich domu: „Tropikalna 

depresja, o której mówili dziś rano, nasiliła się i zmieniła kurs. To jest prawdziwy cyklon, 

który idzie prosto na nas”448. Burza niszczy część domu, strugi deszczu zalewają gabinet 

Husseina oraz jego portret, który wisi na ścianie: „[…] stłumiony chrzęst uświadomił im, że 

drzewo runęło. […] Woda lała się po portrecie strumieniami”449. Strugi deszczu odsłoniły 

górującą nad Husseinem, zamalowaną wcześniej, postać na obrazie – Joannę – kochankę 

mężczyzny. Woda, w przenośni i dosłownie, przez zerwany fragment dachu, symbolicznie 

oczyszcza rodzinę Meimanów z krępujących tajemnic, dając jej szansę na nowy początek. 

 Woda to z jednej strony deszcz, życiodajna substancja, długo wyczekiwana, która 

przynosi ukojenie i oczyszczenie, z drugiej strony, w połączeniu z powietrzem przynosi 

śmiercionośne nawałnice, cyklony, które w ciągu kilku minut mogą zniszczyć dobytek 

mieszkańców. Woda jest także symbolem prawdy i początku, a tym samym nowego życia. 

 
446 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 26: « À chaque cyclone, il nous est de plus en plus difficile de nous 

redresser. Les femmes continuent à travailler les fibres de coco et le vétiver, mais la mer, elle, se ferme de 
plus en plus ».  

447 Ibid.: « Tous les jours on sortait, on rassemblait les espoirs, on se disait, ils vont revenir. Mais le lagon et le 
corail restaient vides, aucun banc de poissons ne s'y enfilait, et nos filets, nos casiers et nos lignes 
ne ramenaient rien. la mer s'est refusée à nous ». 

448 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 109: « La dépression tropicale dont ils avaient parlé ce 
matin s’est intensifiée et changé de trajectoire. C’est un vrai cyclone qui vient droit sur nous ». 

449  Ibid., s. 113 : « Puis, un sourd grincement leur annonça qu[e l’arbre] allait s’abattre.[…] L’eau coulait 
en trombes sur le portrait ». 
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5.2.3. Powietrze 

 Trzeci z żywiołów przedstawiany w powieściach Shenaz Patel i Anandy Devi to 

powietrze, zdominowane przez przenikającą domy zgniliznę oraz wiatr. Co więcej, wiatr 

często łączy żywioł powietrza z innymi: ziemią – wzbijając pył, czy wodą – towarzysząc 

ulewnym nawałnicom. W Soupir wiatr jest nierozerwalnym elementem pejzażu: „suchy 

i niemy, uderza o policzki i oczy”450. To on wzbija pył i piach w powietrze, a te pokrywają 

bohaterów, penetrują ich ciała. „Wiatr przeniknął do naszych głów. Podążał naprzód ich 

krętymi ścieżkami, splatając naczynia krwionośne i drążąc dziury, z których uciekały nasze 

myśli”451. Narrator sugeruje nawet, że wiatr miesza bohaterom w głowach: „Być może to 

ten wiatr siał w nas szaleństwo”452. Jak wtedy, kiedy w dziwnym amoku mężczyźni Soupir 

rzucili się i zębami wyrywali uschniętą marihuanę, posadzoną wcześniej za namową 

Ferblanca czy gdy zamordowali Noëllę. Jego dźwięk budzi przerażenie i niepokój, często 

poprzedza mroczne wydarzenia: „Wiatr przybierał na sile, a jego podmuchy miały ostrość 

soli. Wstaliśmy, myśląc, że ludzie w końcu przybyli do Soupir, aby odkryć morderstwo”453.  

Wiatr jest głosem wyspy, który budzi w nich demony i sprowadza ich na złą drogę.  

 Natomiast w Le Portrait Chamarel, w rodzinnym domu Meimanów zatęchłe 

powietrze uderza już od progu, zdaje się atakować przybysza – Samię: „Przegniły zapach, 

ciężki, acz gwałtowny podmuch powietrza zdawał się wyrzucać ją na zewnątrz. Miała 

wrażenie, że dom skacze jej do gardła”454. Dom, zamiast dawać schronienie – dusi, przeraża 

swoich mieszkańców. Co więcej, podobnie jak porywy wiatru w Soupir, tak i w Portrecie 

wiatr posiada destrukcyjną siłę. Wicher sprowadza nieszczęście towarzyszy narodzinom 

matki Samii i śmierci jej babki – Joanny: „Tego wieczoru Joanna, sama w domu, poczuła 

pierwsze bóle porodowe. Za wcześnie. Coś było nie tak. / […] Nikt nie odpowiedział, kiedy 

wzywała pomocy. Wiatr, tego wieczoru, wył zbyt mocno, powiedziano później”455. Joanna 

zaczyna rodzić w trakcie wietrznej nawałnicy. Zemsta nadprzyrodzonych mocy, 

 
450 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 23: « Son mutisme, sa sécheresse, sa gifle sur les joues ». 
451 Ibid., s. 24: « Le vent est entré dans notre tête. Il a poursuivi son chemin en nous corrodant les vaisseaux, 

en creusant des trous d'où se sont échappées nos pensées ». 
452 Ibid., s. 14: « C'est peut-être ce vent qui a semé en nous la folie ». 
453 Ibid., s. 217: « Le vent s'est intensifié, et dans ses rafales il y avait la violence du sel. Nous nous sommes 

levés, pensant que les gens arrivaient enfin, retournaient vers Soupir pour découvrir le meurtre.  
454 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit. s. 22: « Dès l’entrée cependant, Samia fut saisie par l’âcreté 

qui sembla la happer sur le seuil même. Une odeur vermoulue, un souffle chargé, un passage d’air lourd 
mais cinglant qui parut vouloir la jeter au dehors. Elle eut l’impression que la vieille maison lui sautait 
à la gorge ». 

455 Ibid., s. 125 : « C’est ce soir-là Joanne, seule à la maison sur la falaise, ressentit les premières douleurs. 
Trop tôt Quelque chose n’allait pas. / Personne n’avait répondu quand elle avait appelé à l’aide. Le vent, 
ce soir-là, hurlait trop fort, avaient-ils dit par la suite ». 
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reprezentowanych przez żywioł, za naruszenie porządku rodzinnego? Po latach, wespół 

z wodą, która wlewa się przez naderwany dach, wichura przyczynia się do odsłonięcia 

rodzinnej tajemnicy. Trudno więc, pomimo antropomorfizującego dyskursu, jaki się 

narzuca, dopatrywać się w poruszeniach żywiołów jakiejkolwiek racjonalności.  

 Wiatr to także letnia bryza: Samia obserwuje, jak łagodnie kołysze się na wietrze 

trzcina cukrowa, wdycha aromat kwiatów jakarandy rozsiewanych wiatrem po 

maurytyjskich podwórkach. Powietrze jest idealnym medium do przenoszenia zapachów. 

W Moi, l’interdite rozprowadzane podmuchami wiatru zapachy zapewniają przecież 

bohaterce kontakt ze światem zewnętrznym, „[c]zasami wiatr przynosił [jej także] odległe 

głosy”456. Jest namiastką upragnionej wolności. 

 W Le Silence des Chagos maurytyjskie powietrze przytłacza bohaterów. Miejska 

duchota i jej gwar zakłócają wszystko inne, w tym naturę: „powietrze jest zbyt ciężkie w tym 

miejscu”457. Kakofonia dźwięków i zapachów przygnębia Charlesię: „drapiący zapach gumy 

i asfaltu, który zatyka jej nozdrza”458. Domy wysiedleńców z Czagos, podobnie jak dom 

Meimanów, przesiąknięte są zgnilizną i stęchlizną, jak to określają „zapachem psa”459. 

Powietrze jest tam duszne i ciężkie, nieznośne do wdychania. Na Czagos było zupełnie 

inaczej: „Powietrze było czyste, tylko kilka chmur było wytatuowanych na nieskończenie 

niebieskim płótnie”460; mieszkańcy wdychali z błogością powietrze o „zapach[u] ziemi i soli 

niesionych przez wiatr”461, w którym rozpoznawali „mocny zapach palonego włókna 

kokosowego”462. 

5.2.4. Ogień 

 Ostatni z żywiołów, obecny jest najczęściej pod postacią palącego tropikalnego 

słońca. W Le Portrait Chamarel, to ono wypala trawę i ziemię na podwórku Meimanów. 

Ogień uosobiony jest również przez Désiré, dziecko Kreolki mieszkającej w oficynie: 

żywego jak iskra i energicznego chłopca, którego Samia nazywa enfant solaire – słonecznym 

dzieckiem. Ponownie symbolika żywiołu rozpisana jest na dwa bieguny: dobra i zła. 

W Le Silence des Chagos, Charlesia przemierza wyspę w czerwonej chustce zawiązanej na 

głowie, której czerwień przywołuje na myśl kolor żaru, który to kolor chustka dawno już 

 
456 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 69: « Parfois le vent m'apportait des voix lointaines [...] ». 
457 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 19: « L’air est trop pesant dans cette cité ». 
458 Ibid., s. 21: « […] une odeur râpeuse de caoutchouc et de bitume qui lui enferme les narines, [...] ». 
459 Ibid., s. 16: « […] une odeur de chien [...] ». 
460 Ibid., s. 15: « L'air était pur pourtant, juste quelques nuages tatoués sur la toile infiniment bleue ». 
461 Ibid., s. 54: « […] un parfum de terre et de sel porté par la brise [...] ». 
462 Ibid., s. 44: « […] l'odeur forte de la fibre de coco brûlée ». 
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straciła. Wyblakła chustka reprezentuje życie Charlesii, której witalność zniknęła z chwilą 

przesiedlenia na wyspę. W uwerturze do powieści, ognistość śmiercionośnych bomb 

spadających na afgańską wioskę dobitnie przywołuje na myśl cierpienie ludzi. U Devi 

reprezentacje ognia można odnaleźć również w dwóch powieściach: Moi, l’interdite i Soupir. 

W pierwszej powieści główna bohaterka niezamierzenie wznieca pożar: chcąc pomóc 

najbliższym, ale działając nieumiejętnie z żywiołem: „A ja, w przebłysku inteligencji, 

wiedziałam, jak uniknąć zmiatania tej całej słomy [z podwórka]. Podpaliłam ją. Mój brat 

wracał z pracy w swojej nylonowej koszuli i zaczął krzyczeć. Płomień był piękny. Ogień 

promieniował ciepłem i radością, jakiej nigdy nie widziało słońce”463. Ogień budzi lęk 

i podziw zarazem. Dla rodziny dziewczynki jest żywiołem, który w jednej chwili może 

obrócić w pył cały ich dorobek, dla niej samej pożar jest pełnym piękna i dostojeństwa 

spektaklem. Być może pożar jest nadzieją dziewczynki na śmierć maltretujących ją bliskich, 

jej jedyną szansą na oswobodzenie. Może stanowi zapowiedź tego, do czego zdolna jest 

w przyszłości narratorka, wszak zabije swoje dziecko i Lisę. A może tak radykalna wizja 

odzwierciedla głód miłości i potrzebę rodzinnego ciepła bohaterki? Symbolika ognia ukryta 

jest również w piecu, w którym więziona jest bohaterka, a który w przeszłości służył do 

wypalania, czyli oczyszczania wapna. Paradoksalnie jest to miejsce przywołujące na myśl 

nie tylko śmierć, lecz i odrodzenie. Pełne popiołów z wypalonego wapna, stanowi odwołanie 

do zrodzonego w ogniu feniksa lub tylko marzenie o odrodzeniu, i nowym lepszym życiu, 

którego Mouna nigdy nie doświadczy. Z jednej strony ogień symbolizuje niszczycielską siłę, 

która w ciągu jednej chwili może pochłonąć wszystko, z drugiej odwagę, wolę życia 

i wolność. Raz jeszcze ambiwalencja towarzyszy symbolice żywiołu. W porównaniu 

z żywiołami ziemi, wody i powietrza ogień stanowi dalszoplanowy element analizowanych 

powieści – epizod, natomiast jako główny komponent obecny jest w Le Voile de Draupadi, 

jednej z pierwszych powieści Anandy Devi. 

 Obie pisarki ożywiają wyspę za pomocą licznych odniesień do żywiołów i ich 

symboliki. Choć nie wykluczają one ze swoich powieści żadnego z pierwiastków natury 

Shenaz Patel zdecydowanie częściej sięga po elementy roślinne, które praktycznie są 

nieobecne w analizowanych tekstach Anandy Devi. U obu pojawiają się nieliczne odwołania 

do świata zwierząt. U obu również ziemia jest głównym komponentem powieści, choć 

 
463 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 57: « Et moi, en un sursaut de lumière, j'ai su comment lui éviter 

de balayer toute cette paille. J'y ai mis le feu. Mon frère rentrait du travail dans sa chemise nylon et s'est 
mis à hurler. La flamme était belle. Elle rayonnait avec une chaleur et une gaieté que n'avait jamais eues 
le soleil ». 
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w zależności od powieści żywioł uzupełniany, a czasem substytuowany jest innymi. Za 

pomocą żywiołów pisarki wywołują skrajne emocje, często sobie przeciwne, 

charakterystyczne dla klimatu tropikalnego, gdzie zjawiska atmosferyczne występują nagle 

i ze spotęgowaną siłą. Woda, powietrze, ogień i ziemia budują rytmikę powieści i kształtują 

ich postaci. Stanowią główny komponent życia bohaterów (ocean zastępuje matkę 

Joséphinowi, a jałowa ziemia Soupir determinuje życie mieszkańców wzgórza). Towarzyszą 

bohaterom w momentach przełomowych, jak chociażby przechodzące przez wyspę cyklony. 

W Le Portrait Chamarel woda odkrywa nie tylko postać ukrytą na obrazie pod 

przemalunkiem, lecz także rodzinną tajemnicę, w Soupir zaś, to cyklon skłania bohaterów 

powieści do przeprowadzki na wzgórze. U Patel stanowi punkt kulminacyjny 

przyspieszający rozwiązanie akcji, u Devi dopiero tę akcję inicjuje. 

  Podobnie jak roślinność, żywioły nadają wyspie ludzki wymiar, wyposażają 

przestrzeń w antropomorficzne atrybuty, wedle których może być przyjazna i łaskawa, lecz 

również gniewna i surowa. Dzięki nim z ciepłej matki może się w jednej chwili zmienić 

w srogą mścicielkę. Żywioły przenikają nie tylko życie mieszkańców wysp, lecz i sam tekst, 

jego fabułę i strukturę, pozwalając terytorium i jego mieszkańcom odbijać się w sobie 

wzajemnie. 

  Zarówno Ananda Devi jak i Shenaz Patel przywołując symbolikę przypisywaną 

lokalnej przyrodzie oraz miejscowym wierzeniom nie tylko ożywiają przestrzeń, lecz także 

wykorzystują ją, by uwypuklić literacki przekaz. Po pierwsze natura i żywioły są odbiciem 

sytuacji życiowej i statusu społecznego bohaterów. Po drugie u obu pisarek przyroda wyspy 

przynosi ulgę w cierpieniu, pozwalając o nim zapomnieć, a nawet przyśpiesza zabliźnianie 

ran. Maurytyjskie żywioły pokazują również nieprzejednane i złowrogie oblicze, ponieważ 

jedną ulewą, jednym mocniejszym powiewem wiatru czy cyklonem mogą zniszczyć ludzkie 

życie. Dzięki odniesieniom do żywiołów i kolorów Ananda Devi i Shenaz Patel budują 

atmosferę swoich powieści, która często jest atmosferą grozy: zanurzona w mroku 

i ciemnych barwach. Elementy insularne: żywioły, jej flora i fauna, moderując klimat 

powieści, służą za drogowskazy nie tylko postaciom, lecz również czytelnikowi pozwalając 

wczuć się w skórę bohaterów, poczuć ich sytuację. 

 Za pomocą mocy natury i żywiołów pisarki tworzą z wyspy osobną postać, której 

portret wpisuje się w obraz walki dobra i zła. Ziemia utożsamiana jest z matką żywicielką, 

gdyż jeśli jest żyzna dostarcza niezbędnego pożywienia zamieszkującym ją ludziom. Jałowa 

i wysuszona natomiast staje się ich macochą. Woda z jednej strony symbolizuje upragnioną 

przez bohaterów wolność i ukojenie, z drugiej jednym ulewnym deszczem potrafi zniszczyć 
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dobytek ich życia. Tak jak wiatr, który może być świeżą morską bryzą, lecz także 

cyklonicznym wichrem powalającym drzewa i zrywającym dachy. Ogień zaś z jednej strony 

daje ciepło oraz poczucie bezpieczeństwa, z drugiej niszczy wszystko co stanie mu na 

drodze: wypala ziemię i plony – przynosi śmierć. Owa negatywna, ciemna strona wyspy – 

bliska wykluczonym w ich codzienności – może stać się punktem wyjścia do odnowy 

spojrzenia na tę jasną, oglądaną już nie poprzez turystyczne stereotypy wyrosłe na pożywce 

zachodniej mitologii o Wyspach Szczęśliwych, ale przez pryzmat walki i tęsknoty, miłości 

oszukanej i uparcie dążącej do odbudowy tego, co pozostaje ideałem: nie wielka kariera, ale 

osobiste, rodzinne szczęście, w harmonii z naturą i sąsiadami. 
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6. Przestrzeń a wykluczenie (w przestrzeni) 

 Wyspa przez swoje uwarunkowania geograficzne wpisuje się w koncepcje 

wykluczenia społecznego po wielekroć, zwłaszcza Mauritius i Rodrigues, które są osiami 

analizowanych powieści Anandy Devi i Shenaz Patel. Nie są one jedynie punktami na mapie. 

To miejsca o dużej mocy sprawczej z racji ich położenia geograficznego, uwarunkowania 

terenu i strefy klimatycznej. To przestrzenie izolujące, odgradzające swoich mieszkańców 

oceanem od reszty świata, położone w zasadzie na jego krańcu. Zdecydowanie nie są one 

synonimem raju, wręcz przeciwnie – ich mieszkańcy utożsamiają je z więzieniem. Wyspa 

jest nim przecież par excellence: kawałek ziemi naturalnie odgrodzony od reszty świata. 

Forteca otoczona fosą wody. Nie można ot tak jej opuścić. Należy posiadać odpowiednie 

środki finansowe i transport. W przypadku przeciętnego Maurytyjczyka koszt biletów i wizy 

stanowią barierę nie do pokonania. Większość z nich skazana jest na życie wyznaczone 

możliwościami, jakie daje wyspa. To ona determinuje losy mieszkańców, ofiarowując im 

złudne wrażenie możliwości kreowania własnego losu (poprzez dostęp do ograniczonej 

liczby wyborów). Większość jej mieszkańców nawet nie zastanawia się nad tym, że ich życie 

mogłoby wyglądać inaczej. Od pokoleń ograniczani przez tradycję, z obowiązku albo 

przyzwyczajenia podporządkowują się regułom narzuconym przez miejsce, które 

zamieszkują, oraz grupę, do której przynależą.  

6.1. Wyspa więzienie 

 W powieściach Anandy Devi i Shenaz Patel wyspa przedstawiana jest jak twierdza, 

której nie da się opuścić. „To pułapka. Jedna więcej. Same narodziny w tym miejscy były 

już pułapką”464 jak mówi jeden z głównych bohaterów Soupir, a zarazem narrator – Patryk 

Oświecony. Większość z nich tak właśnie postrzega życie na wyspie. Dla mieszkańców 

Soupir jest ona więzieniem ukształtowanym przez morze, słońce, suszę i cyklony. „Morze, 

 
464 Devi Patel, Soupir, op. cit., s. 24: « C’était un piège. Un de plus, mais la naissance même ici, était 

un piège ». 
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słońce, susza, cyklony. Cztery rytmy naszego życia. Nasze cztery strony świata. To, co nas 

powołało do życia, zabija nas po kolei. A my weszliśmy w to otępiali, z naszymi oczami 

obmytymi solą, naszymi milczącymi sercami, zbyt ciężkimi, naszymi rękami 

pomarszczonymi od nadmiaru morza”465. Co więcej, Patrice Éclairé podkreśla, że ci, którym 

uda się wyjechać, nigdy nie wracają, zaś ci, którym nie wyszło wracają przepełnieni 

nienawiścią do tego miejsca, które nazywają „wyspą-więzieniem”466. Wyspa to więzienie, 

gdzie wszystko musi walczyć o przeżycie, jak dodaje narrator: „Otoczona zawsze przez tę 

wodę płynącą, obojętną, złowrogą. Cała reszta pozostawała jedynie rdzawą ziemią ze 

spalonymi kamieniami i zawziętą roślinnością, która musiała walczyć po to by wyrosnąć”467. 

 Bohaterowie Sensitive są skazani na życie w miejscu, w którym przyszli na świat. 

Wyspa wyznacza granice geograficzne, stanowi barierę fizyczną jak i intelektualną, gdyż 

możliwość życiowych wyborów jest tam ograniczona. Ich wyspa, ich wioska jest wszystkim, 

czego mogą oczekiwać od życia. Anita, jej matka, On, Nadège, Garson czy Marga są 

więźniami własnych egzystencji przypisanych do jednej czasoprzestrzeni. Kolejny bohater 

Sensitive, wuj Faël jest jednym z przesiedlonych na Mauritius mieszkańców Czagos: 

„Żołnierze schodzą na ląd, żeby wysiedlić z ich Diego. Wpychają na łodzie, nie dając im 

czasu na zabranie czegokolwiek. Przypływają tutaj, aby rzucić ich na nabrzeża Port-Louis. 

Gdzie oni nie mają nic. Gdzie nikogo nie znają”468. Mauritius staje się dla nich literalnie 

więzieniem. Sprowadzeni na wyspę siłą, bez środków do życia, stali się jego zakładnikami. 

Shenaz Patel rozwija ich historię w kolejnej powieści Le Silence des Chagos. Jej 

bohaterowie, podobnie jak Faël, to także ludzie wysiedleni z Czagos. Po męczącej podróży 

statek „[w] końcu wypluwa ich na tym nabrzeżu Port Louis w deszczowe popołudnie. 

Załadowano ich na ciężarówki wraz z ich pakunkami, aby po kilku minutach wysadzić na 

osiedlu skromnych metalowych chat w Cité la Cure”469. Uwięzieni w maurytyjskich 

slumsach na przedmieściach stolicy, między zatłoczonym miastem a górą, w miejscowości, 

do której z trudem docierają nawet promienie słońca. „O słońcu zapominano zanim jeszcze 

 
465 Ibid., s. 24: « Mer, soleil, sécheresse, cyclone. Nos quatre rythmes. Nos quatre points cardinaux. Ce qui 

nous faisait vivre et nous tuait tour à tour. Et nous entrions dans notre abrutissement avec noc yeux lavés 
de sel, nos silences de cœur, trop lourds, nos mains fripées de trop de mer ». 

466 Ibid., s. 118: « […] l’île- prison dont ils n’ont pu s’évader ». 
467 Ibid., s. 116: « Toujours cernée par cette eau mouvante, indifférente, menaçante. Tout le reste n’était que 

terre rousse, que pierres brûlées, que végétation presque hargneuse tant elle s’était battue pour pousser ». 
468 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 80: « Des soldats débarquent et les expulsent de Diego, les embarquent 

de force sur des bateaux, sans leur laisser le temps de rien emporter, et viennent les jeter ici, sur les quais 
de Port-Louis. Où ils n'ont rien. Où ils ne connaissent personne ». 

469 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 111: « Il finit par les déglutir sur ce quai de Port Louis, 
par un après-midi pluvieux. Des camions les embarquèrent, eux et leurs paquets disloqués, pour les déposer 
quelques minutes plus tard dans un quartier de bicoques en tôle, à Cité la Cure ». 
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na dobre nie zaszło. [Charlesia] miała uporczywe wrażenie zmierzchu w środku dnia, odkąd 

tam mieszkała”470. To ludzie uwięzieni w mroku, w cieniu pozostałych mieszkańców wyspy. 

Na próżno Charlesia chodzi codziennie do portu z nadzieją, że uda się jej wrócić do 

rodzinnego Diego Garcia. Jej wyspa została zamknięta: Zil inn fer-mé471, słyszy od 

pracowników portowych. Za każdym razem kobieta staje na betonowym brzegu portu 

zatrzymywana przez taflę wody. Nigdy nie uda jej się opuścić wyspy. Co więcej, w jej 

oczach port zyskuje wymiar więziennej fortyfikacji nie do pokonania, z ogrodzeniem 

zakończonym drutem kolczastym i strażnikiem w budce. Przesiedleńcy z Czagos nie są mile 

widziani na Mauritiusie, gdyż są ciągle żywym wspomnieniem wydarzeń z 1968 roku472. 

Maurytyjczycy nie chcą ich na wyspie, lecz paradoksalnie wysiedleńcy z Czagos nie są 

w stanie jej opuścić. Brak pieniędzy i perspektyw skazuje ich na monotonną egzystencję. 

To z powodu swojego pochodzenia jeden z bohaterów, Désiré, stał się mieszkańcem drugiej 

kategorii. Jak mówią pejoratywnie Maurytyjczycy: „Jest Wyspiarzem”473. Chłopak starał się 

zmienić swoje życie na wyspie, a kiedy to się nie udało, postanowił opuścić ją. Niestety 

próba zakończyła się porażką. Jest zakładnikiem wyspy i życia, jakie ta może mu 

zaoferować. 

 Nie tylko Désiré podejmował próbę opuszczenia wyspy. Takich śmiałków było 

wielu. W analizowanych powieściach to na przykład Garson z Sensitive, który długo marzył 

o ucieczce do Europy, przekonany, że znajdzie tam lepsze życie. Nie mając pieniędzy na 

bilet lotniczy, chłopak schował się w podwoziu samolotu wylatującego do Francji. Nie 

zdawał sobie jednak sprawy, że skazał się tym samym na pewną śmierć. Za nadzieję lepszego 

życia, zapłacił najwyższą cenę – zamarzł podczas lotu. Jak mówi Anita: „Chłopiec odleciał. 

/ Tak, naprawdę. / Odleciał na dobre. Na zawsze. [...] I potem jakaś gazeta napisała, że młody 

chłopak został znaleziony na lotnisku, w Paryżu. W podwoziu. Mówili o bardzo niskich 

temperaturach, za niskich. / Mówili, że to smutne”474. 

 Bohaterowie Soupir także snują marzenia o próbach opuszczenia Rodrigues. 

Wspominają tych, którym się udało i tych, którzy nie mieli tyle szczęścia. „Kiedy ludzie 

 
470 Ibid., s. 15: « On l’oubliait bien avant qu’il soit couché. Elle avait une impression persistante de crépuscule 

en plein midi, depuis qu’elle était là ». 
471 Ibid., s. 31. 
472 Jak wcześniej zaznaczyłam jednym z warunków uzyskania przez Mauritius niepodległości było zrzeczenie 

się roszczeń do wysp Czagos, czego skutkiem było wysiedlenie zamieszkującej je ludności. 
473 Ibid., s. 115: « c’est un « Îlois » ». 
474 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 125-129: « Garson s’est envolé./ Oui, vraiment. Il s’est envolé pour de 

bon. Pour toujours quoi. […] Puis un journal a rapporté qu’un jeune garçon avait été trouvé, à l’aéroport 
de Paris. Dans le train d’atterrissage. Ils parlaient de températures très basses, trop basses. / Ils disaient que 
c’était triste ». 
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wyjeżdżają na Mauritius, ci, którym się tam udaje, już nie wracają. Inni powracają, ale 

z rodzajem nienawiści dla tej tu wyspy-więzienia, z której nie udało im się uciec”475. 

Z powodów finansowych sami nie mają szans, żeby podjąć się takiego przedsięwzięcia. 

Niejednokrotnie próbują opuścić wzgórze Soupir zazdroszcząc życia, jakie wiodą pozostali 

mieszkańcy Rodrigues, lecz na próżno. Za każdym razem śmiałkowie zawracają w połowie 

drogi. Żadnemu z mieszkańców wzgórza nie udaje się go opuścić, a co dopiero opuścić 

wyspę. Soupir jako wyspa na wyspie, obrazuje zniewolenie przestrzenią. 

 Pozostali bohaterowie, ci z Moi, l’interdite, La Vie de Joséphin le fou i Le Portrait 

Chamarel, nawet nie wspominają o emigracji, jakby zdawali sobie sprawę, że ta nie leży 

w ich zasięgu lub nie zastanawiają się nad taką możliwością, ponieważ ich uwagę przykuwa 

to, co tu i teraz, skupieni są na przeżyciu.  

 Miejsce zamieszkania bohaterów Devi i Patel stanowi jeden z głównych czynników 

wykluczenia. W zależności od pełnionej funkcji i jakości, zyskuje ono, większą lub 

mniejszą, wartość ekonomiczną i społeczną. Powieściowi bohaterowie zamieszkują 

podobne im jakościowo gorsze przestrzenie, a nie mając wystarczających sił i możliwości, 

żeby się przenieść do innych, bardziej im życzliwych, są skazani na te, których nie uznają. 

6.2. Przestrzenie wykluczone i wykluczające 

 Wykluczenie to zjawisko, które odbiera ludziom kontrolę nad ich życiem. Zjawisko 

to zakłada nie tylko istnienie struktury społecznej, bo w niej się rodzi, ale również 

przestrzeni i miejsc wyłączonych z niej ze względu na różnorodne deficyty (podobnie jak 

w przypadku jednostki wykluczonej). Wyrosłe ze społeczeństwa, wpisane w jego strukturę 

wykluczenie zakłada również istnienie przeciwnego zjawiska – inkluzji, a także istnienie 

granic pomiędzy miejscami wykluczonymi a resztą przestrzeni społecznej. Przewiduje 

możliwość przemieszczania się jednostki (lub całej grupy) z przestrzeni o dobrej jakości 

społecznej, do miejsc wyłączonych, leżących poza jej granicami i odwrotnie. Jednakże 

powrót wykluczonego do przestrzeni o pełnej wartości jest trudny, a ta, w którą został on 

zepchnięty, nie dostarcza mu do tego niezbędnych narzędzi. Brak dostępu do edukacji, 

stabilnej pracy, odpowiednich wzorców i motywacji często niweczy próby przedostania się 

na drugą stronę wyznaczonej przez zbiorowość granicy. Tego wszystkiego doświadczają 

bohaterowie powieści Anandy Devi i Shenaz Patel. 

 
475 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 118: « Lorsqu’ils partent pour Maurice, ceux qui réussissent ne reviennent 

pas. Les autres reviennent, mais c’est avec une sorte de haine pour l’île-prison dont ils n’ont pu s’évader ». 
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 Granica pomiędzy przestrzeniami przybiera różnorodne formy, nie zawsze jest 

granicą fizyczną, a często finansową czy światopoglądową. W przypadku wysp z powieści 

Devi i Patel jest nią ocean i „grubość” portfela, ponieważ opuszczenie przestrzeni insularnej 

wymaga posiadania odpowiednich nakładów finansowych. Z kolei w przypadku lokalizacji 

usytuowanych w obrębie wyspy mogą to być bariery geograficzne czy fizyczne: mury domu, 

pieca, klasztoru, odległość lub światopoglądowe: wyznanie, postrzeganie chorych, 

niepełnosprawnych czy ludzi określanych jako nieużytecznych społecznie. 

 Bohaterowie powieści Devi i Patel zamieszkują miejsca pozbawione użytecznych 

funkcji, o niskiej wartości społecznej i tak jak ich mieszkańcy, uznane przez ogół 

zbiorowości za gorsze. Postacie i miejsca z analizowanych powieści okazują się do siebie 

podobne. Izomorficzna ewolucja, jaką przechodzą miejsca i ich mieszkańcy, sprzyja 

utrwalaniu sytuacji wykluczenia, ale może też sprzyjać wykreowaniu swoistej biocenozy476 

jednostek wykluczonych, które w warunkach niesprzyjających potrafią odnaleźć namiastkę 

szczęścia. 

6.2.1. Le Portrait Chamarel: klasztor, dom 

 W Le Portrait Chamarel można dostrzec trzy pomniejsze miejsca. Pierwszym z nich 

jest klasztor, miejsce, w którym dorastała główna bohaterka. To przestrzeń zamknięta, 

odizolowana dla większości społeczeństwa i izolująca swoich mieszkańców. Narzucająca 

określone zasady życia oraz wierzenia, w ramach wiary katolickiej, będącej na wyspie 

wyznaniem mniejszości. Narrator podkreśla, że klasztor określa odmienność głównej 

bohaterki, ona sama niejako wrasta w miejsce i przyjmuje jego cechy.  

 Samia stała się klasztornym dzieckiem. Zdobywszy doskonałe wykształcenie, […] 
wróciła do swojego kokonu, żeby pomagać w jego zarządzaniu. Dobrowolna wolontariuszka na 
upragnionym wygnaniu. Wyspa na wyspie. Głucha na prośby matki przełożonej, że powinna robić 
coś lepszego, pójść dalej. Za każdym razem Samia sprzeciwiała się twierdząc: Tutaj jestem 
u siebie.477 

 Klasztor jest miejscem, które może być interpretowane dwojako. Z jednej strony 

utożsamiany jest z więzieniem. Miejscem niedostępnym dla innych, obwarowanym 

regułami. Co ciekawe, narrator operując wyobrażeniem o miejscu, nie dostarcza 

 
476 „Biocenoza jest to naturalny zespół populacji organizmów żywych danego środowiska” Według 

Encyklopedii Zarządzania on-line: https://mfiles.pl/pl/index.php/Biocenoza, 14.03.2020. 
477 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 14: « Samia était devenue une enfant couvent. Un parcours 

scolaire brillant […]. Puis elle était revenue dans son cocon pour aider à gérer le couvent. Une volontaire 
autarcie, un exil souhaité. Un îlot dans l’île. Sourde aux appels de la supérieure pour qu’elle tente d’aller 
plus loin, plus haut. Je suis chez moi ici, lui opposait-elle toujours ». 
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czytelnikowi żadnych szczegółów zabudowy. Klasztor opisany jest dwoma słowami 

la supérieure (matka przełożona) i le couvent (klasztor). Z drugiej strony jest azylem, 

miejscem schronienia przed resztą świata, ponieważ tylko nieliczni mają do niego dostęp. 

Narrator zaznacza, że bohaterka nie jest zmuszona, lecz dobrowolnie decyduje się pozostać 

w klasztorze. Jej ekskluzja zdaje się być przemyślana: dla niej oznacza dalszą inkluzję, 

pozostawanie w łonie dobrze rozpoznanej społeczności, w miejscu, którym potrafi nawet 

współzarządzać. Ekskluzją byłaby dla niej odmowa realizacji takiego pomysłu na życie. 

Ów nietypowy wybór Samii wynika z ciężaru pochodzenia i braku punktów odniesienia: 

klasztor staje się dla niej domem, a zakonnice jej zastępczą rodziną. Dziewczyna 

dostosowała swoje zachowanie do wymagań życia w regule klasztornej, jest skromna, 

milcząca, tak jak jej towarzyszki w miejscu, w którym (i przez które) została wychowana. 

Pierwszy wybór Samii wskazuje na jej niedojrzałość, co świetnie rozpoznała matka 

przełożona, pragnąca, by dziewczyna rosła i rozwijała się, a do tego potrzebne jest wyjście 

z kokonu (bezpiecznego, w odczuciu protagonisty, miejsca). Metafora kokonu rozumianego 

jako bezpieczny azyl pojawia się w powieściach obu pisarek. Wspominają o nim Mouna 

z Moi, l’interdite i Samia z Le Portrait Chamarel. Jednakże ta bezpieczna „przestrzeń” jest 

taką jedynie w oczach doświadczających jej postaci. Izolacja Samii w kokonie klasztornych 

murów czy bardziej dosłowna, ta Mouny, w kokonie zbudowanym przez obsiadające ją 

insekty dają jedynie złudne poczucie bezpieczeństwa. W rzeczywistości szkodzą / 

szkodziłyby bohaterkom. 

 Kolejnym ważnym etapem w przestrzeni maurytyjskiej Portretu jest dom 

(a dokładnie domy w liczbie mnogiej). W tekście opisane są dwa, pierwszy to une vieille 

maison créole, stary kreolski dom, rodzinny dom Meimanów – starej i Husseina; drugi to 

dom Chamarel – w którym dziadkowie Samii planowali wieść szczęśliwe życie. Oba wpisują 

się w pejzaż pluralizmu maurytyjskiego na wiele sposobów, począwszy już od ich nazw: 

une vieille maison créole, i maison Chamarel (które akcentują maurytyjski pluralizm 

etniczny), a skończywszy na pochodzeniu mieszkańców tychże domów478. Podobnie jak 

klasztor – dla jednych więzienie, dla innych azyl – dom posiada dwojakie znaczenie. Tym 

razem jednak narrator nie skumulował dwóch przeciwstawnych aspektów na jednym 

obiekcie, lecz rozdzielił kontrastujące wyobrażenia na dwie odrębne, lecz tożsame – jako 

 
478 W domu Meimanów, oprócz rodziny zmarłego Husseina (jego żony i dzieci), muzułmańskich 

Indo-Maurytyjczyków mieszkają również Kreole: Nadège i jej syn Désiré oraz Samia (w której żyłach 
płynie mieszana krew). Do domu Chamarel przeprowadzają się: Samia wraz z Nadège i Désiré, a Kemal 
(Indo-Maurytyjczyk muzułmańskiego wyznania) regularnie ich odwiedza. W każdym z domów można 
odnaleźć bohaterów o różnym pochodzeniu i wyznaniu. 
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konkretyzacje domu – przestrzenie. Dom jest miejscem, które kojarzone jest z bezpiecznym 

schronieniem. Takim właśnie jest maison Chamarel, którego opisowi poświęcone są dwa 

ostatnie rozdziały powieści. Jest on także symbolem pojednania się ze sobą, z bliskimi 

i z przeszłością. Przywołany na końcu obraz stanowi zapowiedź lepszego jutra, miejsce 

otwarte na świat. Ukazuje to również postawa jego mieszkańców, którzy: „siedząc wpatrzeni 

w horyzont słuchają morza i nieba szepczących swoje zaklęcia w umykającej purpurze 

wieczoru”479. Taki też z pozoru wydaje się być dom Meimanów, pierwszoplanowa 

przestrzeń powieści. Opisywany przez narratora następująco: „W upalnym zgiełku tego 

letniego popołudnia stary kreolski dom mógłby wydawać się mile widzianą oazą. W cieniu 

otaczających go mangowców zacieniona przeszklona weranda […] dawała obietnicę błogiej 

świeżości”480. Zapowiedź przyjemnej oazy jest złudna. Sugerują to drobne elementy 

w opisie: ścieżka i kołatka u drzwi. „Kołatka z kutego żelaza wydała zardzewiały brzęk. 

Jednak nikt się nie pojawił. Na końcu cementowej alejki, w której pęknięciach wyrastały 

kępy rozszalałej trawy […], trzy schodki prowadziły do przeszklonych białych drzwi, które 

nie mogłyby ochronić czegokolwiek”481. Miejsce, do którego Kursheed prowadzi Samię, 

przesiąknięte jest rodzinną historią i ludzkimi tragediami. „Gdy tylko Samia weszła, 

ogarnęła ją cierpkość, która zdawała się ją chwytać już na progu. Przegniły zapach, ciężki, 

acz gwałtowny podmuch powietrza zdawał się wyrzucać ją na zewnątrz. Miała wrażenie, że 

dom skacze jej do gardła”482. To przestrzeń niebezpieczna, atakująca Samię od drzwi, ale 

czy tylko zatęchłym powietrzem? Dla nieżyjącego już dziadka dziewczyny i zapiekłej 

w resentymentach jego żony, czyli starej, ów «kreolski» dom jest bardziej więzieniem niż 

siedzibą rodu. Owszem stanowi on symbol tradycji indyjsko-muzułmańskiej, której 

podporządkowane jest życie dziadka bohaterki i jego żony, wszystkie ich pragnienia 

i marzenia. To społeczność wybrała żonę Husseinowi, a stara została wydana za mąż jako 

nastolatka. Od tamtej pory granice domu, podwórza i czynności rodzinne stały się granicami 

życia tej kobiety. Ich epicentrum jest nadal kuchnia, której opisowi narrator poświęca dużo 

 
479 Ibid., s. 132: « Assis face à l’horizon, ils écoutent la mer et le ciel se murmurer leurs sortilèges dans 

l’évanescence du soir mauve ... ». 
480 Ibid., s. 21-22: « Dans la touffeur moite de ce midi d’été la vieille maison créole aurait pu sembler une 

oasis bienvenue. Sous le couvert des manguiers qui l’entouraient, l’ombreuse varangue vitrée qui 
l’ouvrirait semblait une promesse de fraîcheur de sérénité ». 

481 Ibid., s. 21: « La clochette accrochée au portail en fer forgé fit entendre un tintement rouillé. Personne 
n’apparut pourtant. Au bout de l’allée en ciment dont les fissures laissaient apparaître quelques brins 
d’herbe folle, […] les trois marches menaient à une porte vitrée encadrée de bois blanc, qui ne semblait 
plus protéger de grand-chose ».  

482 Ibid., s. 22: « Dès l’entrée cependant, Samia fut saisie par l’âcreté qui sembla la happer sur le seuil même. 
Une odeur vermoulue, un souffle chargé, un passage d’air lourd mais cinglant qui parut vouloir la jeter 
au dehors. Elle eut l’impression que la vieille maison lui sautait à la gorge ». 
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miejsca, i której elementy zlewają się w jedno z postacią. O ile jednak Samia chciała 

ograniczyć swoje życie do przestrzeni klasztoru, o tyle stara musiała ograniczyć swoje do 

kuchni. Miejsce i kobieta stanowią jeden organizm. Narrator przyrównuje starą do jej 

przetworów: „Biły od niej silna cierpkość i kwasota, które nie bez powodu przypominały te 

zamknięte w oblepionych słoikach, poukładanych w kuchni, odłożonych do zamarynowania 

w oleju i soli – marynacie z najlepszych owoców i warzyw, które uprzednio suszyła wiele 

dni na słońcu […]”483. Czytelnik odnosi wrażenie, że całe życie staruszki mieści się w tych 

kilku słojach, jak gdyby ona sama była zamknięta w szklanym naczyniu, na wzór 

anatomicznego preparatu, nie będąc aktywnym uczestnikiem życia, jak gdyby obserwowała 

je przez szybę słoika, nie mając na nie żadnego wpływu. Przestrzeń łączy się z postacią. 

Charakter kobiety opisywany jest cechami domowych weków („biły od niej silna kwasota 

i cierpkość”484). I odwrotnie: dom Meimanów nabiera cech ludzkich. Z narracji wynika, że 

tak jak człowiek wykonuje on pewne czynności (przez animizację, skacze Samii do gardła). 

Co więcej, jest przestrzenią, która łączy przeszłość z teraźniejszością, tak jakby pojęcie 

czasu nie miało tam znaczenia. Stara wydaje się uwięziona nie tylko w domu, lecz także 

w przeszłości. Za pomocą reprezentacji obu domów narrator przedstawia świat, w jakim żyją 

bohaterowie i ten, w którym chcieliby żyć. Okazuje się, że przestrzeń może produkować 

pomniejsze przestrzenie i miejsca na swoje podobieństwo, które zachowują jej cechy 

charakterystyczne. 

6.2.2 Sensitive: dom, drzewo 

 W Sensitive narratorka opisuje również pomniejsze odosobnione przestrzenie 

i miejsca. Miejscowość, w której żyją bohaterowie powieści, jest wykluczona z przestrzeni 

publicznej. Rodzinna wioska Anity nie posiada konkretnej lokalizacji. Ani autorka, ani 

narratorka, ani bohaterowie nie podają jej nazwy, tak jakby nie istniała dla reszty 

mieszkańców wyspy. Bo zbyt oczywista? Banalna? Miejsce anonimowe, czyli każde? To 

miejsce, które stygmatyzuje, nie daje szans na zmianę sytuacji. Odzwierciedla poziom życia 

mieszkańców. Jedna z bohaterek – Marga – spędza całe dnie między „czterema kawałkami 

blachy, które służyły jej za kuchnię”485. Anita mieszka w domu zbudowanym z blachy 

 
483 Ibid., s. 32: « D’elle émanait puissamment une aigreur, un acidité qui n’était pas sans rappeler celle de ces 

bocaux poisseux qu’elle alignait dans la cuisine, où elle mettait à confire, dans du vinaigre et du sel, 
des achards des plus beaux fruits et légumes qu’elle faisait au préalable dessécher et ratiner pendant 
plusieurs jours au soleil ». 

484 Ibid.: « D’elle émanait puissamment une aigreur, un acidité ». 
485 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 29-30: « les quatre morceaux de tôle qui lui servaient de cuisine ». 
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falistej, która podczas deszczu rezonuje metalicznym wodospadem zagłuszającym 

wszystkie inne dźwięki486. Dom ten jest szary, brzydki, przeżarty rdzą i zatęchły, a dziecko 

próbuje go oswoić kolorowymi plakatami papieża i Marilyn Monroe. Podobnie jak dom 

Meimanów z Portretu, dom Anity również skrywa tajemnicę. Zamiast bezpieczeństwa 

oferuje lęk i cierpienie. „Wczoraj wieczorem bardzo się wystraszyłam: myślałam, że [On] 

wrócił na długo przed mamą. Na szczęście to nie był On, tylko jakiś kolega Marco”487. Anita 

wraca do siebie ze strachem przed partnerem swojej matki, który bije ją i gwałci. 

Dziewczyna czuje się w swoim domu jak w pułapce, z której za każdą możliwą sposobnością 

próbuje uciec, przesiadując u wuja Faëla czy towarzysząc w pracy Nadège. Domy z obu 

powieści, mimo widocznych różnic w statusie, posiadają cechy wspólne: są nadszarpnięte 

przez czas, miejscami podrdzewiałe (dzwonek/blacha). Powietrze w nich zdaje się być 

ciężkie i duszne, są przesiąknięte pleśnią (w przypadku domu Meimanów) lub stęchlizną (w 

Sensitive). Obecność zła w domu Anity potęguje pojawienie się węża, który wkrada się do 

jej pokoju. 

 Kolejnym wyodrębnionym miejscem w Sensitive jest drzewo rosnące na podwórku 

dziewczynki – jakaranda. Ma ono dla niej szczególne znaczenie, ponieważ jest jej azylem, 

jej axis mundi, stabilnym elementem jej świata. „Na mojej jakarandzie jest gruba gałąź 

w połowie jej wysokości, gdzie można usadowić się wygodnie. Stamtąd można 

niezauważonym obserwować wszystko. Nie żeby to patrzenie w dół jakoś szczególnie mnie 

interesowało. Wręcz przeciwnie. Na mojej jakarandzie opuszczam ziemię. I w dni wielkiego 

wiatru nawiguję razem z nią. / To jakaranda jest moim przyjacielem”488. W jej koronie Anita 

jest ponad wszystkimi, bezpieczna, niewidzialna dla ludzi. Mimo że kwiaty jakarandy są 

delikatne i łatwo je zniszczyć, drzewo posiada trwały i solidny pień. Podobnie bohaterka 

powieści, która choć jest kruchym dzieckiem, znajduje w sobie bardzo dużo siły, żeby 

uwolnić się od piekła rodzinnego domu. Reprezentacje domu i drzewa w Sensitive 

kontrastują ze sobą. Dom jest przestrzenią zamkniętą i opresyjną, w której dziecko 

doświadcza krzywdy. Drzewo daje jej poczucie bezpieczeństwa i wolności. Co interesujące, 

znaczenia domu i drzewa z Sensitive są odmienne niż popularne skojarzenia w świecie 

 
486 Ibid., s. 133 : « [...]cascade métallique qui noie tous les autres sons ». 
487 Ibid., s. 19: « J’ai eu une grosse frayeur hier soir : j’ai cru qu’il était rentré bien avant l’heure prévue 

de Mam. Heureusement, ce n'était pas Lui, mais un copain de Marco ». 
488 Ibid., s. 97: « Dans mon jacaranda, il y a une grosse branche à mi-hauteur, où on peut te caler 

confortablement. De là, tu peux voir sans être vu. Pas que ça m’intéresse tellement de regarder en bas. 
Au contraire Dans mon jacaranda, je quitte la terre. Et les jours de grand vent, on navigue lui et moi. / 
C’est jacaranda, c’est mon ami ». 
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rzeczywistym. Zwyczajowo dom kojarzony jest z bezpieczeństwem, drzewo natomiast 

z ewentualnym upadkiem. Wyspa z powieści nie jest przestrzenią jednoznaczną. Jej 

reprezentacje wpisują się w system opozycji binarnych i są często sprzeczne z tymi 

wytwarzanymi poza światem fikcji literackiej. Jakby wyspa tworzyła wykluczonym swoiste 

pole magnetyczne, odwracając bieguny – z dodatniego na ujemny i odwrotnie – przypisane 

do danych miejsc. 

6.2.3. Le Silence des Chagos: port, getto, dom 

 W Le Silence des Chagos Mauritius jest znowu ucieleśnieniem więzienia. Ten 

negatywny wizerunek wyspy odzwierciedlony jest przez wiele pomniejszych przestrzeni. 

Pierwszą z nich jest „ten szary port otoczony zbyt wysokimi górami”489, cel wędrówek 

Charlesii. Przedstawiony jako rozległa betonowa plaża o szarych zabudowaniach i kwaśnym 

zapachu spalin z pobliskiej drogi szybkiego ruchu, który unosi się w powietrzu: „Wielki 

pisk, cierpki zapach gumy i asfaltu, które napływają jej do nozdrzy, klakson, garść rzuconych 

wyzwisk”490. To miejsce odizolowane od reszty wyspy drogą ekspresową, a następnie 

ogrodzeniem ze strażnikiem u bramy, od reszty świata – oceanem. Wędrówka Charlesii do 

portu przypomina wędrówkę do bram piekielnych, podczas której kobieta mierzy się 

z różnymi przeszkodami. Najpierw pokonuje przestrzeń maurytyjskiej stolicy, następnie 

asfaltową szosę, w końcu ogrodzenie i strażnika. Zatrzymuje ją dopiero morze. Port jest 

miniaturą wyspy: poprzez rodzaj zabudowy – szare budynki, siatkę ochronną czy strażnika 

– wizualnie przypomina więzienie, czyli dokładnie to, czym jest Mauritius dla wysiedleńców 

z Czagos. Z kolei osiedle, w którym mieszkają bohaterowie powieści, przypomina getto. 

Przesiedleńcy są stłoczeni w biednej dzielnicy Port-Louis, położonej u stóp góry, która za 

dnia broni dostępu promieniom słońca, a w trakcie ulewnych deszczy grozi osunięciem 

terenu. Tak jak w Sensitive, miejsce zamieszkania stygmatyzuje, gdyż jest przeznaczone dla 

najuboższych. Jest trudne do życia. Jak mówi Charlesia: „Tutaj i tak nie można nigdy mieć 

spokoju. Co za pomysł, żeby budować osiedle na tyłach góry! Szczelna masa bazaltu skupia 

i odbija wszystko, ostre słońce tego upalnego południa, nieprzerwane krzyki dzieci, groźne 

armatnie wystrzały w zastygłym powietrzu”491. Domy mieszkańców wpisują się w krajobraz 

 
489 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 28: « [...] ce port gris cerné par de trop hautes montagnes 

[...] ». 
490  Ibid., s. 21: Un grand crissement, une odeur râpeuse de caoutchouc et de bitume qui lui enfume les narines, 

un klaxon, une bordée de jurons ». 
491 Ibid., s. 16: « Impossible d’échapper au bruit. Ici, de toute façon, on ne pouvait jamais être tranquille. 

Quelle idée de construire une cité adossée à la montagne ! La masse compacte du basalte, concentre 
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nędzy otaczającej je przestrzeni. Dom jest miejscem nieprzyjaznym bohaterom. Podobnie 

jak w poprzednich powieściach Shenaz Patel, tak i w tej dom nie symbolizuje 

bezpieczeństwa, a wręcz przeciwnie – niestabilność i lęk. „Kiedy Raymonda weszła do tej 

[chaty], która była jej przeznaczona, zaatakował ją zapach brudu i odchodów. Przestraszone 

dzieci ściskały jej spódnicę nie ośmielając się ruszyć. Fala ciepła w jej ramionach wyrwała 

ją z odrętwienia: trzeba było przewinąć niemowlę. Odkręciła kran: sucho. Obok toalety były 

zapchane. […] Raymonda usiadła i popłakała się”492. Dom, który otrzymała kobieta jest 

brudny, przesiąknięty smrodem, nienadający się do mieszkania. Co więcej, odzwierciedla 

status przesiedlonej ludności w hierarchii społecznej Mauritiusu. Taki sam jest dom 

Charlesii: nie sposób pozbyć się z niego zapachu stęchlizny utrzymującego się przez 

regularnie zalewające dom ulewne deszcze. Maurytyjskie miejsca z Ciszy są negatywnie 

nacechowane, dobitnie przedstawione jako wrogie dla stykających się z nimi bohaterów. 

Paradoksalnie bohaterowie są zakładnikami przestrzeni, która ich nie chce. W Le Silence des 

Chagos narrator zestawia ze sobą dwie wyspy: Mauritius i Czagos. Miejsca Czagos 

pojawiają się po to, żeby uwypuklić niekorzystny obraz Mauritiusa. Nietrudno zauważyć, że 

dom jest miejscem pojawiającym się we wszystkich powieściach Shenaz Patel. Zyskuje on 

dychotomiczne reprezentacje, z tą wrogą swoim mieszkańcom na czele. 

6.2.4. Moi, l’interdite: piec, dom (strych/kuchnia), ciało 

 Devi również posługuje się przestrzeniami izolującymi, miejscami, które tworzą 

wyspy na wyspie. W Moi l’interdite narrator wyróżnia trzy takie miejsca w rozumieniu 

geograficznym oraz ciało w rozumieniu metaforycznym. Wszystkie one są nierozerwalnie 

związane z konkretną postacią, stanowią przedłużenie jej kondycji. Pierwszym według 

chronologii jest rodzinny dom dziewczynki, a dokładniej strych, do którego ogranicza się 

przestrzeń dziecka przez pierwsze lata jego życia. Kolejnym, pierwszoplanowym miejscem 

izolującym w Moi, l’interdite jest piec do wypalania wapna, w którym przetrzymywana jest 

główna bohaterka: „Zostawiali mnie w piecu do wypalania wapna, kiedy trzeba było mi 

zniknąć. Był w nim komin z kamienia, który prowadził ku górze, tak wysoki, że mój wzrok 

nie był w stanie dostrzec światła słońca. Zapach wapna palił mi nozdrza i drążył rdzawą 

 

et répercute tout, le soleil cru de ce midi torride, les cris incessants des enfants, les coups du canon, 
menaçants dans l’air immobile ». 

492 Ibid., s. 111: « Quand Raymonde entra dans celle qui leur était destinée, elle fut assaillie par une odeur de 
saleté et d’excréments. Les enfants apeurés s’agrippaient à sa jupe sans oser bouger. Dans ses bras, 
une chaleur la sortit de sa torpeur, il fallait changer le bébé. Elle ouvrit le robinet. Sec. À côté, les toilettes 
étaient bouchées. […] Alors Raymonde s’est assise, et elle a pleuré ». 
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drogę aż do płuc”493. W tekstach Devi wyspa produkuje wiele wykluczających przestrzeni, 

niemniej jednak piec jest najbardziej wymowną: to miejsce spalania, utożsamiane 

z przemianą lub śmiercią. Jest przestrzenią zamkniętą i surową, pozbawioną okien, 

nieprzeznaczoną dla żywych stworzeń. Piec jest niczym grobowiec. Sama bohaterka 

przedstawia go następująco: „W tamtej chwili zapominano o mnie zamkniętej w tym piecu 

do wypalania wapna, który stał się miejscem mojego pochówku. Zimno, głód, 

natychmiastowe i wściekłe potrzeby ciała, wszystko to nie miało już znaczenia. Kamienie 

przypominały tych, którzy mnie porzucili, a przez komin nie spływała żadna nadzieja”494. 

Choć panują w nim warunki gorsze niż w więzieniu, to jednak staje się domem małej 

dziewczynki. Umieszczenie tam Mouny symbolizuje wymazanie dziecka z życia rodziny 

i reszty społeczności. Jej byt przypomina wegetację. Pozostawiona sama sobie wydaje się 

czekać na śmierć, jedyną możliwość uwolnienia od ziemskiego życia, którego okruchy łapie 

jedynie przez nieliczne otwory: „Dni przelatywały niczym zjawy przez otwartą dziurę. 

Z wnętrza pieca widziałam tylko grę promieni słońca i liści”495. Skazana na mury pieca 

bohaterka zaczyna nabywać cech miejsca, w którym została zamknięta i do którego została 

zredukowana. Ostatnim miejscem, jak sama je nazywa – „trzecim etapem mojego 

unicestwienia”496 – jest pokój w szpitalu dla psychicznie chorych. To miejsce równie 

przygnębiające co piec, wydaje się, że niewiele różni się od więzienia. Swoim wyglądem 

i funkcją jest mu znacznie bliższe: „Wszędzie wokół mnie ściany są pomalowane na zielono, 

z wyjątkiem sufitu, gdzie farba odpryskiwała w formie rdzawych kwiatów. Zgraja muszek 

lata na oślep wokół pojedynczej, nagiej żarówki. Niedaleko żelaznego łóżka stoi wiadro na 

moje potrzeby”497. Wykluczenie w Moi, l’interdite dotyka nie tylko Mounę, lecz również 

babkę dziewczynki, jedyną przychylną dziecku osobę. Devi zwraca tym samym uwagę na 

rolę kobiety w indo-maurytyjskich społecznościach. Strychowa babka jest dobrze 

traktowana, kiedy jest użyteczna (może rodzić dzieci i wykonywać obowiązki domowe), 

 
493 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 33: « Ils me laissaient dans ce four à chaux quand il fallait 

me disparaître. Il y avait une cheminée de pierre qui montait si haut que mon regard ne parvenait pas 
à atteindre le jour. L’odeur de la chaux vive me brûlait les narines, creusait jusqu’aux poumons un chemin 
de corrosion ». 

494  Ibid., s. 85: « À ce moment-là, il semblait qu'on m'avait oubliée dans le four à chaux, qui était ainsi devenu 
le lieu de ma sépulture. Le froid, la faim, les besoins immédiats et furieux du corps, tout cela ne me disait 
plus rien. Les pierres ressemblaient aux cours de ceux qui m'avaient abandonnée. Aucun espoir ne pleuvait 
plus par la cheminée aux lointaines envolées ». 

495 Ibid., s. 69: « Les jours passaient comme des fantômes devant le trou ouvert. De l'intérieur du four à chaux, 
je n'apercevais que des jeux de soleils et de feuillages ». 

496 Ibid., s. 20: « […] la troisième étape de mon annihilation ». 
497 Ibid.: « Tout autour de moi, les murs sont peints en vert, sauf auprès du plafond, où la peinture s'est écaillée 

en fleurs de rouille. Une nuée de carias voltige autour de l'unique ampoule nue. Non loin du lit de fer, 
une cuvette pour mes besoins ». 
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wtedy również dzieli całą przestrzeń życia codziennego – dom z innymi jego mieszkańcami. 

Natomiast kiedy w wyniku wypadku zostaje sparaliżowana, a tym samym bezużyteczna, 

zostaje wykluczona z życia rodzinnego i jak zbędna rzecz wyniesiona na strych, skąd jej 

przydomek. „[…] moja strychowa babcia. Moja droga babcia, która mieszkała na strychu, 

ponieważ została sparaliżowana. Była tak drobna, że ledwie widoczna. Wydawała się być 

jednym z tych przedmiotów zgromadzonych wokół niej, odpadów pamięci, które stopniowo 

niweczą wszystko czym byliśmy”498. Strych jest miejscem przedmiotów niepotrzebnych, 

odseparowanym od przestrzeni życia codziennego, to w bachelardowskim rozumieniu jego 

pamięć i mauzoleum, a w rozumieniu bohaterki – cmentarzysko. Dla niej samej jest 

równoznaczne z więzieniem. Staruszka, zredukowana do kategorii jednego z niepotrzebnych 

rupieci, wrasta w przypisaną jej siłą przestrzeń, a wraz z nią główna bohaterka. Co więcej, 

babcia bohaterki jest ofiarą wielokrotnego uwięzienia: zamknięta najpierw w swoim ciele, 

następnie na strychu, później w tradycji, a w końcu – jak wszyscy – na wyspie. 

6.2.5. La Vie de Joséphin le fou: jaskinia morska, wioska, dom 

 W La Vie de Joséphin le fou odnajdujemy trzy wyspy na wyspie, które wpisują się 

w dychotomię dobra i zła, przypisane do różnych żywiołów: pierwszą jest dom chłopca, 

drugą Case Noyale (miejscowość, w której mieszka chłopiec) połączone z żywiołem ziemi, 

trzecią jest jaskinia morska (zastępczy dom bohatera), połączona z wodą. Po raz kolejny 

rodzinny dom przedstawiony jest jako przestrzeń wroga bohaterowi. To świat, który go nie 

chce – jego własna matka niejednokrotnie wyrzuca go z domu: „od kiedy byłem dzieckiem 

i zamykała przede mną drzwi wiedziałem, że nie będę miał co jeść przez trzy najbliższe dni 

[...]”499. Dom bohatera jest literalnie zły, pełen przemocy, nie tylko tej której chłopiec 

doświadcza od matki, lecz także tej, której doświadcza od odwiedzających matkę 

kochanków. Łóżko, w których ta ich przyjmuje, oddziela od chłopca zaledwie ściana 

z karbowanej tektury: „[…] zawsze miałem wielu wujków po drugiej stronie ścianki 

z karbowanego kartonu, która oddzielała moje łóżko od jej łóżka”500 – żali się chłopiec. 

Joséphin daje do zrozumienia, że jego dom leży w ubogiej miejscowości, której chaty 

sklecone z blachy falistej połączonej resztkami cementu są osłonięte murem tak, żeby 

 
498 Ibid., s. 53: « [...] ma grand-mère-grenier. Ma chère grand-mère qui vivait dans le grenier de la maison 

parce qu’elle était paralysée. Elle était si menue qu’on la voyait à peine. Elle semblait faire partie des objets 
entassés autour d’elle, ces déchets de la mémoire qui annulent peu à peu tout ce que l’on a été ».  

499 Devi Ananda, La Vie de Joséphin le fou, op. cit., s. 15-16: « [...] depuis que je suis enfant  et qu’elle elle 
fermait la porte […] je savais que je n’aurais rien à manger pendant trois jours [...] »16 

500 Ibid., s. 16: « […] j’en ai toujours eu beaucoup de tontons à travers la cloison de carton ondulé qui sépare 
mon lit du sien[...] ». 
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przejezdni nie musieli ich oglądać501. Wioska Joséphina jest zatem kolejną wyspą na wyspie, 

wymazaną z życia reszty mieszkańców, odgrodzoną murem tak, aby nie raziła 

przejeżdżających obok niej wyspiarzy i turystów. Nazwa miejscowości, w której mieszka 

chłopiec, Case Noyale, przywołuje na myśl tkaninę, z której niegdyś szyto żagle (fr. n.f. 

noyale502). Jeśli jednak popatrzeć w stronę rdzenia francuskiego czasownika (se) noyer, czyli 

topić (się), można by przetłumaczyć ten przymiotnik jako podtapiający, zatopiony, a Case 

Noyale, jako zatapiającą się chatę. Takie skojarzenie sugeruje niepewny los mieszkańców 

wioski, o której istnieniu świat zapomniał. Sam narrator nazywa ją „samotną wioską na 

końcu świata”503. Pierwszy człon nazwy, rzeczownik case, oznacza po kreolsku dom, chatę 

i odsyła czytelnika do domu matki bohatera. Case Noyale może również odnosić się do 

innego „domostwa”, podwodnej jaskini Joséphina, jego zatopionego królestwa (w daleko 

idących skojarzeniach czyż nie odnoszącego się do mitycznej Lemurii?). Nie sposób 

również nie zauważyć gry słów, która wyraża gorzki sarkazm, gdyż wyżej wspomniany 

epitet noyal (jak sugerowałam podtapiający, zatopiony) różni się tylko jedną literą od 

przymiotnika royal czyli królewski, który zdecydowanie nie nadaje się do opisu domu ani 

wioski, może tylko – w przenośni – podwodnej jaskini. Te pierwsze nie mają nic wspólnego 

z królewskim przepychem i dostojeństwem. To miejsca zamknięte, wyizolowane i izolujące, 

wymazane z rajskiego pejzażu. Natomiast podwodną jaskinię Joséphin postrzega zupełnie 

inaczej niż dom i Case Noyale. To nie więzienie, lecz zastępczy dom chłopca. Jest jego 

azylem, który chroni go przed światem znad powierzchni wody, a także przed jego własną 

matką. Jaskinia położona jest z dala od ludzi tak, że nikt poza chłopcem nie wie o jej 

istnieniu. To jego dom, jego „królestwo”, w którym chłopiec dobrowolnie wyklucza się ze 

świata. Jak twierdzi: „To tutaj lata temu zacząłem żyć”504. Izolacja od ludzkich spojrzeń jest 

dla Joséphina wybawieniem. Nie dla wszystkich jednak ta sama przestrzeń reprezentuje te 

same wartości. Jaskinia wpisuje się w system opozycji binarnych. Dla Joséphina jest rajem, 

gdyż chłopiec czuje się tam bezpiecznie, daleko od krzywdzących go ludzi, lecz dla 

uwięzionych w niej Solange i Marlène jest piekłem, którego nie opuszczają żywe. Ta sama 

przestrzeń, lecz dwie przeciwne perspektywy i dwa różne światy. Chłopiec sam decyduje się 

na wykluczenie, dziewczynki są przez niego zmuszone, by dzielić jego los. 

 
501 Ibid., s. 23. 
502 https://www.cnrtl.fr/definition/noyale.14.03.2020. 
503 Ibid., s. 32: « […] Case Royal le village solitaire au bout du monde[...] ». 
504 Ibid., s. 27: « Ici, j’ai commencé à vivre, il y a longtemps ». 
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6.2.6. Soupir: wzgórze, las, dom, ciało 

 W ostatniej analizowanej powieści Devi eponimiczne Soupir, to pierwszoplanowe 

miejsce wpisujące się w schemat miejsc wykluczonych, stanowiące oś fabuły powieści. 

 Westchnienie. Miejsce cierni, kamieni i skały bazaltowej, porozrzucanych w bezładzie 
pod błękitnym niebem, rozgniecione ustami pagórków. Nie mogło nazywać się inaczej. / To tam, 
gdzie się rodzi, tam, gdzie żyje i tam, gdzie zdycha włóczęga w otchłani mroku. Połykamy kurz, 
który nosi w sobie cząstki przestrzeni, i zamieszkujących ją ludzi, ukształtowanych szorstkimi 
kamieniami i stłumionym oddechem morza.505 

 
 Położone na wzgórzu, w głębi wyspy, z dala od reszty jej mieszkańców, Soupir jest 

dla bohaterów pułapką. Narrator, Patryk Oświecony, opisuje Soupir bardzo negatywnie: 

„Staliśmy się wyspą na wyspie. Rozbitkami, którzy sami siebie dobrowolnie niszczą”506. 

Uwięzieni są w głębi wyspy w miejscu, w którym mieli znaleźć schronienie. Paradoksalnie 

nie ma ono ani krat, ani murów, lecz mimo licznych prób, bohaterowie nie są w stanie go 

opuścić. Za każdym razem śmiałkowie zawracają w połowie drogi: „Czuć było, że życie 

odwraca się do nas plecami. […] Morze już nic nam nie przynosi. Wspomnienie naszych 

ostatnich wyjść, naszych wielkich pustych sakw ciągle w nas żyje. Nasza ślina staje się 

gorzka. Wszystko to sprawia, że zawracamy. Wracamy w górę do Soupir”507. To miejsce, 

które nie pozwala im odejść, którego są zakładnikami na zawsze. Ilekroć wyruszają do Port-

Mathurin, zawracają w połowie drogi. Jakby byli połączeni z Soupir niewidzialnym 

łańcuchem, jakby przytrzymywała ich niewidzialna siła. Soupir położone jest daleko od 

skupisk ludzkich, tak aby nie razić swoją miernością pozostałych mieszkańców wyspy 

i turystów. Jest miejscem ostracyzmu, a tym samym osamotnienia i izolacji. W tej powieści 

to nie mur stanowi granicę przestrzeni wykluczonej, lecz położenie geograficzne – od Port-

Mathurin, które opuścili, dzieli wioskę bohaterów kilka godzin marszu. Innym 

wykluczonym miejscem na wyspie jest Bwa Mor – Martwy Las. To miejsce niebezpieczne, 

z pogranicza życia i śmierci, jak sugerują nazwa jego i opis: „Żaden ptak nie mieszkał w tym 

bezdźwięcznym miejscu, żadne zwierzę nie kryło się pomiędzy pustymi pniami drzew. Nie 

 
505 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 13: « Soupir./ Lieu de ronces, cailloux, roche basalte, en déséquilibre sous 

le ciel bleu, écrasé par la bouche des collines. Il ne pouvait pas s’appeler autrement. / C’est là qu’on naît, 
c’est là qu’on vit et c’est là qu’on crève, un lepasan entre deux ombres. On avale une poussière qui porte 
en elle l’espace et les gens, l’exigence des pierres et le souffle amorti de la mer ». 

506 Ibid., s. 46: « Nous allions être une île dans une île. Des naufragés qui se naufragent d’eux-mêmes, 
volontairement ». 

507 Ibid., s. 16: « On sent que la vie se met à nous tourner le dos. Au bout d’un moment, on n’a plus envie 
de continuer. […] La mer ne nous apporte plus rien. Le souvenir de nos dernières sorties et de nos canots 
vides, de nos gosiers sacs, nous remplit encore. Notre salive devient amère. Nous faisons demi-tour. 
Et nous remontons vers Soupir ». 
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było słychać dźwięków ani trzeszczących łap na ziemi, ani przecinających gęste powietrze 

trzepoczących skrzydeł. Ziemia była sucha i trzeszcząca, jakby pokryta popiołem”508. 

Pozbawione wszelkich żywych istot: roślin i zwierząt, jest miejscem błąkających się dusz 

zmarłych. Bwa Mor skrywa krwawą historię przodków aktualnych mieszkańców Rodrigues. 

To las, którego każdy unika, ponieważ boi się, że jeśli do niego wejdzie, już nigdy z niego 

nie wyjdzie. Las i wzgórze są terytoriami ograniczonymi nie fizycznie, lecz geograficznie; 

ich granic nie wytyczają mury. Mimo że są to przestrzenie otwarte, obie wykluczają tych, 

którzy wejdą na ich terytorium. Obie zaburzają porządek: Soupir nie jest homogeniczna 

z resztą wyspy, to miejsce, które zaburza ład (przestrzenny i) społeczny na wyspie. Bwa Mor 

wydaje się istnieć poza czasem rzeczywistym, gdyż będąc domem dla zbłąkanych dusz 

niewolników zamieszkujących niegdyś Rodrigues, łączy przeszłość z teraźniejszością. 

Kolejną wyodrębnioną przestrzenią, która pojawia się w powieści, jest dom Corinne – dom 

publiczny. Nie przypomina on żadnego innego domu, jednoznacznie wywołuje negatywne 

konotacje: zgorszenie, a nawet wstręt. Jednak dla jego mieszkanek jest przestrzenią wsparcia 

i zrozumienia, zyskując przez to przewrotną interpretację. Dom pojawia się również jako 

element tła, nigdy jednak nie jest wpisany na stałe ani w życie bohaterów, ani w pejzaż 

powieści; wręcz przeciwnie, jest z niej wyłączony. Corinne opisywana jest zazwyczaj poza 

nim lub obok: „Kiedy postanowiłem wrócić do domu, wracałem obok domu Corinne. 

Siedziała pod werandą, twarz miała skamieniałą, oczy wpatrzone w jeden punkt”509. 

Narrator celowo pomija przypisanie bohaterów do przestrzeni domowej, jakby do takiej nie 

mieli prawa. Obraz domowego ogniska wyłania się epizodycznie, głównie w ich 

wspomnieniach. Zupełnie innym rodzajem przestrzeni więżącej jest ciało. Podobnie jak 

grand-mère-grenier z Portretu, przykuta do łóżka (na strychu) swym kalectwem, niektórzy 

z bohaterów Soupir – Noëlla, Ferblanc czy Royal Palm – są uwięzieni we własnym, 

niedoskonałym, ciele. Noëlla, nie mając nóg, jest zamknięta w swoim cielesnym bytowaniu 

przy ziemi i całkowicie zależna od innych, Ferblanc nie może nijak zapobiec dekoloryzacji 

swojej skóry, a wspinaczka Royal Palma to gra w rosyjską ruletkę – nigdy nie wiadomo, 

kiedy na skutek ataku padaczki jego mózg straci kontakt ze światem i chłopiec spadnie 

w przepaść.  

 
508 Ibid., s. 112: « Aucun oiseau n’habitait en ce lieu silencieux, aucun animal ne se cachait parmi les troncs 

vides. On n’entendait ni de pattes crissant sur le sol ni des ailes brassant l’air lourd. Le sol était sec 
et friable, comme tapissé de cendres ». 

509 Ibid., s. 70: « Lorsque je me suis résolu à rentrer chez moi, je suis repassé devant la maison de Corinne. 
Elle était assise sous la varangue, le visage dur, les yeux fixes ». 



179 

 

 Bohaterowie Anandy Devi i Shenaz Patel doświadczają wielostopniowego 

wykluczenia Okazuje się, że sama wyspa nie tylko izoluje, lecz także wytwarza w swoim 

obrębie szereg mniejszych miejsc, które na swój sposób wykluczają. Powieściowi 

bohaterowie uwięzieni są zatem po wielekroć. Zamknięci są w przestrzeniach i miejscach, 

do których zostali przez innych zepchnięci, a następnie do nich zredukowani – do wyspy, 

dzielnicy, podwórza, domu czy wreszcie ciała. W każdym zakleszczeni są jak w pułapce.  

 Miejsca wykluczone nie są jednorodne i budzą w bohaterach przeciwstawne emocje. 

Grając z ogólnie przyjętymi znaczeniami i symboliką, pisarki ukazują niestabilność 

i nieprzewidywalność świata jednostek wykluczonych. Dom, który kojarzony jest z ciepłem 

i bezpieczeństwem, w większości tekstów staje się teatrem koszmarów. Przestrzenie, które 

wydawałyby się niebezpieczne lub niedostępne, wręcz przeciwnie, okazują się jedynymi 

bliskimi bohaterom. Tak jest chociażby z podwodną jaskinią Joséphina czy domem 

publicznym Corinne. To przestrzenie izolujące ich od reszty świata i wpisujące się w system 

opozycji binarnych. Shenaz Patel sprowadza bohaterów do miejsc i przestrzeni 

geograficznych, Ananda Devi dodatkowo zamyka niektórych z nich w ich własnym ciele 

(Noëllę, Royal Palma czy Ferblanca). U obu bohaterowie i miejsca ich detencji 

odzwierciedlają się wzajemnie, jakby jedno było przedłużeniem drugiego. Samia jest cicha 

i skromna, tak jak wymagają tego zasady życia w klasztorze, od starej biją cierpkość 

i kwasota, które charakteryzują zrobione przez nią weki. Anita jest delikatna i bezbronna jak 

porastający jej podwórko czułek. Joséphin przypomina morskiego stwora – mieszkańca 

morskich otchłani, a życie Mouny (nie tylko w czasie uwięzienia w piecu) spowite jest 

mrokiem, który przecież wypełnia wnętrze pieca do wypalania wapna. Postaci zostają 

zredukowane do miejsc im podobnych, nabierają ich cech, ale czy bywa odwrotnie? 

6.3. Miejsca ruchome, przestrzenie wędrujące 

 Obok pomniejszych, odosobnionych miejsc na wyspie podobne przestrzenie istnieją 

poza nią: usytuowane są w powietrzu lub na morzu. Podobnie jak miejsca zlokalizowane na 

wyspie, te również łączą wyspę z postacią, która mimo podejmowanych wysiłków, nie jest 

w stanie jej opuścić. Przestrzenie wędrujące są charakterystycznym elementem powieści 

Shenaz Patel, odnajdziemy je w Sensitive (samolot) oraz w Le Silence des Chagos (statki). 

Samolot symbolizuje ruch i migracje. Wznosząc się w powietrze, ponad wyspę, daje 

poczucie ucieczki i wolności, o których marzy przyjaciel Anity – Garson. „Samolot zniknął 

w chmurach. Był już tylko zmniejszającym się punktem w oddali. Garson ciągle trzymał 

głowę zadartą w górę, wpatrując się w niebo. Swoim wzrokiem przeczesywał dno 
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niebieskiego lub szarego nieba, by podążyć za samolotem, który właśnie zniknął. 

Powiedział, że pewnego dnia sam zniknie tak daleko, bardzo daleko, w jednym z tych 

samolotów”510. Samolot miał być dla chłopca drogą do lepszego życia, paradoksalnie stał 

się przyczyną jego śmierci. Garson z Sensitive nie był świadomy niebezpieczeństwa 

własnego przedsięwzięcia. W przeciwieństwie do oczekiwań bohatera i przypisywanej mu 

symboliki, samolot jest niczym innym jak kolejnym grobowcem (jakim miał być piec dla 

bohaterki Moi, l’interdite), w którym bohater zamknął się, nieświadomy niebezpieczeństwa, 

ruszając w stronę, jak wierzył, lepszego świata. 

 Przestrzenie ruchome można odnaleźć również w Le Silence des Chagos. Przypisane 

są one do dwóch statków z fabuły powieści. Pierwszy to Nordvaer, który przewiózł 

mieszkańców Czagos na Mauritius, drugi to kuter, na który Désiré zaciągnął się do pracy. 

Przestrzeń na każdym ze statków zyskuje wymiar metafizyczny. Łączy ze sobą odległe 

miejsca, dwa różne światy: Diego Garcia i Mauritius, dwa różne żywioły: morze i ląd oraz 

dwie różne epoki: sprzed i po wysiedleniu. Statek można interpretować dwojako. Z jednej 

strony jest przestrzenią, która więzi bohaterów, z drugiej odrębnym protagonistą powieści, 

który opowiada historię przesiedlenia mieszkańców Diego Garcia ze swojej perspektywy. 

Mimo że Nordvaer wpisany jest w życie wszystkich bohaterów (najpierw dostarczając im 

towary niedostępne na wyspie, następnie jako przewoźnik umożliwiający ich deportację na 

Mauritius), jeden z nich – Désiré, jest z nim szczególnie związany. Posiada przezwisko 

pochodzące od jego nazwy – Nord. Sugeruje ono niewidzialną więź pomiędzy nimi, która 

zrodziła się w momencie, kiedy w jednej z kajut Désiré przyszedł na świat.   

 Czy morze wpadło tu przez okno? Raymonda jest cała mokra. Fale załamują się, są coraz 
krótsze, coraz bliższe. Ściany jej brzucha próbują odeprzeć ich uderzenia, ale te są coraz 
silniejsze, mój Boże, one są tak nabrzmiałe, że zaraz eksplodują od nich jej lędźwie. [Raymonda] 
nie czuje nóg, nie może się podnieść, łokcie walczą o wsparcie na twardej koi, fala powraca, cofa 
się, załamuje się całą swoją masą, którą nagle atakuje łódź, jej ciało, moje Boże, Boże mój, zmiłuj 
się. [...] Morze mnie zabierze, zabierze mi dziecko, wydrze mi je z macicy, […] Panie, Panie, 
pomóż nam. […] Ostatni wysiłek jej ciała, płacz. W ten sposób [Raymonda] w końcu urodziła.511 

 
510 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 125-126: « […] l'avion avait disparu dans les nuages ou n'était plus 

qu'un point fondu au loin, il gardait la tête en l'air, à scruter le ciel. De son regard, il creusait le fond du ciel 
bleu ou gris pour suivre l'avion qui avait disparu. Il disait qu'un jour, c'est lui qui disparaîtrait comme ça 
au loin, très loin de nous, dans un de ces avions ». 

511 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s.102-103: « La mer est-elle entrée par le hublot? Elle est 
trempée. / Les vagues déferlent, de plus en plus courtes, de plus en plus rapprochées. Les parois de son 
ventre enferment leurs coups de boutoir, les concentrent, mon Dieu, cette marée va lui exploser les reins. 
Elle n'a plus de jambes pour se relever, ses coudes peinent à trouver un appui sur la couchette dure, la vague 
revient, elle recule, recourbe sa masse qu'elle lance à l'assaut du bateau, de son corps, mon Dieu, mon Dieu, 
ayez pitié. [..] La mer veut me prendre tout entière, sortir mon enfant des entrailles, […] Seigneur, Seigneur, 
aidez-nous. […] Un ultime déchirement de sa chair, un cri. C'est ainsi qu'elle a finalement accouché ». 
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 Statek jako przestrzeń, od której bohaterowie są zależni, stanowi kolejną przestrzeń, 

która izoluje. Dla wysiedleńców z Czagos, którzy trafili na pokład przemocą, nie wiedząc, 

jaka przyszłość ich czeka, statek był miejscem detencji, preludium do tego, co przyniesie im 

przyszłość na wyspie. Przywołuje symbolikę podróży w nieznane. Dwie dekady później 

Désiré, nie potrafiąc odnaleźć się na lądzie (być może przyciągany przez więź ze statkiem 

i morzem wytworzoną podczas narodzin), spróbował swoich sił w pracy na morzu. Kołysany 

falami kuter miał stać się jego miejscem pracy. Okazuje się jednak, że chłopak ma chorobę 

morską…  

 Całe to morze płynie w jego żyłach. Wypełnia jego oczy słonymi łzami. Musi się zebrać, 
[…]. Zamyka oczy, próbuje odzyskać kontrolę nad oddechem. […] Ta łódź zatonie. Być może 
taki był jego los. Na wodzie tam, gdzie się urodził, umrze. Łódź, jego kołyska i grób. Ale to nie 
woda jest krainą, której szuka. Jest nią ziemia. Woda nie może być jego ojczyzną, nie chce go, 
ojczyzna nie odrzuca w ten sposób swojego dziecka.512  

 Obraz statku na morzu wpisuje się w motywy wędrówki i poszukiwania tożsamości, 

z którymi boryka się chłopak. Désiré urodził się na statku, na pełnym morzu podczas 

wysiedlenia jego kompatriotów z rodzinnej wyspy. Wydawałoby się, że właśnie tam 

powinien się odnaleźć, niestety podobnie jak przy jego narodzinach, tak i później, łódź 

pozostaje jego koszmarem. Woda jest żywiołem, który stanowi barierę nie do pokonania, 

odcinającą możliwą drogę ucieczki, jest szlakiem jego wygnania i błądzenia, a kuter jawi się 

chłopakowi jako tymczasowe więzienie. Ponadto Nordvaer jest kolejnym bohaterem 

powieści, któremu Shenaz Patel poświęciła fragment trzecioosobowej narracji, w której 

przybliża jego historię opisując wydarzenia przesiedlenia mieszkańców Czagos z punktu 

widzenia antropomorfizowanego statku, będącego cichym obserwatorem wydarzeń. 

 Niesie w sobie ich krzyki [przesiedlanych ludzi]. [...] Nagle obudzeni. Oni tam są. 
Wszyscy. Są ich dziesiątki, setki. Trzymają się go, odpychają, chcą z niego uciec, ale zmuszeni 
są przylgnąć do jego ścian, żeby złapać oddech, uciec od nacisku innych ciał, wszystkich innych 
ciał, które kołyszą się i zderzają. On sam nigdy by nie uwierzył, że może pomieścić tak wiele ciał 
i nie eksplodować.513 

 
512 Ibid., s. 126: « Toute cette mer qui lui coule dans les veines. Voilà qu'elle lui sourd des yeux, en gouttelettes 

salées. Il faut qu'il se ressaisisse, […].  Les yeux fermés, il essaye de reprendre contrôle de sa respiration.  
[…] Ce bateau va couler. C'était peut-être son destin. Au fond de l'eau, là où il est né, il va mourir. 
Un bateau, son berceau, son tombeau. Mais c'est la terre qu'il cherche. Sa terre. Cette mer ne peut être sa 
patrie, elle ne veut pas de lui, une patrie ne rejette pas ainsi son enfant ». 

513 Ibid., s. 134: « Il porte ces cris en lui.  […] Réveillés, d'un coup. Ils sont là. Tous. Ils sont des dizaines, 
des centaines, qui s'accrochent à lui, le repoussent, veulent le fuir, mais sont contraints de se coller contre 
ses parois pour tenter de respirer, pour échapper à la pression des autres corps, tous ces autres corps qui 
vacillent et se heurtent. Lui-même n'aurait jamais cru cela. Qu'il puisse porter autant de corps sans 
exploser ». 
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 Łajba nabiera cech ludzkich, staje się odrębną postacią, która czuje i współodczuwa 

– współczuje przesiedlanym bohaterom: „Pamięta psa, który go ścigał, szczekał za nim 

i dziecko, które niesie na swoim moście. Dziecko wyciąga dłoń, obie ręce, krzyczy całym 

sobą w kierunku psa”514. Antropomorficzność Nordvaera sprawia, że statek widzi więcej 

i wiernie opisuje to, co dzieje się z mieszkańcami, ich dobytkiem i zwierzętami, podkreślając 

absurd i tragizm całego wydarzenia. 

6.4. Zamknięcie przestrzenne: bohaterowie uwięzieni po wielekroć 

 Wyspa z powieści Anandy Devi i Shenaz Patel, która już sama w sobie jest miejscem 

wykluczającym, ograniczając aktywność ludzi do swojej przestrzeni, jest dodatkowo mocno 

zhierarchizowanym i etnicznie podzielonym terytorium. W konsekwencji produkuje liczne 

pomniejsze obszary, które poddają jednostkę kolejnym procesom wykluczenia. Autorki 

podkreślają korelację, jaka zachodzi między postkolonialną przestrzenią insularną a jej 

mieszkańcami i wpływ tejże przestrzeni na losy mieszkańców. Niektórzy z bohaterów 

powieści są zatem wielokrotnie uwięzieni, często nie mając nawet tego świadomości. Dla 

Mouny z Moi l’interdite więzieniem nie jest sama wyspa, lecz piec do wypalania wapna. 

Dziewczyna ma swoją własną wyspę na wyspie, która zdecydowanie nie jest rajem. 

Strychowa babcia z tej samej powieści jako żona i matka, przez większość życia była 

ograniczona do przestrzeni domowej i do czynności życia codziennego, a kiedy już przestała 

być użyteczna, jej wyspą na wyspie stał się strych, gdzie porzucili ją najbliżsi. W La Vie 

de Joséphin le fou taką przestrzeń stanowiła podwodna jaskinia. Dla chłopca była ona 

bezpieczną przystanią, do której został zepchnięty, dla porwanych przez niego dziewczynek 

– pułapką, z której nie było im dane się wydostać. W Soupir wysp na wyspie jest 

zdecydowanie więcej. Po pierwsze jest nią sama tytułowa miejscowość. Zlokalizowana 

w głębi Rodrigues, z dala od wzroku pozostałych mieszkańców. Po drugie, Bwa Mor – 

umarły las naznaczony obecnością duchów, zapewne zmarłych niewolników. Dla Corinne 

więzieniem jest dom publiczny, a dla Noëlli, Ferblanca czy Royal Palma były nim ich własne 

ciała. Dla starej, z Le Portrait Chamarel, przestrzenią izolacji jest rodzinny dom, a w nim 

kuchnia. Dla Anity z Sensitive więzieniem jest nie tyle wyspa, co miejscowość, w której żyje 

dziewczynka, a tam jej dom rodzinny. W podobnej sytuacji jest większość bohaterów tej 

powieści (matka Anity, Nadège, wujo Faël czy Chłopiec). W Le Silence des Chagos 

 
514 Ibid., s. 136: « Il se souvient d'un chien qui le poursuit, en lui aboyant après, et d'un enfant qu'il porte sur 

son pont, l'enfant tend la main, les deux mains, il tend ses cris et tout son corps vers le chien ». 
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bohaterowie są również uwięzieni po wielekroć: najpierw na Mauritiusie, następnie 

w zatęchłych domach biednej dzielnicy Port-Louis. Kiedy nawet udaje im się pokonać 

granice domu czy osiedla, pojawiają się następne. Definitywnie zatrzymuje ich morze. 

 Mimo że wyżej wymienione miejsca różnią się od siebie, za każdym razem stanowią 

dla bohaterów przestrzenie zamknięte: izolujące i redukujące. Strych, piec, dom, kuchnia, 

jaskinia, dzielnica slumsów czy jałowe wzgórze są jak wyspy na wyspie – cele odosobnienia 

w więzieniu. Zakleszczeni w nich bohaterowie przypominają rosyjską lalkę – matrioszkę: 

zjawisko to w języku francuskim nosi nazwę l’emboîtement de l’espace. Podobnie jak ona, 

bohaterowie zamknięci są w coraz to węższych przestrzeniach, aż w końcu ich przestrzeń 

ogranicza się do ich własnego ciała, a nierzadko nie mogą dysponować nawet nim, 

zamknięci we własnym kalectwie lub chorobie, w patriarchalnej tradycji lub w historii. 

Albowiem uwięzieni po wielekroć bohaterowie powieści noszą piętno niewolniczej 

przeszłości, która dotyczy ich przodków. Tak jakby owa bolesna przeszłość nigdy 

definitywnie ich nie opuściła. Idąc w ślady pradziadów, większość z nich biernie 

podporządkowuje się rzeczywistości. Nie przychodzi im nawet do głowy, że ich życie 

mogłoby wyglądać inaczej. Nawet nie kwestionują utrzymującej się wciąż deprecjacji ich 

miejsca i pozycji społecznej. Wieloletnie zniewolenie – także nałogami – i izolacja – 

pogłębiona o fizyczne i umysłowe deficyty – prowadzą do tragedii. Wielu z bohaterów 

posuwa się do zbrodni, byleby uchronić bliskich przed życiem, jakie sami wiodą. Agresja 

i przemoc stają się efektem ubocznym ich życia.  

6.5. Odwrócone wyobrażenia 

 Devi i Patel nadają przestrzeniom cechy i wartości antagonistyczne względem tych, 

które przypisane są im przez społeczeństwo. Miejsca, które utożsamiane są 

z bezpieczeństwem, przyjmują zupełnie inne oblicze w tekstach pisarek. I odwrotnie, te 

które z pozoru wydawałyby się nieprzyjazne ludziom, bywają bezpieczną przystanią. Zabieg 

ten dotyczy wyobrażenia domu, któremu przypisuje się uczucia ciepła i bezpieczeństwa, 

a w świecie fikcji obu pisarek pozbawiony jest tych pozytywnych skojarzeń. Dom 

Meimanów, dom Anity, domy przesiedleńców z Czagos, Mouny, Joséphina, Corinne czy 

Patryka są pomnikami ludzkiej krzywdy. To przestrzenie represyjne, w których bohaterowie 

padają ofiarami przemocy bliskich im osób. Dom Meimanów przypomina o zdradzie, której 

dopuścił się mąż starej, dom Anity to miejsce, gdzie dziewczynka była bita i gwałcona przez 

konkubenta matki, domy przesiedleńców, podobnie jak dom Patryka, to miejsca 

nieprzystosowane do życia, brudne i zniszczone, dom rodzinny Mouny, to miejsce, gdzie jej 
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matka próbowała kilkukrotnie ją zabić, a dom Corinne to dom publiczny. Żaden nie 

wywołuje pozytywnych skojarzeń, co więcej, ich reprezentacje kontrastują z powszechnie 

przyjętymi znaczeniami.  

 Podobnie jest z przedstawieniem miejsc, które wydają się wrogie bohaterom: 

klasztorem, piecem do wypalania wapna, podwodną jaskinią, wzgórzem czy lasem. 

Klasztor, choć przypominał fortecę izolującą od świata z restrykcyjnymi zasadami, dał 

bohaterce Portretu schronienie przed światem, przed wzrokiem innych. Podobnie piec 

i podwodna jaskinia: były nie tylko więzieniem bohaterów powieści, lecz także miejscem 

schronienia przed bliskimi i światem. Miejsca, kojarzące się z cierpieniem, oznaczają dla 

bohaterów powieści Anandy Devi i Shenaz Patel ucieczkę od niego, a te, które powinny 

dawać im schronienie, jak właśnie dom, stają teatrem ludzkich dramatów. Devi i Patel grają 

z przestrzeniami i miejscami zmieniając ich przeznaczenia i znaczenia, nadpisując jedne nad 

drugimi. Zwracają uwagę czytelnika na poliwalentny charakter przestrzeni i miejsc oraz 

często jednostronność ich reprezentacji. Przestrzenie i miejsca u Devi i Patel czerpią z teorii 

heterotopii Foucaulta: ewoluują wraz z potrzebami zbiorowości i ich członków, przyjmując, 

w zależności od potrzeb tychże, odmienne znaczenia i funkcje. Jednostki wykluczone widzą 

swoje miejsca inaczej niż pełnoprawni członkowie społeczności, i przypisują przestrzeniom 

nowe role. Tam, gdzie jedni widzą dom, inni – więzienie. To co dla pierwszych jest 

przestrzenią bezwartościową, dla drugich jest schronieniem. Wyspa, jakkolwiek ograniczona 

fizycznie, jest przestrzenią posiadającą liczne wyobrażenia tak o niej samej, jak i o jej 

poszczególnych przestrzeniach.  
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CZĘŚĆ IV  
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1. Wykluczenie w narracji powieści 

 Ananda Devi i Shenaz Patel podkreślają, że wykluczenie to zjawisko, które 

funkcjonuje na kilku płaszczyznach i często przypisane jest właśnie do konkretnych 

przestrzeni. Te odgrywają w nim kluczową rolę, determinując pozycję społeczną 

zamieszkujących ją ludzi i określając zasięg ich życia. Osoby, którym pisarki w swoich 

tekstach oddają prawo głosu, są tą ekskluzją dotknięte po wielekroć. Co więcej, mowa jest 

nie tylko o jednostkach, lecz także o całych grupach ludzi zbędnych (bohaterowie Soupir 

czy Le Silence des Chagos). Ze względu na ich liczne deficyty bohaterowie są wykluczeni 

nie tylko literalnie, to znaczy fizycznie, z konkretnych przestrzeni lub/i także w sposób 

symboliczny. Widać to już na poziomie semantycznym, począwszy od analizy tytułów 

powieści, poprzez nazwy własne, imiona, przydomki lub ich brak, aż po dobór 

i charakterystykę postaci.  

 Każdy z tytułów tekstów korpusu badawczego zwraca uwagę nie tylko na postaci 

i ich losy, lecz także na problem ich wykluczenia ze społeczeństwa, akcentując przy tym 

często relację, jaka łączy bohaterów z przestrzenią, z której wyrośli bądź którą zamieszkują. 

Podkreślają współzależność miejsc i ich mieszkańców oraz ich wzajemne oddziaływanie, 

a także fakt, że niejednokrotnie postać i miejsce wrastają w siebie, tworząc jedną integralną 

całość. Autorki podkreślają tym samym, że przestrzeń (lub miejsce), zwłaszcza ta zamknięta, 

wyizolowana, jest fundamentalnym elementem motywu wykluczenia. 

 Nie tylko tytuły nasycone są symbolicznym znaczeniem. Ukryte przesłania 

otrzymują też nazwy własne przewijające się w tekstach, zwłaszcza imiona i nazwiska 

bohaterów. Te także odzwierciedlają problemy jednostek wynikające z wykluczenia, ich 

kondycję społeczną, a także uwydatniają ich relację nie tyle z przestrzenią, co z resztą 

społeczeństwa. Imiona protagonistów, przydomki, przezwiska czy nazwy własne (lub ich 

brak) są elementem charakterystycznym postaci oraz fabuły i podobnie jak w przypadku 

tytułów, są zabiegiem stylistycznym symbolicznie łączącym bohatera z przestrzenią 

lub/i zjawiskiem ekskluzji społecznej. U obu autorek wielu bohaterów posiada imiona, które 

odnoszą się do ich statusu społecznego, osobistych doświadczeń czy schorzeń, na które 
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cierpią. Ten zabieg stosowany jest nie tylko wobec pierwszoplanowych postaci, lecz także 

wobec tych, które przewijają się w tle wydarzeń. Dzięki temu każda jednostka nabiera 

znaczenia. Pośród nich znajdują się również ludzie, którzy nigdy nie posiadali własnego 

imienia, ponieważ nikt im go nie nadał. Zarówno u Devi, jak i u Patel częstym zabiegiem 

artystycznym jest przemilczanie imion niektórych bohaterów. Służy to dodatkowemu 

uwypukleniu wymazania danej jednostki z przestrzeni społecznej. Ponadto, kondycja 

przestrzeni koreluje z kondycją bohatera. Tym samym pisarki zwracają uwagę czytelnika na 

synchronię przestrzeni z jednostką. Lub przeciwnie, niektórzy z bohaterów noszą imiona, 

które stoją w sprzeczności z ich stylem życia, by tym mocniej zaakcentować 

niesprawiedliwości społeczne. Imię jest także wyrazem tęsknoty za szlakiem odmiennym od 

tego, którym bohaterowie są zmuszeni podążać. 

1.1. Wykluczenie i przestrzeń w tytule 

1.1.1. Le Portrait Chamarel 

 Przy pierwszej lekturze Le Portrait Chamarel tytuł zdaje się odsyłać czytelnika do 

postaci, wokół której zbudowana jest narracja powieści, a mianowicie dziadka 

pierwszoplanowej bohaterki – Husseina. Tytułowy obraz bowiem jest jego portretem. Portret 

dziadka napędza fabułę powieści i mimo że jest jedynie przedmiotem, zdaje się kierować 

zachowaniem i życiem bohaterów. Jednakowoż drugi człon tytułu – Chamarel (taki podpis 

widnieje na obrazie) – skrywa dużo więcej. Nie odnosi się jedynie do osoby, lecz także do 

miejsca na wyspie, przestrzeni szczególnej, o bardzo mocnym przesłaniu. Chamarel to 

nazwisko jednego z największych pisarzy maurytyjskich, a zarazem nazwa geograficzna. To 

obszar chroniony na Mauritiusie ze względu na swoje geologiczne uwarunkowania – 

miejsce, w którym ziemia mieni się siedmioma kolorami. Mnogość barw, ich współobecność 

na tak małej przestrzeni zdaje się być przesłaniem możliwego zjednoczonego 

wielokulturowego społeczeństwa maurytyjskiego. Co więcej, samo słowo chamarel 

pochodzi od francuskiego czasownika chamarrer czyli „przyozdabiać”, „kolorować”, 

„upiększać”, „urozmaicać kolorem”. Takim jest region geograficzny i dom: „Mały i niski 

dom, o ścianach jakby z ziemi pokrytych różnobarwnymi koralowcami, mienił się wieloma 

kolorami: od ciepłych odcieni po ciemniejsze gliny różnego pochodzenia oraz błyszczące to 

tu, to tam bukiety koralowców. Wielobarwny, strojny dom”515. I choć tytułowe Chamarel 

 
515 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 121: « Une maison petite et basse, aux murs semblant faits 

de terre et recouverts de coraux, une maison aux couleurs multiples, conjuguant les teintes chaudes 
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jest przestrzenią na wyspie, Shenaz Patel celowo nie używa słowa le paysage Chamarel, 

które sugerowałoby miejsce, lecz le portrait, które zdecydowanie odnosi się do osoby, jakby 

przestrzeń nabierała cech ludzkich i była odrębnym bohaterem. Tytułowe Portrait odnosi się 

także do sposobu prezentacji bohaterów. Portretów w powieści jest wiele, uwypuklone 

w tytule słowo „portret” nie odnosi się jedynie do Husseina. Narrator opisuje na kształt 

obrazów także innych, żyjących bohaterów powieści. Autorka łączy tym samym przestrzeń 

z postacią, zaznaczając nierozerwalność obu i ich wzajemne oddziaływanie. Le Portrait 

Chamarel, począwszy od tytułu jako jedyna z analizowanych powieści zawiera pozytywne 

przesłanie. Nie odzwierciedla jedynie problemów rzeczywistości postkolonialnego świata, 

lecz akcentuje również możliwość pojednania. Ziemia może być spoiwem, jej przestrzeń – 

wspólnym mianownikiem dla swoich mieszkańców. Le Portrait Chamarel to debiutancka 

powieść Shenaz Patel, gdzie wykluczenie zostaje wykluczone z zakończenia; kolejne nie 

wyrażają już takiego optymizmu i nadziei.  

1.1.2. Sensitive 

 Tytuł kolejnej z powieści Patel, Sensitive, odsyła czytelnika tym razem do 

pierwszoplanowej postaci. Sensitif, sensitive to przymiotnik tłumaczony jako „wrażliwy”, 

„czuły”, „zmysłowy”, „sensoryczny” – odnosi się do zmysłów i odczuwania. Sugeruje 

wrażliwą i kruchą postać, jaką niewątpliwie przypomina bohaterka powieści, Anita. To 

również nazwa rośliny – czułek, to delikatna roślina, która reaguje na najmniejszy dotyk, 

chroniąc się w ten sposób przed ewentualnym okaleczeniem. Anita zazdrości roślinie tej 

umiejętności. Wielokrotnie powtarza sobie, że powinna się tego nauczyć, tak żeby nikt nie 

mógł wyrządzić jej krzywdy: „Zamknąć się jak tylko ktoś zbliża się za bardzo. Nie udaje mi 

się tego zrobić. Za każdym razem, gdzieś w środku mnie, coś każe mi wierzyć, że mogłoby 

wydarzyć się coś dobrego [...]”516. Czułek wstydliwy jest również uważany za chwast, 

roślinę zbędną, która łatwo się rozsiewa. Jest także ziołem, którego napar działa kojąco 

i uspokajająco. Tytuł po wielekroć odnosi się do głównej bohaterki. Po pierwsze, 

protagonistka, to jedenastoletnie dziecko, kruche i wątłe jak tytułowa roślina, 

doświadczające permanentnej przemocy, od której nie jest w stanie się uwolnić. Po drugie 

Anita w oczach otoczenia wydaje się zbędna, jak chwast, który pojawił się i rośnie 

 

et profondes de terres de diverses provenances et les éclats ici et là de bouquets de corail. Une maison 
chamarrée ». 

516 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 94: « Me renfermer dès qu’on m’approche de trop près. Mais j’ai du 
mal à y arriver. À chaque fois, au fond de moi, quelque chose me fait croire qu’il pourrait se passer quelque 
chose de bon[...] ». 
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nieproszony w ogrodzie. Sugeruje to nawet jej przezwisko – Fi. W języku francuskim jest 

wykrzyknieniem wyrażającym pogardę, porównywalne z polskim „fuj”. Nikt o dziewczynkę 

nie dba, a ona dojrzewa, kształtuje się i walczy o miejsce dla siebie. Tak jak większość 

postaci z Sensitive.  

 Podobnie, jak w poprzedniej powieści, Patel spaja miejsce z postacią. Tym razem 

robi to za pomocą czułka wstydliwego, który porasta podwórko bohaterki. Roślina i Anita 

są nie tylko bardzo do siebie podobne, lecz przenikają się wzajemnie. Ziele (a poniekąd 

metonimiczna wyspa) przenika dziewczynkę, kiedy ta pije napar z czułka, żeby się uspokoić. 

Stają się jednym organizmem. Miejsce, z którego roślina, niechciana, wyrasta, determinuje 

życie Anity, przenika ją, nawet wbrew jej woli, jak napar pity przenika do żołądka. 

1.1.3. Le Silence des Chagos 

 Le Silence des Chagos, podobnie jak poprzednie tytuły powieści Patel, zawiera 

mocne odwołanie do przestrzeni. Czagos to konkretne miejsce, które jest osią utworu: 

„deszcz wysp, usianych na morzu niczym modlitwa”517. To wyspy, które dla jednych są 

odebranym utęsknionym domem, dla drugich miejscem politycznej rozgrywki. Tytuł po raz 

kolejny łączy przestrzeń z postacią. Tym razem bohaterowie nie pojawiają się w tytule 

eksplicytnie. Silence czyli „cisza”, „milczenie” może jednak odnosić się do ludzi. Z jednej 

strony silence dotyczy całej grupy – mieszkańców Diego Garcia, którzy nie mieli prawa 

głosu: siłą wysiedlonych z własnych domów, wyłączonych ze wszystkiego, w tym z tej 

najważniejszej – możliwości decydowania o sobie. Z drugiej strony, to wszyscy ci, którzy 

dali temu przyzwolenie, przymknęli na tragedię oko, nie zgłosili sprzeciwu, choć mogli. 

Cisza kojarzy się również ze spokojnym morzem, oceanem, łagodnym życiem przy 

akompaniamencie fal rozbijających się o brzeg, czyli z wyobrażeniem rodzinnej wyspy 

wysiedleńców. Los wysiedleńców z Czagos jest przemilczany, tak jakby wyspa i jej 

mieszkańcy nigdy nie istnieli. Zostali potraktowani instrumentalnie jako środek do celu.  

1.1.4. Moi, l’interdite 

 Cisza rozbrzmiewa również w tytule Moi, l’interdite. Ja, zakazana / Wykluczona, 

czyli kto? Ananda Devi już od pierwszych chwil koncentruje uwagę na bohaterce, która 

wydaje się być wymazaną nawet z tytułu. „Delikatnie odtrącona jak szkodliwa rzecz”518 – 

 
517  Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 151: « […] une pluie d'îles, posées sur la mer comme 

une prière ». 
518 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 31: « Doucement écartée comme une chose malsaine ». 
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tak sama o sobie mówi. Wyłączona ze społeczności, zakazana, przemilczana – posiada status 

postaci wykluczonej, tej, która nie powinna była przyjść na świat, która nie ma prawa do 

życia. Jak powiedziała jej własna matka: „Mogłam była cię udusić jeszcze w kołysce”519. 

Wykluczenie z tytułu uwydatnia odtrącenie Mouny przez bliskich, a także przez zbiorowość, 

pozbawiając symbolicznie dziewczynkę wszelkich praw, nawet tych najbardziej 

podstawowych jak wspomniane prawo do życia. Jak o sobie mówi: „[…] zajęcza warga 

w dniu moich narodzin wymazała mnie z istnienia”520. Tak samo jak Shenaz Patel, Ananda 

Devi łączy przestrzeń z postacią już w tytule powieści. „Wykluczona”, „zakazana” odwołują 

się przecież nie tylko do pierwszoplanowej bohaterki, lecz także sugerują wykluczenie 

z realnej przestrzeni. Wykluczenie i zakaz odnoszą się zawsze do konkretnych granic 

(konkretnej przestrzeni). Być może w innym miejscu dziewczynka miałaby prawo żyć, tak 

jak ci, którzy mieszczą się w normatywnej przestrzeni. Wykluczenie jawi się w pierwszych 

słowach i nie opuszcza bohaterki do samego końca powieści. Od narodzin traktowana jest 

jak odmieniec.  

1.1.5. La Vie de Joséphin le fou 

 Nie mniej wymowny jest tytuł kolejnej powieści Anandy Devi, La Vie de Joséphin 

le fou, który odsłania ułomności pierwszoplanowej postaci. Joséphin jest odmieńcem, 

szaleńcem w oczach reszty społeczeństwa. To kolejny z tytułów, który koncentruje uwagę 

na bohaterze. Podobnie jak w poprzedniej powieści stygmat widnieje już w tytule, sugerując 

pozycję społeczną bohatera – wioskowego szaleńca, wariata. Chłopiec przezywany jest: 

Józek-węgorz521, „cień, duch potwór, Józek-Wariat”522. Przestrzeń, mimo że nie jest bez 

znaczenia, znika z pierwszego planu, ustępując całkowicie miejsca postaci. To ona dominuje 

już w tytule, a dokładniej jej relacja z innymi członkami społeczności. Przydomek, który 

bohater otrzymuje, już w tytule sugeruje kłopoty: „Niczego nie rozumieją, drwią z tego 

czego nie znają”523, choć chłopiec do nich zarazem tęskni: „[…] nigdy tak do końca nie 

opuściłem ludzkiego świata, […] miałem ochotę słuchać głosów, nawet jeśli te 

koncentrowały się jedynie na kpinach i obelgach [...]”524. 

 
519 Ibid., s. 58: « J’aurais dû t’avoir étranglée au berceau ». 
520 Ibid., s. 114-115:  « […] mon bec-de-lièvre de ma naissance qui a fait de moi une interdite [...] ». 
521 Devi Ananda, La Vie de Joséphin le fou, op. cit., s.12: « zozéfin-zangui ». 
522 Ibid., s. 36: « […] une ombre, un fantôme, un monstre, Joséphin le fou [...] ». 
523 Ibid., s. 11: « […] ils comprennent rien et se moquent de ce qu'ils savent pas [...] ». 
524 Ibid., s. 69: « […] on a envie d'entendre des voix, même les voix les plus tranchantes, celles qui sont faites 

que pour dire des moqueries et des insultes, [...] ». 
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Zarówno Moi, l’interdite jak i La Vie de Joséphin le fou, nie odnoszą się bezpośrednio 

do miejsca w hierarchii społecznej, lecz podkreślają jego brak. 

Tytuł nawiązuje także do literatury religijnej, La Vie de Joséphin le fou czyli Żywot 

Józka szaleńca, przywołuje na myśl żywoty świętych. Tak jakby pierwszoplanowy bohater 

urastał do roli świętego, który za życia pokornie znosi wszelkie obelgi i cierpienie, spadające 

nań bez powodu. Z tą różnicą, że egzegeza tego ustępu jest nieco inna niż potoczne 

mniemanie: idzie o to, by na agresję odpowiedzieć wyrozumiałą przyjaźnią. Joséphin nie 

nadstawia drugiego policzka, lecz ulega pokusie zemsty.   

1.1.6. Soupir 

 Dopiero w Soupir Ananda Devi stawia przestrzeń w centrum uwagi. Soupir – 

„westchnienie” – zdaje się najpierw znaczyć jedynie tyle: wyraz żalu, ulgi lub tęsknoty. Ta 

intuicja nie jest całkiem mylna. Dopiero jednak po rozpoczęciu lektury, czytelnik pojmie, co 

tytuł sugeruje i skąd mogą wynikać żal i tęsknota: bohaterowie ograniczeni są do miejsca – 

przestrzeni nasyconej przeszłością i duchami przodków – przestrzeni, która warunkuje 

działania protagonistów. Tytułowe miejsce staje się ich wyzwoleniem i więzieniem zarazem. 

Żal, zwątpienie czy rozpacz odnoszą się do wykluczenia społecznego, z którym borykają się 

w swoim życiu wszyscy bohaterowie powieści. Jak określa to jeden z nich i zarazem 

narrator, Patrice Éclairé: „W Soupir [Westchnieniu] były tylko zwłoki, które wzdychały, na 

wpół rozłożone. Nic więcej. Nagie wzgórze, rozklekotana chata, ławka zabrudzona 

odchodami przed frontowymi drzwiami i oznaki życia tak nieszczęśliwego, że z litością 

pokręciliśmy głowami, nie wiedząc, że to właśnie nas czekało”525. Te słowa, podobnie jak 

sam tytuł, bardzo dobrze oddają jakość ich życia i niski status społeczny. Pisarka sytuuje 

miejscowość w centrum uwagi, ponieważ to ona jest motorem i generatorem działań postaci. 

Jest kolejnym bohaterem powieści, od którego zależą losy pozostałych. 

 Motyw wykluczenia społecznego jawi się jako element spajający ze sobą tytuły 

wszystkich analizowanych powieści. Co więcej, z wyjątkiem Sensitive, Moi, l’interdite 

i La Vie de Joséphin le fou tytuły łączą dosłownie wątek wykluczenia z przestrzeniami, które 

bohaterowie zamieszkują, czy raczej, do których są ograniczeni. Potwierdzają też, że istnieje 

korelacja pomiędzy kondycją miejsca a kondycją jednostki, która je zamieszkuje. 

 
525 Devi Ananda, Soupir, op. cit., 17: « À Soupir, il n'y avait que ce cadavre qui soupirait, à moitié décomposé. 

Rien d'autre. La colline nue, la case branlante, un banc souillé de fientes devant la porte d'entrée, et 
des signes d'une vie si misérable que nous avons secoué la tête avec pitié, ne sachant pas que c'était ce qui 
nous attendait aussi ». 
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Oczywiście miejsce nie jest tu jedynym czynnikiem powodującym izolację społeczną, lecz 

pierwszym i najważniejszym. To ono zakłada istnienie takich a nie innych reguł, którym 

bohaterowie winni się podporządkować. Tym bardziej gdy mamy do czynienia z wyspą, 

która ogranicza horyzonty mieszkańców. Ich życie zdeterminowane jest możliwościami 

wyspy. Wykluczenie jako deficytowa relacja społeczna i przestrzeń wykluczająca (miejsce 

wykluczenia/ wykluczające/ wykluczone) zdają się dominować stylistykę powieści franko-

maurytyjskiej. 
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2. Wykluczenie i przestrzeń w imionach 

2.1. Le Portrait Chamarel 

 Kolejnym semantycznym nośnikiem wykluczenia są imiona i przydomki bohaterów. 

W swojej pierwszej powieści Le Portrait Chamarel, Shenaz Patel za pomocą imion 

uwydatnia podziały etniczne na ojczystej wyspie. Autorka przypisuje je do konkretnych 

przestrzeni geograficznych i społecznych. Imiona bohaterów sugerują przynależność do 

konkretnej społeczności. Pomagają odzwierciedlić konflikty nękające mieszkańców wyspy, 

w tym dziadków bohaterki Portretu. Jako para zakochanych wbrew rozsądkowi - żonaty 

muzułmanin i katoliczka - Hussein i Joanna determinują życie Samii. Dwa emblematyczne 

imiona oznaczające przynależność do dwóch różnych grup społecznych i religii, 

symbolizują problemy małżeństw międzykulturowych. Bohaterka powieści jest 

mieszańcem, owocem związku członków dwóch grup etnicznych. Nie znała ani swoich 

dziadków, ani rodziców. Nigdy nie dowiedziała się, kim byli ci ostatni, zwłaszcza ojciec. 

Dziewczyna nie do końca była świadoma swego pochodzenia. Rodzina Husseina przyjęła ją 

z niechęcią, z obowiązku, ponieważ dziadek dziecka prosił o to w testamencie. Patel celowo 

nazywa ją Samia, gdyż to arabskie imię oznacza „tę, która jest idealna”, co zdecydowanie 

przeczy temu, jak postrzega dziewczynę społeczeństwo, w tym rodzina dziadka. Z jednej 

strony Samia jest żywym stygmatem, dowodem podwójnej zdrady Husseina – tej, której 

dopuścił się wobec żony oraz tej popełnionej względem społeczności indo-muzułmańskiej. 

Z drugiej strony dziewczyna urasta do rangi symbolu postulującego wcale nieoczywiste 

zjednoczenie społeczeństwa maurytyjskiego. 

 Kolejną z bohaterek Le Portrait Chamarel, której przezwisko (jej imię nie pada w 

powieści ani razu) przykuwa uwagę, jest la vieille, czyli stara, żona Husseina będąca 

niemym świadkiem całej historii. Przez swoich bliskich nazywana jest po prostu starą. Tyle 

pozostało z niegdyś ładnej i radosnej kobiety. Upokorzona przez męża, który związał się 

z inną, nie mogła nic zrobić, tylko czekać na jego powrót. Mimo że Hussein ją zdradził, stara 

nie może od niego odejść, jedyne, co jej pozostaje, to wycofanie się z życia społecznego. Jej 
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ucieczką jest milczenie. Od dnia, kiedy Hussein wrócił na łono rodziny, kobieta nie 

wypowiedziała ani jednego słowa. Jej ratunkiem jest wykluczenie się ze świata mowy. 

Narrator często porównuje ją do ducha snującego się po domu. Już jej pierwsze spotkanie 

z Samią przypomina pojawienie się ducha: „Stara weszła do pokoju, w którym powietrze 

nagle wydało się rzadsze, a mrok zdał się jeszcze bardziej pociemniały. Weszła intonując 

rytm swym kijkiem, zbyt długim i cienkim, żeby choć przez chwilę można było uznać, że 

jego rolą było służyć jej za oparcie”526. Przywołując starą, lecz nie zdradzając jej imienia, 

Patel zwraca uwagę na miejsce kobiety w męsko-zdominowanych społeczeństwach: jej 

przeznaczeniem jest bycie żoną i matką, a obowiązkiem trwanie przy mężu. Kobieta nie 

istnieje jako osobny byt (co uwypuklone jest przez brak imienia), jest przeżytkiem związku, 

który już dawno spełnił swoją rolę (co sugeruje przecież przydomek stara), co najwyżej jest 

jeszcze użyteczna jako gospodyni, stąd porównanie do elementów budujących jej 

rzeczywistość, jak weki czy kuchnia.  

 Biły od niej silna cierpkość i kwasota, które nie bez powodu przypominały te zamknięte 
w oblepionych słoikach, poukładanych w kuchni, odłożonych do zamarynowania w oleju i soli – 
marynacie z najlepszych owoców i warzyw, które uprzednio suszyła wiele dni na słońcu […]. 
Emanował z niej zjełczały żal, który drażnił nozdrza, wywracał żołądek i kumulował się 
w głębinach duszy, tak głęboko jak tylko to było możliwe.527  

2.2. Moi, l’interdite 

 W Moi, l’interdite, pierwszoplanowa bohaterka wykluczona jest już na poziomie 

językowym. Sam tytuł jest bardzo sugestywny. Ja, zakazana (Wykluczona) czyli osoba, który 

nigdy nie powinna była zaistnieć. Kiedy dziewczyna przychodzi na świat, świadkowie 

„[o]dwracają wzrok lub wymawiają słowa egzorcyzmów”528. Przydomek Mouna, jakim 

często nazywana jest w tekście, nie jest jej imieniem. Oznacza „szkaradę”, nazwano tak 

dziecko zaraz po narodzinach: „Szara, najeżone włosy, ręce jak szpony – poczwara! 

Wykrzyknięto. To potwór! […] To byłam ja”529. Francuskie guenon, indyjskie mouna są 

 
526 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 30: « Et elle était entrée dans la pièce, où l’air sembla 

soudain s’être raréfié, où l’opacité sembla davantage s’assombrir. Elle était entrée. Scandant son pas 
d’une badine trop longue et mince pour que l’on put penser une seconde qu’elle avait pour rôle de lui servir 
d’appui ». 

527 Ibid., s. 32-33: « D’elle émanait puissamment une aigreur, un acidité qui n’était pas sans rappeler celle 
de ces bocaux poisseux qu’elle alignait dans la cuisine, où elle mettait à confire, dans du vinaigre et du sel, 
des achards des plus beaux fruits et légumes qu’elle faisait au préalable dessécher et ratiner pendant 
plusieurs jours au soleil. […] D’elle se dégageait une rancœur rancie qui assaillait les narines, retournait 
l’estomac, et s’immisçait au plus profond de l’âme, si profondément qu’il était possible de l’en déloger ». 

528 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 9: « Ils détournent les yeux ou prononcent les mots d’exorcisme ». 
529 Ibid., s. 30: « Grise, cheveux hérissés, mains griffues – une mouna ! s’écrie-t-on, c’est une mouna ! […] 

C’était moi ». 
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tylko jednymi z wielu przezwisk, które padają pod jej adresem i funkcjonują jako imię. Tego 

prawdziwego czytelnik nigdy nie poznaje. Podobnie jest z nazwą miejscowości, w której 

dziewczynka przyszła na świat. Kolejną bezimienną bohaterką jest babcia, która opiekuje 

się główną postacią. Autorka zdradza jedynie jej przydomek: grand-mère grenier, czyli 

strychowa babka, który odzwierciedla jej miejsce w rodzinie (a raczej poza nią). Jak 

w przypadku Mouny, przydomek babki jest obraźliwy, gdyż redukuje kobietę do miejsca, 

w które została zesłana. Kiedy przestała być przydatna, została umieszczona na strychu: 

„Moja droga babcia, która mieszkała na strychu, ponieważ została sparaliżowana. Była tak 

drobna, że ledwie widoczna. Wydawała się być jednym z tych przedmiotów zgromadzonych 

wokół niej, odpadów pamięci, które stopniowo niweczą wszystko czym byliśmy”530. 

Zniedołężniała, niepotrafiąca samodzielnie się poruszać, wrosła w poddasze, stając się 

kolejnym zbędnym meblem.  

 W całym tekście nazwy własne, w tym imiona, pojawiają się sporadycznie. 

Narratorka opisuje swoich najbliższych: siostry, brata, matkę ojca, lecz ani razu nie 

wymienia ich z imienia. Z imienia poznajemy jedynie Lisę, pielęgniarkę531, jakby tylko ona 

posiadała dla narratorki ludzką twarz. Lisa to jedyna osoba, która jest dla dziewczyny 

życzliwa, traktuje ją z szacunkiem. Kolejną postacią, traktującą bohaterkę z serdecznością 

jest Prince Bahadour – bezdomny książę, jak go nazywa. Życzliwość księcia jest jednak 

fałszywa, podobnie jak przydomek (być może dlatego nigdy nie poznajemy jego 

prawdziwego imienia, inaczej niż w przypadku Lisy). Książę zniknął w momencie, kiedy 

zaczęły się kłopoty. W Moi, l’interdite postacie wykluczone, jak tytułowa bohaterka, babcia 

czy bezdomny, figurują pod przezwiskami, nigdy pod imieniem. Ci, którzy spychają ich na 

margines społeczeństwa, wykluczają z niego, zadają ból, nie zostają obdarzeni ani imieniem, 

ani przezwiskiem. Tylko Lisa posiada w oczach narratorki wystarczająco dużo 

człowieczeństwa, żeby zostać wymienioną z imienia. Imię lub jego brak, względnie 

deformacja, stają się w rękach pisarki narzędziem służącym do rozdystrybuowania ról 

w powieści oraz do budowania społecznej hierarchii bytów. 

 
530 Ibid., s. 53: « Ma chère grand-mère qui vivait dans le grenier de la maison parce qu'elle était paralysée. 

Elle était si menue qu'on la voyait à peine. Elle semblait faire partie des objets entassés autour d'elle, 
ces déchets de la mémoire qui annulent peu à peu tout ce que l'on a été ». 

531  Narratorka nigdy nie wyjawia kim właściwie jest Lisa. Czytelnik może się jedynie domyślać, że jest 
ona pielęgniarką lub opiekunką środowiskową z zakładu psychiatrycznego, w którym została umieszczona 
Mouna. 
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2.3. Sensitive 

 Podobny zabieg co Ananda Devi w Moi, l’interdite, Shenaz Patel stosuje w Sensitive. 

Tam również przezwisko, imię lub jego brak odzwierciedla status społeczny postaci. 

Bohaterka powieści przez większość tekstu figuruje pod przezwiskiem Fi, jakie nadali jej 

najbliżsi. Jej prawdziwe imię pojawia się w tekście tylko jeden raz, kiedy to jej matkę 

odwiedzili przedstawiciele opieki społecznej532. Tak jakby wraz z nimi pojawiła się 

możliwość, że dziewczynka będzie mogła żyć normalnie, że Fi stanie się wreszcie Anitą. 

Kiedy jednak funkcjonariusze opuścili jej dom przekonani, że wszystko jest w porządku, 

szansa dziewczyny na bycie normalnym dzieckiem odeszła wraz z nimi. Anita zniknęła, 

pozostała jedynie Fi. Tak jak wcześniej wspominałam, Fi to nawet nie jest imię, to sylaba. 

To wykrzyknik używany do wyrażenia pogardy, odrazy czy obrzydzenia na widok kogoś lub 

czegoś533. Dziewczynka portretowana jest jak tytułowy czułek; jako chwast, istota zbędna, 

a jednocześnie nad wyraz delikatna. To nie jedyna postać z Sensitive, której przydomek jest 

wymowny.  

 Kolejną jest najbliższy przyjaciel Anity, nazywany przez wszystkich Garson, czyli 

po prostu Chłopiec. Bohater był sierotą, przygarniętym i wychowywanym przez ciotkę. Po 

jej śmierci okazało się, że nie dość, iż chłopak nie miał rodziny, to oficjalnie nie istniał. Jego 

narodziny nie zostały odnotowane w żadnym urzędzie, więc formalnie nie było takiej osoby. 

Fi przytoczyła jego historię w niedwuznaczny sposób: „Dziś Chłopiec odkrył, że nie istnieje. 

/ Żyje, dobrze to wiem, wszędzie gna i podskakuje. Choć nie istnieje. / Nigdzie go nie 

wpisano. Nie posiada imienia w dokumentach”534. Prawdziwym imieniem chłopca było 

Wesley, nadane mu na cześć bohatera jednej z modnych w momencie jego narodzin 

telenoweli. Jak zaznacza narratorka: „Podobno jego prawdziwe imię to Wesley. Ale on 

bardzo go nie lubi. Gniewa się: ‹‹Czy mam twarz, którą mógłbym nazwać Wesley? ›› Nadège 

powiedziała mu, żeby za bardzo nie narzekał.  Gdyby urodził się trochę później, to być może 

byłby Ridgem, ponieważ zmienił się modny serial telewizyjny!”535. Wesley pojawia się 

zaledwie w jednym miejscu powieści.  

 
532 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 98. 
533 https://fr.wiktionary.org/wiki/fi, 06.02.2019. 
534 Ibid., s. 27: « Aujourd’hui Garson a découvert qu’il n’existe pas. / Il est vivant, je le sais bien, il cavale 

et sautille partout. Mais il n’existe pas. / On ne l’a écrit nulle part. Il n’a pas de nom de papier ». 
535 Ibid., s. 27: « Il paraît que son vrai nom est Wesley. Mais il déteste ça. Il s’énerve : « Est-ce que j'ai 

une gueule à m'appeler Wesley ? » Nadège lui dit alors de ne pas trop se plaindre. Que s'il était né un peu 
plus tard, c'est peut-être Ridge qu'il aurait eu comme nom, parce que la série télé à la mode avait 
changé ! ». 
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 Zabieg wymazanego imienia Shenaz Patel stosuje również opisując oprawcę głównej 

bohaterki. Mężczyzna nie ma imienia. Narratorka, mówiąc o nim, używa jedynie zaimka: 

On, jakby starała się wymazać go z pamięci, bała się wypowiedzieć jego imię. Nawet nie 

wiadomo do końca czy to jej ojczym, czy tylko konkubent jej matki. Wiadomo natomiast, 

że krzywdzi bohaterkę. Imię jej matki również jest wymazane z powieści. Kobieta nie jest 

aktywną postacią. Biernie poddana losowi, nie posiada żadnej siły sprawczej. Istnieje, ale 

jej życie wydaje się nie mieć znaczenia. Nie reaguje na krzywdę swojej córki. Jest symbolem 

wszystkich kobiet, współuzależnionych, doświadczających przemocy, które każdego dnia 

walczą o przetrwanie, bez prawa głosu i możliwości zmiany swojego życia. Pozostałe 

imiona, jakie pojawiają się w tekście, to imię znajomej matki – Nadège (kobieta często 

opiekowała się dziewczynką, po tym jak On ją bił) oraz sąsiada, którego Anita nazywa 

wujem Faëlem. Dziecko przesiadywało u niego całymi dniami, ponieważ bało się wrócić do 

Niego, zostać z Nim w domu. Podobnie jak u Devi również tutaj imiona zarezerwowane są 

dla postaci życzliwych bohaterce – otrzymali je Nadège, Faël, ciotka Marga i Wesley. Imiona 

pozostałych protagonistów (matki oraz nauczycielki Anity czy konkubenta matki) zostały 

pominięte, jakby ich nosiciele zostali symbolicznie – w drodze odwetu wszak narratorką jest 

Anita – ukarani anonimowością. 

2.4. La Vie de Joséphin le fou 

 W La Vie de Joséphin le fou imię bohatera powieści jest bardzo często przekręcane 

albo towarzyszy mu przydomek wariata, a nawet potwora. „Joséphin-fou” albo „Zozéfin-

fouka”, czyli Józek-Szaleniec, tak głównie opisywany jest główny bohater. Nikt nie widział 

w nim dziecka, nawet własna matka. Przezwisko stało się jego głównym imieniem. To, jak 

postrzegali go inni i w jaki sposób go traktowali, uczyniło z chłopca potwora. Zaniedbany 

przez bliskich, odtrącony przez społeczność nie rozwijał się prawidłowo. Chodził brudny 

i niedożywiony, nie nauczył się nawet dobrze mówić. Z biegiem lat coraz mniej przypominał 

człowieka: „cień, duch potwór, Józek-Szaleniec”536, „to było przerażające – wysoki i nagi 

mężczyzna”537. Stał się lokalnym monstrum wbrew swojej woli. Zaniedbany przez bliskich 

i przez społeczeństwo, jako dorosły po raz kolejny padł jego ofiarą: tym razem drwin 

i szyderstw. Imiona pozostałych bohaterów (matki, babki, księdza) są nieobecne w powieści. 

Jedyne, jakie padają, to imiona dwóch uprowadzonych przez Joséphina dziewczynek: 

 
536 Ibid., s. 36: « […] une ombre, un fantôme, un monstre, Joséphin le fou [...] ». 
537 Ibid., s. 56: « […] ça faisait peur, un grand homme tout nu [...] ». 
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Solange i Marlène. Te dzieci to jedyne osoby, które wydawały się bohaterowi przyjazne. 

Obok tych trzech imion kilkukrotnie pada też nazwisko Marilyn Monroe, której fotosy 

wisiały na ścianach w domu Joséphina, a którą podziwiała jego matka: „piękna Marlyn 

Moro, mówiła patrząc na ściany pełne zdjęć Marlyn Moro, które naklejała wszędzie, 

widziała tylko to, wycięte z czasopism zdjęcia, powywieszane na ścianach, jakby jej 

marzenia”538. Narrator przywołuje ją, jako nieosiągalny dla podziwiającej ją matki chłopca 

ideał: „nakładała makijaż, by ukryć emanującą żalem twarz, malowała na czerwono usta jak 

na zdjęciach, na próżno: wiem, że to nie ona jest na tych zdjęciach, a ta druga, prawdziwa 

Marlyn Moro, merykańska [sic!] aktorka”539. Matka chłopca była karykaturą 

hollywoodzkiej gwiazdy. Podobnie jak w poprzedniej powieści narrator wymienia z imienia 

jedynie tych, którzy w jego oczach zachowali ludzkie cechy. 

2.5. Soupir 

 W kolejnych powieściach, Soupir i Le Silence des Chagos, narratorzy nie pomijają 

imion, przeciwnie, starają się, żeby czytelnik je zapamiętał. W Soupir imię staje się 

wizytówką bohatera, odnosi się do jego sytuacji życiowej. Narrator, Patrice Éclairé, czyli 

Patryk Oświecony (Rozumny, Wykształcony) to jedyny z bohaterów, który potrafi czytać. 

Jego przydomek pobrzmiewa drwiąco; mowa wszak o lokalnym pijaku, któremu alkohol 

odebrał jasność umysłu. Kolejny z bohaterów to Ferblanc, czyli Bielejący – chłopiec, który 

cierpiał na bielactwo. Imię, pod jakim go poznajemy, odnosi się do jego choroby. Taki zabieg 

stylistyczny pokazuje jak bardzo choroba, tu albinizm, potrafi zawładnąć życiem człowieka.  

 Dziewczyny go unikały. W pewnym momencie miał tę różową plamę wokół ust, jak ktoś, 
kto zjadł za dużo czerwonych owoców. A potem wokół oczu odwrócone cienie. Powolne 
wymazywanie wszelkiego podobieństwa do tego, kim kiedyś był i ta świadomość, że staje się 
biały bez jakiejkolwiek możliwości sprzeciwu, jak gdyby los rzucał mu pod nogi kłody. Kiedy 
przebarwienie się skończyło, poczuł ulgę. Był brzydki, ale chociaż jednego koloru. Przydomek 
Ferblanc został z nim, a dziewczyny nadal go unikały.540 

 
538 Ibid., s. 16: « […] elle, jolie Marlyn Moro, elle disait, en regardant sur les murs les photos de la Marlyn 

Moro qu'elle avait collées partout, elle voyait que ça, des photos découpées dans des revues, collées sur 
les murs comme si elle affichait ses rêves [...] ». 

539 Ibid., s. 26: « […] elle allait se maquiller pour déguiser sa face crachée de chagrin, se faire la bouche rouge 
comme sur les photos, mais elle a beau dire, je sais que c'est pas elle, sur les photos, l'autre, la vraie Marlyn 
Moro c'est une actrice méricaine[...] ». 

540 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 14: « Les filles l'évitaient. Il avait à un moment cette tache autour de 
la bouche, comme quelqu'un qui aurait mangé trop de fruits rouges. Et puis, autour des yeux, des cernes 
à rebours. Le lent effacement de toute ressemblance avec ce qu'il avait été, avec ce qu'il aurait pu être, 
et toujours cette conscience d'être devenu blanc sans le vouloir, comme par un croc-en-jambe du destin. 
Quand la décoloration s'est achevée, il a paru soulagé. Il était laid, mais d'une seule couleur. Le surnom 
de Ferblanc lui est resté. Les filles ont continué à l'éviter ». 
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 Zanim zachorował, chłopiec cieszył się ogromnym powodzeniem wśród dziewcząt. 

Kiedy schorzenie stało się widoczne, Ferblanc został wykluczony z życia towarzyskiego. 

Choroba jest jak stygmat, przez pryzmat którego postrzega młodzieńca reszta społeczności. 

Czytelnik nigdy nie pozna jego prawdziwego imienia, chłopiec pozostał dla wszystkich 

Bielejącym. Kolejny z bohaterów, Royal Palm, też określany był jedynie przydomkiem, 

a właściwie przezwiskiem pochodzącym od nazwy hotelu wyhaftowanej na ręczniku, 

w którym znaleziono go jako niemowlę: „Starsza kobieta znalazła go kiedyś w śmietniku na 

plaży. To było jego jedyne znane pochodzenie. Był owinięty w ręcznik z napisem «Royal 

Palm», nazwą dużego hotelu na Mauritiusie. Nic nie wiadomo na temat jego historii. 

Ręcznik dał imię dziecku; i tak pozostał Royal Palm”541. Kobieta, która go znalazła, 

wychowała chłopca. Okazało się, że Royal Palm to owoc gwałtu, dziecko Pitié, innej 

bohaterki powieści, a ręcznik, w który został zawinięty, to jedyny spadek po jego ojcu, 

oznaka europejskich korzeni. Jego życie nie miało nic wspólnego ze wspomnianą 

dostojnością czy królewskim bogactwem, jakie sugeruje napis na tkaninie. Stanowiło ich 

przeciwieństwo. Jakby los z niego zadrwił. „Maleńkie, brzydkie coś, które w pierwszych 

dniach życia zachorowało na egzemę ropną, na którą ani śmietana z mleka krowiego, ani 

miąższ kokosowy ani balsam kalaminowy nie pomagały”542. Chorowite, biedne dziecko 

o monarszym przydomku poczęte z gwałtu. Jego biologiczna matka nazywa się Pitié, co 

oznacza „litość”, także w sensie prośby. Słowo to brzmi jak szyderstwo, przydomek, który 

dziewczyna dostała, gdy przybyła do domu publicznego Corinne – w opłakanym stanie: 

„[…] jej wzrok wciąż obłąkany, a oczy pozbawione wyrazu, podkrążone i wciąż fioletowe 

od ostatnio otrzymanych ciosów, jedyne ślady, których nie mogła ukryć, nawet jeśli jej usta 

są zamknięte, a szyja wciąż zgarbiona, dłonie splecione wokół kolan, a ciało niewidoczne, 

ukryte pod zbitą masą halek [...]”543. To kobieta, która w wieku trzynastu lat została 

zgwałcona. Kiedy urodziła dziecko, zmuszona była je porzucić. Imię odzwierciedla jej los 

oraz uczucia, jakie wywołuje, kiedy się na nią patrzy. Wycofana, małomówna, bojaźliwa 

i niedostępna wiedzie życie, które jest jednym pasmem cierpień.  

 
541 Ibid., s. 28: « Une vieille l'avait trouvé un jour dans une benne à ordures sur la plage. C'était là sa seule 

origine connue. Il était enroulé dans une serviette qui portait l'inscription « Royal Palm », un grand hôtel 
de Maurice. On ne connais sait rien de son histoire. La serviette avait seulement produit un nom pour 
l’enfant ; il était resté Royal Palm ». 

542 Ibid.: « Une petite chose laide qui, dès les premiers jours, s’était mis à souffrir d’eczéma purulant que 
ni la crème de lait de vache, ni la chair de noix de coco, ni la lotion de calamine ne soulageaient ». 

543 Ibid., s. 133: « […] ses yeux sont toujours vagues et sans expression, cernés et encore violets des derniers 
coups reçus, seules marques qu'elle n'a pas pu cacher, même si sa bouche est fermée et son cou toujours 
plié, ses doigts croisés autour de ses genoux, son corps caché, dissimulé sous la masse capitonnée de jupons 
[…] ». 
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 Imiona sugerują nie tylko pozycję społeczną bohatera, są też odbiciem wszelkich 

złych doświadczeń, jakim musiał stawić czoła i cech, jakimi go naznaczyły. Devi zwraca 

uwagę, że jednostki postrzegane są jedynie przez pryzmat stygmatu, jakim w przeszłości 

zostały naznaczone: chorobę lub inne nieszczęście, które ich spotkało. Oczywiście nie 

wszyscy noszą tak wymowne imiona czy przydomki. Jedne z nich wyrażają explicite 

sytuację życiową bohaterów, drugie wydają się zwyczajne – choć tylko na pierwszy rzut oka. 

Imię jest też wyrazem nadziei na lepsze życie, na które, jak się za każdym razem okazuje, 

mieszkańcy Soupir nie mają szans. To jedynie pobożne życzenie nadających je rodziców, 

którzy pragnęli przekazać swoim dzieciom zakodowane w nim nadzieje i wartości. Tak jak 

w przypadku Marivonne i Noëlli, które stanowią bardzo znaczącą parę. Imię Noëlla sugeruje 

bożonarodzeniowy radosny prezent, a nie ciężar, którym dziecko staje się dla innych i samej 

siebie. Noëlla nie jest prezentem, lecz brzemieniem, z wiekiem coraz cięższym do 

udźwignięcia, dosłownie i w przenośni, gdyż dziewczynę dźwiga na barkach jej matka. To 

nie przypadek, że ta nosi imię nawiązujące do Dziewicy Maryi – Marivonne. Zważywszy na 

to, że Marivonne jest samotną matką, Devi odwołuje się tu do niepokalanego poczęcia 

wplatając w tekst sugestywny dialog matki i ojca dziewczyny: „– Kto ci pomógł? / – Nikt. 

Zrobiłam to sama. Urodziłam ją sama”544. Mimo że ojciec dziecka przez długi czas nie 

przyznawał się do córki, czytelnik domyśla się, kto nim jest. Imię następnej bohaterki, 

Corinne, w języku greckim oznacza „młodą kobietę”, „dziewicę”. Taką właśnie – niewinną 

i pełną poświęcenia – była w przeszłości Corinne: kochająca i oddana ukochanemu (to Louis 

Bienvenue), dla którego potrafiła zrobić wszystko. Kiedy jednak kochanek ją zostawił, 

kobieta zmieniła się diametralnie. Posunęła się do najstraszliwszych czynów, tylko po to, 

żeby się zemścić. Z kochającej kobiety przeobraziła się w femme fatale: zabiła nową kobietę 

Louisa i założyła dom publiczny. Jej czyny są dalekie od czystości. Wspomniany kochanek 

– Louis Bienvenue, także nosił bardzo wymowne nazwisko. Bienvenue czyli 

„wyczekiwany”, „mile widziany” gość, oddaje nietrwałe zaangażowanie mężczyzn, ich 

niestałość w związku. To nie partner, lecz bywalec, lepasan, który pojawia się i znika wedle 

swojej wygody, co Devi uwypukla nie tylko za pomocą imienia. Autorka wielokrotnie 

podkreśla, często głosem samego narratora, że nie jest to odosobniony przypadek, lecz 

typowe zachowanie okolicznych mężczyzn. Kolejna z bohaterek to nieżyjąca od lat 

Constance. Jej imię oznacza „wytrwałość” i „nieustępliwość”. To kobieta–duch, która 

towarzyszyła bohaterom przez cały czas, nie opuszczała ich ani na krok. Jest symbolem 

 
544 Ibid., s. 33: « Qui t'a aidée ?/ - Personne. Je l'ai faite toute seule et je l'ai fait naître seule ». 
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kolonialnej przeszłości mieszkańców, która nie pozwala o sobie zapomnieć naznaczając 

kolejne pokolenia. Ciężar tej przeszłości przejawia się w nich samych, często 

w autodestrukcyjnym zachowaniu, podejmowanych wyborach, determinuje ich na całe 

życie. Imiona odzwierciedlają troski i niepowodzenia, które na nich czyhają. Z jednej strony, 

mniej lub bardziej bezpośrednio, sugerują status wykluczenia społecznego, z drugiej, 

zwracają uwagę na korelację między miejscem zamieszkania a możliwością ekskluzji. 

2.6. Le Silence des Chagos 

 W Le Silence des Chagos imiona zyskują inny wymiar i nową funkcję. Podobnie jak 

u Anandy Devi bezsprzecznie zwracają uwagę na kondycją bohatera. Co więcej, Shenaz 

Patel celowo nie unika imion, jakby dobitnie starała się zaznaczyć obecność jednostek, które 

przez władze zostały wymazane z istnienia, nawet tych, które nie są postaciami 

pierwszoplanowymi. Sąsiadki, dzieci, nawet strażnik z portowej budki nie figurują 

bezimiennie (Tania, Marlène, Catalina, Miselaine, Tony, Mimosa). Podobnie jak w wyżej 

analizowanych powieściach, imiona bohaterów Le Silence des Chagos wydają się 

dopasowane do ich roli w narracji. Co interesujące, imiona głównych bohaterów: Charlesii, 

Raymondy i Désiré to autentyczne imiona osób będących wzorem dla postaci powieści545. 

Charlesia, jedna z głównych protagonistek posiada bardzo rzadkie imię, najczęściej 

objaśniane jako free man czyli „wolny człowiek”. Imię przeczy sytuacji, w jakiej znalazła 

się kobieta. Uwięziona na wyspie, która stała się jej przymusowym domem, uosabia głęboką 

potrzebę wolności. Jej córka, Mimosa, niegdyś żywiołowe dziecko, po przybyciu na 

Mauritius zamyka się w sobie. Nie żyje, lecz wegetuje. Tym imieniem Shenaz Patel po raz 

kolejny wykorzystuje roślinną symbolikę – mimosa to nie tylko imię, to także francuska 

nazwa akacji. Co ciekawe, w języku polskim mimoza to również inna nazwa czułka 

wstydliwego.  

 Co więcej, imię Charlesia, bardzo często ustępuje miejsca określeniu „czerwona 

chustka”. Mimo że kobieta posiada imię, Patel bardzo często zastępuje je właśnie 

wyrażeniem fichu rouge.: „Chustka. Czerwona chustka, którą nosi na głowie. On ją zna. 

Rozpoznaje tę sylwetkę”546, „Ta czerwona chustka jak wydrukowana na niebieskim tle 

wygląda jak obraz”547. Charlesia staje się kawałkiem materiału, przedmiotem, który 

 
545  Według: http://kiltir.com/francais/b0033/silence_chagos_pourquoi.shtml, 02.02.2020. 
546  Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 23: « Le fichu. Le fichu rouge qu'elle porte sur la tête. Il la 

connaît. Il reconnaît cette silhouette ». 
547 Ibid., s. 36: « Ce fichu rouge imprimé sur fond bleu, on croirait un tableau ». 
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przełożono z jednego miejsca w inne. Tak jak to było w trakcie przesiedlenia z rodzinnej 

wyspy na Mauritius. Raz bywa rzeczą, kiedy indziej duchem, który snuje się w okolicach 

Port-Louis.  

 Imię innej z bohaterek, Raymondy, oznacza „doradczynię” i „opiekunkę”. Nie jest 

ono przypadkowe, odnosi się do roli społecznej kobiety-matki. Imię jej dziecka – Désiré 

oznacza „upragniony”, lecz większość bliskich woła na nie Nord. Chłopiec przez długi czas 

nie wie, dlaczego. Okazuje się, że Nord to skrót od Nordvaer, nazwy statku, na którym 

przyszedł na świat. Cała jego historia zamknięta jest w tym przezwisku. Chłopiec nie może 

się odnaleźć. Na Mauritiusie wcale nie wydaje się kimś upragnionym czy wyczekiwanym. 

Wręcz odwrotnie, chłopiec jest niechciany, zbędny. Co więcej, Désiré wprawdzie posiada 

imię, lecz nie ma żadnych dokumentów. Żyje na Mauritiusie, choć tak naprawdę nie jest jego 

legalnym mieszkańcem. Jego narodziny nigdy nie zostały zgłoszone na wyspie, tylko na 

Seszelach, gdyż to na ich wodach terytorialnych przyszedł na świat podczas wysiedlenia. 

Kiedy już jako dorosły mężczyzna Désiré próbuje podjąć pracę, okazuje się, że nie posiada 

dowodu i oficjalnie nie jest mieszkańcem Mauritiusa, mimo że spędził na nim całe swoje 

życie. Los zakpił z niego zatem po wielekroć: „Désiré nie wiedział już kim jest. 

Maurytyjczykiem? Mieszkał tu od zawsze, ale nie miał narodowości. Seszelczykiem? Nigdy 

nie widział tego kraju. Brytyjczykiem? Tam chcieli go jeszcze mniej. Mieszkańcem Czagos? 

Nie zna tych wysp, na których powinien był się urodzić. Jego miejscem urodzenia była łódź, 

której już ni ma”548. Désiré pochodzi z Diego Garcia, choć nigdy go nie widział, jest 

obywatelem Seszeli, gdzie nigdy nie był, a mieszka na Mauritiusie, gdzie oficjalnie go nie 

ma. Znaczenie jego imienia mocno odbiega od rzeczywistości. Czy to zbieg okoliczności, 

że życie bohaterów wygląda odwrotnie niż to zaklęte w ich imionach? Czy miejsce skazuje 

ich na taki, a nie inny los? Wbrew wszelkim nadziejom czy staraniom? Désiré za wszelką 

cenę stara się odnaleźć swoje miejsce, znaleźć pracę i żyć normalnie. Podobnie bohaterowie 

Soupir wykluczeni z jednej społeczności szukają dla siebie innego lepszego miejsca. Jednak 

los nie ma im zbyt wiele do zaoferowania. 

Co interesujące, między miejscem a imieniem, w niektórych przypadkach, istnieje 

pewnego rodzaju napięcie, szansa na przezwyciężenie fatalizmu przestrzeni wykluczenia na 

rzecz magii spełniającego życzenia imienia. Charlesia, której imię wyraża wolność 

 
548 Ibid., s. 131: « Désiré ne savait plus où il en était. Mauricien? Il avait toujours vécu ici, mais n'en avait pas 

la nationalité. Seychellois? Il n'avait jamais vu ce pays. Britannique? On voudrait encore moins de lui 
là-bas. Chagossien? Il ne connaissait pas ces îles où il aurait dû voir le jour. Son lieu de naissance était 
un bateau, qui avait disparu ». 
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uwięziona jest na wyspie, a „upragniony” Désiré wcale takim nie jest na Mauritiusie; imię 

Noëlla kojarzy się z radosnym świątecznym czasem, choć życie dziewczyny nigdy w takie 

chwile nie obfitowało. 

 Zarówno imię jak i przydomek, które noszą bohaterowie powieści, zwracają uwagę 

czytelnika na ich szczególną sytuację. Imię jest wyrazem marzeń i nadziei, które rodzice 

pokładają w noszącym je dziecku, zaś przydomek jest odzwierciedleniem rzeczywistości 

i sytuacji społecznej, w której przychodzi mu żyć. Ten ostatni wyraża też stygmat, którym 

obarczony jest bohater, taki jak choroba czy wątpliwej moralności zajęcie. Co więcej, brak 

imienia czy nawet przydomka także jest mocno sugestywny – może sugerować wymazanie 

jednostki ze wspólnoty lub symbolicznie odebrać postaci człowieczeństwo. Tytuł, gra 

imieniem czy przezwiskiem, ich przemilczenie czy uwypuklenie, są ważnymi choć nie 

jedynymi zabiegami stylistycznym stosowanymi w analizowanych powieściach.  
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3. Wykluczenie w postaciach 

 Życie każdego z bohaterów powieści wpisane jest w proces ekskluzji społecznej. 

Devi i Patel zaznaczają jego specyficzną sytuację już w tytule i podkreślają ją jego imieniem 

czy przydomkiem – lub, jak wcześniej już zaznaczyłam, brakiem owego. Z pola 

semantycznego – tytułów, imion, przydomków – motyw wykluczenia płynnie przenika w 

głąb fabuły, stając się elementem charakterystyki postaci. Ta, podobnie jak tytuły oraz 

imiona i przezwiska, również odzwierciedla codzienne wysiłki bohaterów skupionych na 

walce o przetrwanie każdego kolejnego dnia, na próżno próbujących wyrwać się z miejsca, 

do którego zepchnęło ich społeczeństwo.  

 Zarówno Ananda Devi jak i Shenaz Patel uwydatniają sytuację bohatera ograniczając 

jego obecność przez poszczególny przedmiot czy element rzeczywistości, zastępujące 

postać przez rzecz, przez część ciała, czy nawet tylko wykonywaną czynność, i eksponując 

w ten sposób, w zależności od potrzeby, miejsce postaci w społeczeństwie, jej bierną 

postawę lub zwątpienie. W powieściach Shenaz Patel czytelnik odkrywa bohatera 

fragmentami, słyszy go (dźwięk zasłony z koralików, które porusza ręką Mumtaz), widzi 

jego cień (przemykająca prawie niepostrzeżenie stara), obserwuje jego pracę (opis pracy 

tkaczek, w tym matki Anity). Ananda Devi podobny efekt uzyskuje wprowadzając do fabuły 

duchy zmarłych (Constance) czy też budując postaci na ich podobieństwo (poruszająca się 

ospale Marivonne).  

 Redukcję bohatera w analizowanych powieściach można podzielić na trzy rodzaje. 

Do pierwszej kategorii należą bohaterowie ukryci pod postacią wyrażającego ich przedmiotu 

(chustki, kijka itp.) lub czynności, którą wykonują (jak mehendi Mumtaz). Do drugiej 

zaliczyć można duchy zmarłych. Do trzeciej bohaterów lunatycznych, jak nazywam postaci 

bierne życiowo, podporządkowane losowi. 

3.1. Bohater uprzedmiotowiony 

 W Le Portrait Chamarel żona Husseina zredukowana jest w tekście, jak i w życiu. 

Narrator nie ujawnia jej imienia. Ukazuje bohaterkę pod postacią części ciała lub 
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przedmiotów wpisanych w jej codzienność: dłoni, kijka (za pomocą, którego kobieta toruje 

sobie drogę czy wyraża emocje) oraz cierpkich warzyw (zamkniętych w słoikach na 

kuchennej półce). Kiedy kobieta po raz pierwszy pojawia się w tekście czytelnik nie widzi 

postaci, a jedynie jej dłoń: „Zasłona zadrżała. Jej róg lekko uniosła dłoń. Dłoń, od której 

[Samia] nie mogła oderwać oczu. Dłoń, której widoczne żyły, tworzyły poplątaną sieć 

finezyjnych kanałów przepływających pod przeźroczystą skórą”549. Kobieta jest opisywana 

jak rzecz, utożsamiana z gałązką, która zawsze pojawia się chwilę przed nią samą lub 

zamiast niej oraz z przetworami, które pieczołowicie przygotowuje550. 

 Nadanie cech ludzkich przedmiotom, którymi posiadacze tych cech się posługują, 

podkreśla miejsce danej osoby w strukturze społecznej. Podobne przedstawiona jest córka 

starej – Mumtaz, której obecność również sygnalizowana jest za pomocą metonimii: 

wykonywanej przez kobietę czynności lub pojawiających się najpierw części jej ciała. 

Słychać jej kroki, widać jej rękę, lecz sama Mumtaz pojawia się później: „Samia miała 

jedynie czas skończyć swoją listę, kiedy usłyszała powłóczysty krok zza domu. Krok 

zatrzymał się i musiało minąć kilka sekund zanim jakaś ręką zaszeleściła zasłoną 

z drewnianych koralików, która zamykała jedne z trzech drzwi”551. Mumtaz, podobnie jak 

Hussein, Joanna i stara, jest kolejną bohaterką powieści uwięzioną przez normy ustalone 

przez kulturę, do której przynależy. Nie może zachowywać się i mówić tak jak miałaby na 

to ochotę. Jej gesty i słowa cenzurowane są przez tradycję. Mehendi, sztuka malowania ciała 

henną, jest jedyną przestrzenią, gdzie kobieta w pełni może wyrazić swoje uczucia. Sama 

tworzy barwniki i wymyśla malunki: „Każda para rąk była wyjątkowa. Każda z nich 

zabarwiona był inaczej: linia życia, faktura dłoni i jej własne ciepło sprawiały, że mehendi, 

podobnie jak perfumy, nigdy nie miały dokładnie tego samego odcienia i tego samego 

wyrazu u dwóch istot. Każda praca była wyjątkowa”552. Sztuka zamalowywania 

powierzchni ciała, nadawania tej ludzkiej przestrzeni przemyślanej symboliki pozwala 

 
549 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 28: « Le rideau frémit. Dans un coin, une main l’avait 

légèrement soulevé. Une main dont elle ne pouvait détacher un regard. Une main où l’on ne voyait que 
les veines, traçant un réseau noueux affleurant sous la peau d’une finesse diaphane ». 

550 Ibid., s. 32-33: « D’elle émanait puissamment une aigreur, un acidité qui n’était pas sans rappeler celle 
de ces bocaux poisseux qu’elle alignait dans la cuisine, où elle mettait à confire, dans du vinaigre et du sel, 
des achards des plus beaux fruits et légumes qu’elle faisait au préalable dessécher et ratiner pendant 
plusieurs jours au soleil. […] D’elle se dégageait une rancœur rancie qui assaillait les narines, retournait 
l’estomac, et s’immisçait au plus profond de l’âme, si profondément qu’il était possible de l’en déloger ». 

551 Ibid., s. 24-25: « Samia eut juste le temps de terminer son inventer que se fit entendre un pas traînant venant 
de l’arrière de la maison. Le pas s’arrêta, et quelques secondes s’écoulèrent avant qu’une main fasse bruire 
le rideau en billes de bois qui fermait l’un de trois encadrements ». 

552 Ibid., s. 72: « Chaque paire de mains était unique. Car chacune colorait l’œuvre de ses lignes de vie, de 
sa texture et de sa chaleur propre qui faisaient que le mehendi, comme un parfum, n’avait jamais 
exactement la même teinte et la même expression sur deux êtres. Chaque œuvre était unique ». 
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Mumtaz opowiedzieć siebie. Ten malunek jest tym bardziej osobisty, że do stworzenia 

jednego z barwników Mumtaz używa własnej krwi: „Mumtaz czasami rozpuszcza w hennie 

kilka kropli swojej krwi, aby lepiej pisać na dłoniach wszystkich tych kobiet, w swoim 

sekretnym alfabecie, historię zakazanej miłości”553. 

 Bohaterka Le Silence des Chagos, Charlesia, często ustępuje miejsca fichu rouge, 

czerwonej chustce, jak nazywa ją narrator. Można by się zastanowić co widnieje w tekście 

częściej: jej imię czy czerwona chustka, w której każdego dnia przemierza wyspę: „Chustka. 

Czerwona chustka, którą nosi”554. Kobieta sprowadzona zostaje do kawałka tkaniny, który 

w emblematyczny sposób wyróżnia się w krajobrazie powieściowego Mauritiusa. 

To czerwony przedmiot wyraża jej obecność: „Patrzy na nią ze swojej wartowni, wzrok 

wbity ma w sylwetkę, której czerwona chustka wyróżnia się na turkusowym tle błyszczącego 

morza”555. Czerwony, ciepły kolor odcinający się na zimnym morskim kolorycie, sprawia 

wrażenie nienależącego do przestrzeni wyspy, tak jak przypisana do niego bohaterka – siłą 

umieszczona na wyspie. Wspomniane fichu rouge streszcza istotę kobiety w oczach 

Tony’ego, zwłaszcza, że chustka odpływa w dal – złudzenie optyczne – gdy ona pozostaje 

na nabrzeżu: jak zaczarowana, jej czerwień łączy się z horyzontem, niedostępnym dla samej 

Charlesii. Czerwona chustka nie jest jedynie metonimią Charlesii, lecz każdego 

z przesiedleńców z Czagos: Charlesii, Raymondy i Désiré. Reprezentują oni całą grupę 

obywateli, których władze przewiozły jak rzeczy z Czagos do Port-Louis. Za pomocą 

metonimii czerwonej chustki narrator ukazuje ich obecny status na Mauritiusie, a dokładnie 

jego braki. 

 W Soupir jeden z bohaterów skrywa się pod nazwą hotelu, a dokładnie napisu na 

hotelowym ręczniku – Royal Palm. Kiedy się urodził „[b]ył owinięty w ręcznik z napisem 

« Royal Palm », nazwa dużego hotelu na Mauritiusie. [...] Ręcznik dał imię dziecku; i tak 

pozostał Royal Palm”556 Po raz kolejny kawałek materiału jest uosobieniem postaci. Ręcznik 

określa tożsamość chłopca – przewrotnie, wręcz szyderczo, stanowi aluzję do 

powieściowych wzorów klasycznych, gdy delikatna bielizna zachowana przez wieśniaków 

pozwalała rozpoznać syna księcia pod pospolitym kostiumem. Co więcej, imię chłopca 

 
553 Ibid., s. 73: « Mumtaz mêlait parfois quelques gouttes de son sang, afin de mieux écrire sur les paumes 

de toutes les femmes, dans son alphabet particulier, l’histoire d’un amour interdit ». 
554 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 23: « Le fichu. Le fichu rouge qu’elle porte sur la tête ». 
555 Ibid., s. 31: « De sa guérite, le préposé la regarde, aimanté par cette silhouette dont le fichu rouge 

se découpe sur le fond turquoise d'une mer étincelante ». 
556 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 28: « Il était enroulé dans une serviette qui portait l'inscription 

«Royal-Palm », un grand hôtel de Maurice. [...] La serviette avait seulement produit un nom pour l’enfant ; 
il était resté Royal Palm ». 
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odzwierciedla także stosunek turystów do mieszkańców. Bogatsi, nierzadko bardziej światli 

z racji zamieszkiwanej przestrzeni i bagażu doświadczeń, które z niej wynoszą, 

wykorzystują swoją pozycję: wiedzę, status i pieniądze. Nadając bohaterowi imię tożsame z 

przedmiotem, narrator podkreśla nierówne relacje między mieszkańcami a turystami. Royal, 

tak jak inni: jego matka – Pitié i jej koleżanki, oddają zbyt wiele za to, by móc się utrzymać, 

wyżywić. Chłopak podejmuje się niejednokrotnie niebezpiecznych fotograficznych eskapad 

w zamian za pieniądze. Pitié i jej koleżanki zarabiają, sprzedając swoje ciało. Nie ulega 

wątpliwości, że korzystający z ich usług przyjezdni zdają sobie sprawę, że wykorzystują ich 

gorszą sytuację życiową. Jak zaznacza narrator: „[turyści] przywożą pieniądze i trochę białej 

skóry (lub spieczonej na raka po kilku dniach wystawiania się na słońce), inny sposób życia, 

nawet jeśli myślą, że naśladują nasze”557. Bohaterowie w oczach przybyszy nie są warci 

więcej niż przedmioty, którymi można dysponować czy je po prostu kupić. 

 Natomiast strychowa babka z powieści Moi, l’interdite nie jest nawet porównana do 

żadnego konkretnie nazwanego przedmiotu (choć wspomnienia z nią związane budzi 

w Mounie widok białego sari staruszki). Z narracji wynika jedynie, że kobieta jest jednym 

z „tych przedmiotów zgromadzonych wokół niej, odpadów pamięci, które stopniowo 

niweczą wszystko czym byliśmy”558. Jak kolejny niepotrzebny mebel została wyrzucona 

razem z innymi niepotrzebnymi rzeczami na strych. Stała się kolejnym zbędnym sprzętem, 

stąd wspomniany przydomek. Pisarka podkreśla, że niedołężność i starość stają się 

synonimami zbędności, powodem rodzinnej i społecznej ekskluzji. Odzierają 

z indywidualnych, niepowtarzalnych cech; konkretna osoba staje się kimkolwiek – 

czymkolwiek – jakby jedynie ich użyteczność nadawała ludziom indywidualność 

w zorientowanym pragmatycznie (nie tylko?) wiejskim indo-maurytyjskim gospodarstwie. 

3.2. Postacie duchy 

 Drugą grupą bohaterów są ci, którzy fizycznie nie istnieją: zmarli i ich duchy. 

Interesująca jest sprzeczność wpisana w ten typ bohatera. Z racji swojego stanu, 

wydawałoby się, że nie ma dla nich miejsca w świecie żyjących. Czyżby wspomnienie 

malgaskiego kultu przodków, „żywych niewidzialnych”, którzy po śmierci towarzyszą nadal 

„żywym widzialnym”? W powieściach tak Patel (Hussein) jak i Devi (strychowa babka, 

 
557 Ibid., s. 24: « Ils apportent de l'argent, un peu de peau blanche (ou écrevisse après quelques jours 

d'exposition au soleil), une autre façon de vivre, même lorsqu'ils croient mimer la nôtre ». 
558 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 53: « Elle semblait faire partie des objets entassés autour d'elle, 

ces déchets de la mémoire qui annulent peu à peu tout ce qu’on a été ». 
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Constance i strażniczka powozu) zmarli i duchy przypisani są do konkretnych przestrzeni. 

Nie chodzi tu wyłącznie o cmentarz (który pojawia się i w Le Portrait Chamarel i w Soupir 

pod postacią Bwa Mor), lecz także o przestrzenie, które zostały wykluczone ze społecznego 

użytku. Postacie zmarłych są widocznie obecne w życiu pozostałych bohaterów, urastając 

do rangi ich przewodników i nauczycieli. W sposób mniej lub bardziej widoczny wpływają 

na los żyjących, nierzadko ukierunkowując jego tor. W Le Portrait Chamarel źródłem całej 

historii jest nieżyjący dziadek bohaterki, którego obecność materializuje się za 

pośrednictwem portretu. To z powodu podjętych przez niego decyzji, jego bliscy prowadzą 

takie, a nie inne życie – na uboczu, ograniczeni do murów domu (jak stara czy Mumtaz) lub 

klasztoru (jak przez długi czas Samia). Życie Samii zdeterminowane jest przez osobę, której 

nigdy nie było dane jej poznać, a po której pozostał jedynie portret wiszący w gabinecie. Za 

każdym razem, kiedy bohaterka spogląda na obraz czuje, że namalowany na nim człowiek 

ożywa: „Patrzył na nią. Jak żywa istota patrzy na inną żywą istotę. Samia chciała podejść do 

niego i uścisnąć mu dłoń”559, „patrzył na nią tak natarczywie, jakby ... jakby chciał z nią 

porozmawiać”560, a dziewczyna miała wrażenie, że mogłaby z nim porozmawiać jak z 

żywym człowiekiem, że to obraz popycha ją do pewnych działań, przyciąga ją: „Coś 

poniosło ją do biura. Drzwi nie były zamknięte. Pchnęła je, weszła, zapaliła światło. Portret 

spojrzał na nią z wielkiej ramy przyozdobionej złotym liściem”561. Kulminacyjnym 

momentem jest nawiedzający wyspę cyklon, podczas którego Samia miała wrażenie, że 

obmyty strugami deszczu portret zdawał się wyjawiać sekret rodziny: „Tam, w szarawym 

bladym świetle rodzącego się dnia, Samia zobaczyła swoje odbicie na obrazie. […] Stojąca 

obok [dziadka] zamyślona kobieta wyglądała dokładnie tak, jak Samia”562. Le Portret 

Chamarel podkreśla, że losy zmarłych i żywych są ze sobą nierozerwalnie powiązane. 

 U Devi zmarli pojawiają się w powieściach na różne sposoby. Wspominani przez 

samych bohaterów wydają się dla nich życiowym drogowskazem. W Moi, l’interdite Mouna 

opowiada o swojej babce, grand-mère-grenier, której wspomnienie podtrzymuje 

dziewczynę przy życiu w najgorszych momentach: „Szept mężczyzny dociera do mnie. Jego 

ruchy i przemoc nie mają granic. Ale po raz kolejny udaje mi się uciec, uciec od tego 

 
559 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 41: « Il la regardait. Comme un être vivant regarde un autre 

être vivant. Samia en eut envie de s’avancer vers lui et de lui serrer la main ». 
560 Ibid., s. 43: « […] il la fixait avec tant d’insistance, comme si… comme s’il cherchait à l lui parler ». 
561 Ibid., s. 61: « Quelque chose portait ses pas là-bas, vers bureau. La porte n’était pas fermée à clé. Elle 

poussa, entra, alluma. Dans son grand cadre rehaussé à la feuille d’or, le portrait la regardait ». 
562 Ibid., s. 114: « Là, dans la lumière grise et désolée du jour naissant, Samia vit apparaître son reflet dans 

le tableau.[…] Debout à côté de lui, une femme réfléchissait pensive, l’image de Samia ». 
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wszystkiego. Schroniłam się w kącie mojej pamięci. Słucham piosenki mojej strychowej 

babci. Wdycham zapach jej białego bawełnianego sari. Słyszę ją, tę która mnie kołysze, 

długo, długo […]”563. Strychowa babka jest ciągle obecna w życiu Mouny, a związane z nią 

wspomnienia pomagają dziewczynie odnaleźć się w życiu. Zachowane po niej sari przynosi 

dziewczynie ukojenie: „Owijałam się sari, które nadal nosiło słodki zapach strychowej 

babci564. Rezonujące w głowie pieszczoty i bajki staruszki są jedynymi ciepłymi słowami, 

jakie dziewczyna słyszała. Kobieta daje Mounie nadzieję, pomaga przetrwać trudne chwile, 

ale jednocześnie ukazuje dobitnie na swoim przykładzie, że w tym miejscu, w którym 

dziewczyna żyje, nie ma dla niej szczęśliwego zakończenia. 

 W Soupir pojawiają się duchy Constance, zwanej też wariatką (której „wzdychające” 

od rozkładu szczątki witają bohaterów na wzgórzu), oraz strażniczki powozu. Kobiety 

ukazują się bohaterom już podczas ich podróży na wzgórze i towarzyszą im aż do ich 

śmierci: „Jeszcze przed wyruszeniem, tam, przy wozie, przywołaliśmy ducha czekającej 

kobiety. Tylko ona mogła w końcu nas poprowadzić, zastygła w swoim wiecznym odejściu. 

Ukazała się nam bez zbędnych ceregieli, po prostu tam siedziała, jej wzrok był odległy 

i smutny”565, „[p]odążajcie wzdłuż strumienia, aż do Constance”566. Nawiedzając ich, 

kierując ich losem, pomagają im odkryć własną historię oraz zrozumieć ich beznadziejną 

sytuację. Duchy wydają się przenikać ich ciało i umysł, wpływają na podejmowane przez 

nich działania: „jak przewodnik w trakcie powodzi, księżyc nie chciał odejść, a ja 

uwierzyłem, że to Constance patrzy na nas. Jej twarz jest płaska i promienna. Podążyła drogą 

swojej siostry, strażniczki powozu, która przyłączyła się do niej we wspólnej drodze 

samotności”567. Wiatr, słońce i alkohol dodatkowo utrudniają czytelnikowi rozróżnienie 

tego, co jest halucynacją bohaterów, a co rzeczywistością. Duchy zmarłych stają się 

pełnoprawnymi bohaterami powieści, kolejnymi, którzy zostali wykluczeni z życia za życia 

i którzy dopiero po śmierci zyskują prawo do opowiedzenia własnej historii oraz wszystkich 

 
563 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 20-21: « Le murmure de l'homme m'atteint. Ses gestes et 

sa violence n'ont pas de limites. Mais je parviens encore une fois à m'échapper, à m'éloigner de tout cela. 
Je suis partie dans un coin de ma mémoire. J'écoute le chant de ma grand-mère grenier. Je respire l'odeur 
de son sari de coton blanc. Je l'entends qui me berce, longuement, longuement […] ». 

564 Ibid., s. 33: « Je m'enveloppais dans le sari qui gardait le doux parfum de grand-mère grenier ». 
565 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 140: « Mais avant de nous mettre en route, là, près de la charrette, 

nous avons invoqué le fantôme de la femme qui attendait. Elle seule pouvait finalement nous guider, figée 
comme elle l'était dans son éternel départ. Elle nous est apparue sans grand tapage, simplement assise là, 
le regard lointain et triste ». 

566 Ibid., s. 143: « Suivez le ruisseau jusqu’à Constance ». 
567 Ibid., s. 146: « Comme une passeuse de crues, la lune refusait de partir et j'ai fini par croire que c'était 

Constance qui nous regardait, le visage plat et rayonnant. Elle suivait le parcours de sa sœur de la charrette, 
qui venait la rejoindre dans leur solitude commune ». 
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niesprawiedliwości, jakich padli ofiarą. Strażniczka powozu, która całe swoje życie 

poświęciła innym skarży się:  

 A ja, cały czas czyściłam brudy innych. Wszystkie te plamy pozostawiały na mnie piętno, 
na mojej skórze, na moich odbarwionych detergentami rękach. Kim byłam? Czyścicielką gówna. 
Mamo, mamo, krzyczały do mnie dzieci. I on także nazwał mnie Mamą, był niczym innym jak 
kolejnym dzieckiem, które było duże wysokie i jeszcze bardziej bezbronne niż inne i które 
śmierdziało bardziej niż inne.568  

 Constance także narzeka na swój los i na to, jak traktowali ją inni: „Cały czas 

mieszkałam tu sama […]. Byłam sama z moimi królikami, które mnie pocieszały, ale nie 

mogły uleczyć mnie z mojej samotności. […] Ludzie mnie odepchnęli, bo zwariowałam. 

A przecież nie zrobiłam im nic złego”569. Constance i strażniczka powozu to postacie, które 

podobnie jak bohaterowie, nie miały łatwego życia, o których świat zapomniał lub nie chciał 

pamiętać ani za życia, ani po śmierci i które literalnie nie istnieją. Bogatsze o zebrane 

doświadczenia pełnią funkcję drogowskazów. Starają się uzmysłowić reszcie bohaterów, że 

to przeszłość determinuje ich losy. Zmarłe kobiety są echem krwawej historii, w którą 

mieszkańcy Soupir są wpisani i od której, jak się okazuje, nie jest im dane się uwolnić.  

3.3. Bohater lunatyczny 

 Shenaz Patel i Ananda Devi obrazują problem jałowości społecznej poprzez 

wprowadzenie postaci biernych, o widocznie spowolnionych ruchach, tak jakby znajdowały 

się na granicy życia i śmierci. To bohater lunatyczny, postać żyjąca na pół w letargu, której 

codzienność przypomina bardziej wegetację niż ludzkie życie. To człowiek-duch, 

niewidzialny dla reszty społeczeństwa. Nabiera on nie tylko cech charakterystycznych dla 

przedmiotów, lecz także tych typowych dla postaci z zaświatów. Wielu bohaterów wpisuje 

się w obie kategorie. W Le Portrait Chamarel Patel ukrywa postać starej nie tylko pod 

postacią kijka czy weków, lecz także cienia, który przemyka korytarzami domu, kryjąc w 

sobie jakąś osobę. Stara to duch przeszłości, żywy dowód wydarzeń minionych lat: 

„Dyskretny cień przykuł wzrok [Samii]. […] miała wrażenie, że zauważyła jakiś ruch. […] 

Przecież to była kobieta. Przysięgłaby. Poczuła ją w sposobie, w jaki poczuła się przeszyta 

 
568  Ibid., s. 141: « Je nettoyais tout le temps la boue des autres. Toutes les taches restaient sur moi, sur ma peau, 

sur mes mains décolorées par les détergents. Qui j’étais ? Une nettoyeuse de merde. Maman, maman, 
criaient les enfants. Et lui aussi, il m’appelait Maman, il n’était rien d’autre, un enfant trop grand, encore 
plus vulnérable que les autres, et qui sentait plus mauvais que les autres ». 

569 Ibid., s. 114: « Tout le temps j’ai vécu seule ici, […]. J’étais avec mes lapins qui me réconfortaient mais 
ne me consolaient pas de ma solitude. […] Les hommes m’ont repoussé parce que j’étais folle. Pourtant 
je ne leur faisais aucun mal ». 
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wzrokiem, który się w nią wbił, a który przecież już znała, lecz starała się go unikać”570. 

Podobnie Charlesia i Raymonda, które od momentu wysiedlenia z Czagos pozostają 

w ciągłym zawieszeniu, zachowują się jak martwe za życia. Taki stan odzwierciedlony jest 

w ich zachowaniu, w szczególności w ruchach: spowolniałych i ospałych. Jak wtedy, gdy 

Tony nie mógł rozpoznać Charlesii: „To nie mogła być ona. Ten posuwisty chód, opadłe 

ramiona”571. Efekt ten potęguje fakt, że Patel opisuje bardzo precyzyjnie wykonywane przez 

bohaterów czynności, spowalnia akcję, opisując detale, uwypuklając odczucie marazmu 

i zawieszenia bohaterów:  

 Miselaine zobaczyła ją [Charlesię], kiedy przechodziła nieopodal jej domu. Już otworzyła 
usta, by zapytać, dokąd idzie, lecz zmieniła zdanie, poruszona lunatycznym krokiem. [...] 
Charlesia idzie nieśpiesznym krokiem, rozgrzany asfalt przykleja do podeszwy czerniawą masę. 
Idzie prosto, naprzód, nos czujnie wzniesiony ku górze, oczekując, że ją poinformuje, że ją 
pociągnie ku morzu, które tak pragnie zobaczyć. Ale jej busola tutaj nie działa, Zbyt wiele 
zapachów jako przeszkody: gęsty, zjełczały olej handlarza smażonych na rogu ciastek, mocna 
woń kauczuku i benzyny, które ulatniają się z warsztatu samochodowego trochę dalej.572  

 W opisie wędrówki Charlesii to nie kobieta rzuca się w oczy, lecz sa démarche 

de somnambule, jej lunatyczny, posuwisty chód i podeszwy klejące się do rozgrzanego 

asfaltu, nadające postaci ociężałości i powolności. Po raz kolejny postać zredukowana jest 

do pojedynczych części ciała czy ruchów. Mieszkańcy Czagos wydają się śnić. Jakby 

sytuacja, w której się znaleźli była koszmarem, z którego wystarczy się obudzić. Podobny 

zabieg stosuje Devi w Soupir. Mieszkańcy wzgórza żyją z dnia na dzień, ograniczając się do 

wykonywania najpotrzebniejszych czynności. Po kolejnym cyklonie kobiety: „[s]poglądają 

na pustkę wokół nich i tę, która jest w nich i coraz bardziej się pogłębia”573. Ich pusty wzrok 

sugeruje brak perspektyw na przyszłość. Nic już dla nich nie ma, tak jak i nic nie ma w nich 

samych. To ludzie-wydmuszki, pozbawieni wszelkich oczekiwań i nadziei. To jedynie cienie 

ludzi, którymi kiedyś byli. Podobnie prostytutki – Pitié czy Corinne – sprawiają często 

wrażenie nieobecnych, tak jakby chroniąc się przed złem otaczającego ich świata, 

 
570 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 22-23: « Une ombre furtive accrocha son regard. [...]elle a 

cru saisir un mouvement. […] C’était une femme pourtant. Elle l’aurait juré. Elle l’avait senti dans la façon 
dont elle s‘était sentie intimement transpercée par le regard qui s’était posé sur elle, un regard qui la savait 
déjà, mais cherchait à la réduire ». 

571 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 23: « Ça ne peut pas être elle. Cette démarche qui traîne, 
ces épaules baissées ». 

572 Ibid., s. 20: « Miselaine l'a vue passer, a ouvert la bouche pour lui demander où elle allait, et s'est ravisée, 
frappée par sa démarche de somnambule. Charlesia marche d’un pas traînant. L’asphalte surchauffé 
lui colle aux semelles en un bouillie noirâtre. Elle marche, droit, devant, le nez en alerte, attendant 
qu’il la renseigne, qu’il l’aimante vers cette mer qu’elle a besoin de voir ». 

573 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 26: « Elles regardent le vide autour d’elles. Et le vide en elles, qui 
approfondissait ». 
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opuszczały swoje ciała oddając się kolejnym mężczyznom: „[Corinne] ze wzrokiem wbitym 

w dal, ciałem, którego nigdy nie oddała, a jedynie użyczyła na kilka chwil, bez 

najmniejszego znaczenia i bez najmniejszej satysfakcji”574. Bierność, letarg bohaterów 

Soupir wyrażane są również w braku zajęć męskiej części mieszkańców i ich bezcelowej 

wędrówce, którą wielu z nich podejmuje jak sam narrator, który przemierza ulice Port-

Mathurin bez konkretnego celu. Marazm i zrezygnowanie bohaterów są zarazem objawem 

sytuacji, w której się znaleźli, ale i jedynym znieczuleniem na coraz bardziej dotkliwy także 

psychiczny dyskomfort. 

 Shenaz Patel i Ananda Devi zwracają uwagę czytelnika na uprzedmiotowienie 

i gorszy status bohaterów, sięgając po liczne metonimie. Po pierwsze, bohaterowie nabierają 

cech przedmiotów i przestrzeni, które są z nimi związane lub do których są w swoim życiu 

ograniczeni. Postać często ustępuje miejsca rzeczy, która w jej miejsce wpisuje się 

w krajobraz powieści. Niektóre z postaci zredukowane są także do wymownych części ich 

ciała lub czynności, które są dla nich charakterystyczne. Porównując bohaterów do rzeczy, 

zastępując ich imiona rzeczami lub przezwiskami sugerującymi przedmioty, autorki 

podkreślają, jak duże znaczenie mają użyteczność i rola społeczna. Postacie, które nie 

odgrywają żadnej roli, w przekonaniu reszty społeczeństwa, jedynie z niego czerpią, nie 

dając nic w zamian, stają się zbędne, wręcz niewidzialne dla reszty. W tym celu pisarki 

nadają bohaterom także właściwości przypisywane zwyczajowo zjawom i duchom, co 

dodatkowo podkreśla fakt, że są dla reszty społeczeństwa niewidzialni.  

3.4. Kobieta 

 Analizując bohaterów powieści Devi i Patel, łatwo zauważyć, że to postacie kobiece 

wybijają się w zdecydowanej większości na pierwszy plan. Kobieta zajmuje centralne 

miejsce w twórczości Devi i Patel. Co więcej, tak jak już wcześniej wspominałam, sama 

wyspa jest odmieniana w powieściach w formie żeńskiej. Autorki nadają jej cechy 

przypisywane kobietom, takie jak: łagodność, troskliwość i uczynność (gdy ta koi 

krzywdzonych bohaterów), lecz także zmienność i nieprzewidywalność (kiedy materializuje 

się w formie cyklonu uderzającego w swoich mieszkańców). Literacka wyspa to 

obserwatorka, pocieszycielka i uzdrowicielka, czuła matka oraz mścicielka czy sędzia. 

U Anandy Devi te dwa oblicza odzwierciedlane są w zestawieniach postaci: Marivonne 

 
574  Ibid., s. 127: « Le regard ailleurs, le corps jamais livré mais consenti pour quelques instants sans 

signification, et sans la moindre gratification ». 
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i Noëlli, Corinne i Pitié czy najbardziej wymownej – dwóch sióstr: Marivonne i Corinne: 

„Marivonne była tą starszą. To ona brała na siebie domowe zadania i ciężary dziewczynki 

urodzonej do pracy, z gniewem tych, którzy nie mają wyboru. Corinne była hazardzistką, tą 

młodszą pełną radości i obietnic”575. Narrator opisuje je jako przeciwieństwa: 

 Te dwie kobiety były tak różne. Marivonne, poważna, ciężka, szorstka, prawdziwa 
smutna kobieta jak one wszystkie w pewnym wieku, znosiły podmuchy wiatru i susze, 
i zrozumiały, że ich młodość się skończyła, gdy po raz pierwszy mężczyzna nie chciał spojrzeć 
im w oczy, […]. Corinne, nawet starzejąca się, nigdy nie zrezygnowała z idei bycia piękną. Jego 
skóra była gładka i elastyczna, ani jednej zmarszczki, […] tak, taka była Corinne.576 

 Podobne rozróżnienie czytelnik odnajdzie w Moi, l’interdite, gdzie dwa oblicza 

wyspy-kobiety odzwierciedlają matka bohaterki i strychowa babka, a następnie Lisa, czy 

w La Vie de Joséphin le fou, gdzie narrator zestawia ze sobą postacie matki chłopca oraz 

Solange i Marlène. Shenaz Patel także za pomocą bohaterek maluje heterogeniczny 

charakter insularnej przestrzeni. W Le Portrait Chamarel narrator zestawia w jednym domu 

kilka kontrastujących kobiet: starą, a także Mumtaz z nowo przybyłą Samią. Pierwsze – stara 

i Mumtaz – symbolizują zastany, skostniały i krzywdzący porządek, Samia zaś możliwą 

zmianę na lepsze. W Le Silence des Chagos narrator inaczej uwypukla różnice 

w reprezentacjach wyspy, operuje czasem, zestawiając ze sobą obrazy kobiet wysiedlonych 

z Czagos sprzed wydarzenia i po wydarzeniu. Najbardziej wymowną ich reprezentantką jest 

Mimosa, córka Charlesii, o której bohaterka mówi następująco: „Mimosa siedziała nieco 

dalej, wspierając się o ścianę. Ze spuszczoną głową, zawzięciem wypisanym na czole 

i spoglądała na nich z dołu, z przebłyskiem buntu i wyrzutów w czarnych źrenicach. Jest 

taka, odkąd tu są. I nikt nie może jej pocieszyć”577. Na Czagos dziewczynka „miała najwięcej 

energii ze wszystkich, była tą, która dawała sygnał do startu, rozdzielała role”578. Obie 

pisarki zestawiają nie tylko postacie, lecz także wyspy, jak Rodrigues i Mauritius w Soupir 

 
575 Ibid., s. 65: « Marivonne était l'aînée. Elle assumait les tâches et les fardeaux de la fille née pour travailler 

avec la rage de ceux qui n'ont pas le choix. Corinne, elle, était la joueuse, la cadette pleine de gaieté et 
de promesses ». 

576 Ibid., s. 43: « Les deux femmes étaient tellement différentes. Marivonne, sérieuse, pesante, noueuse, 
une vraie femme triste comme elles le sont toutes à un certain âge, ayant bravé les coups de vent 
et les sécheresses et compris que leur jeunesse était finie lorsque pour la première fois un homme 
dédaignait de croiser leur regard. [...] Corinne, même vieillissante, n'avait jamais abandonné l'idée d'être 
belle. Sa peau était lisse et élastique, pas une ride, […] - oui, elle était comme ça, Corinne ». 

577 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 17: « Mimose est assise un peu plus loin, appuyée au mur. 
[…] Elle baisse la tête, le front buté, et les regarde par en dessous, une lueur dure de défi et de reproche 
dans ses prunelles noires. Elle est comme ça, depuis qu'ils sont là. Et personne ne parvient à la dérider ». 

578 Ibid., s. 17: « Elle était la plus vive, celle qui donnait le signal de départ, répartissait les rôles […] ». 
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czy Diego Garcia i Mauritius w Le Silence des Chagos na kształt dwóch kontrastowo 

odmiennych obrazów wyspy579.  

 Kobieta w powieściach Anandy Devi i Shenaz Patel na pierwszy rzut oka sprawia 

wrażenie jednostki biernej, poddanej regułom męsko zdominowanego społeczeństwa 

i różnym formom jego wynaturzenia, których przykładem jest agresja wynikająca z chęci 

monopolizowania domowej władzy. To ona najczęściej jest tą, której odebrane jest prawo 

głosu. W Le Portrait Chamarel autorka skupia uwagę na kilku kobietach: Samii, jej babce 

Joannie, prawowitej żonie jej dziadka – starej i jej córce, „ciotce” Mumtaz. Na każdej z nich 

życie w patriarchalnym i etnicznie podzielonym społeczeństwie odciska piętno. Wszystkie 

są ograniczone nie tylko fizycznie, lecz także kulturowo i tylko pozornie wydają się 

biernymi bohaterkami, pogodzonymi ze swoim miejscem w strukturze społecznej i życiem, 

jakie wiodą. Wszystkie sprzeciwiają się takiemu traktowaniu, każda w inny dostępny jej 

sposób. Patel opisuje sposoby radzenia sobie z opresją oraz zwraca szczególną uwagę na 

możliwe drogi ucieczki poszczególnych bohaterek. Samia, powracając na łono rodziny, nie 

stara się ukrywać swojego mieszanego pochodzenia czy braku wyznania, odpowiadając na 

wszystkie dociekliwe pytania rodziny. Przyznaje się do swojej odmienności, wytykając 

absurd niektórych tradycji. Ten bunt okazuje się dziedziczny. Kilka dekad wcześniej jej 

babka – Joanna wykroczyła poza ustalone normy społeczne i związała się z żonatym 

mężczyzną z innego kręgu kulturowego, nie wiedząc, że przypłaci to życiem. Stara, z pozoru 

bezradna, buntując się przeciwko mężowskim wybrykom i sztywnym regułom własnej 

społeczności, uciekła w milczenie. Mumtaz otwarcie mówi o zniewoleniu kobiet w swojej 

społeczności, a namiastkę niezależności odnajduje w sztuce mehendi, za pomocą, której 

wyraża kobiece emocje. Dodając własną krew do barwnika henny, dopuszcza się 

zakazanego. Drogi wolności, na które wkroczyły kobiety z Portretu dalekie są od ich ideału, 

ale są jedynymi, do których miały dostęp. Z kultury indo-maurytyjskiej w pierwszej 

powieści Patel przenosi czytelnika do kreolskiej w Sensitive, gdzie bycie kobietą wcale nie 

jest łatwiejsze. Pierwiastek żeński reprezentują głównie: Anita, jej matka oraz Nadège. 

Wszystkie trzy z racji płci zajmują pośrednią pozycję społeczną. Nadège sprząta mieszkania, 

matka Anity pracuje morderczo w fabryce. Bez dostępu do edukacji, zarezerwowanej 

głównie dla mężczyzn, skazane są na źle wynagradzane prace. Anita, autorka intymnego 

dziennika, który stanowi właściwą tkankę powieści Patel, nie może kontynuować nauki, 

choć nauczycielka chwali jej wypracowania. Wszystkie bez wyjątku są ofiarami przemocy 

 
579  Więcej informacji na ten temat na stronie 297.  
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domowej. Kobiety, nie potrafiąc sprzeciwić się jej ani ochronić Anity, dają ciche 

przyzwolenie na krzywdzenie małej. Dziecko nie wytrzymuje domowego terroru. W akcie 

desperacji zabija Go (konkubenta matki) i swoją matkę. Zbrodnia staje się wyzwoleniem. 

To nie jedyna powieść franko-maurytyjska, w której jedyną możliwą drogą ucieczki od 

krzywd wydaje się morderstwo.  

 W Le Silence des Chagos mężczyźni – z wyjątkiem Désiré i Toniego – są praktycznie 

wymazani z tekstu. To Charlesia jest synonimem walki o powrót do domu, to Raymonda 

konfrontuje się z nowym życiem na wyspie. Ich mężowie są nieobecni, tak jakby 

odpowiedzialność za najbliższych spoczywała jedynie na barkach kobiet. Paradoksalnie 

w tym patriarchalnym społeczeństwie to kobieta z powodu bierności partnera dokonuje 

najtrudniejszych wyborów. 

 Podobnie jak u Patel, tak i u Devi płeć jest jednym z czynników powodujących 

dyskryminację i wykluczenie bohaterek, a śmierć to jedyna możliwa forma uwolnienia spod 

męskiej tyranii. W Moi, l’interdite towarzyszy wszystkim najważniejszym bohaterkom: 

strychowej babce, Mounie i Lisie. Strychowa babka jest pierwszą, która padła ofiarą systemu 

i ludzkiego okrucieństwa. Narrator nie mówi tego wprost, lecz łatwo wywnioskować, że 

sparaliżowana, zamknięta na strychu, starsza kobieta wyczekuje śmierci jako wybawienia. 

Dominacja mężczyzn i ich tyrania wobec kobiet popycha bohaterki do trudnych decyzji. 

Mouna dwukrotnie udowadnia, że dla niektórych jednostek śmierć może być synonimem 

wolności. Obserwując życie swoje i swojej babci, po urodzeniu własnego dziecka – 

postanawia je utopić, próbując za wszelką cenę oszczędzić mu krzywd, jakich obie doznały. 

Morderstwo jest w oczach bohaterki wybawieniem, nie zbrodnią. Targa się zresztą nie tylko 

na życie własnego dziecka, lecz także Lisy – pracownicy środowiskowej, jedynej osoby, 

która przychodzi jej z pomocą. Mouna decyduje się na tak drastyczne kroki, chcąc chronić 

bliskie jej osoby. 

 W Soupir niekorzystna sytuacja kobiet jest równie mocno zaakcentowana. Narrator 

opisuje dwie strony medalu. Z jednej strony spragnione miłości matki, żony i córki, z drugiej 

to, co z nich pozostaje po konfrontacji z mężczyzną. To kobiety, które poświęciwszy 

wszystko, padają ofiarą męskiego egoizmu. Strażniczka powozu to matka i żona, która 

całkowicie oddała się rodzinie, lecz nie otrzymując żadnego wsparcia ani miłości, nie 

wytrzymała codziennego domowego kieratu i popełniła samobójstwo. Sama nazywa siebie 

czyścicielką gówna. Corinne, która poświęciła Louisowi wszystko, co dla niej najcenniejsze, 

odtrącona przez kochanka, z kochającej kobiety zmieniła się w zimną i wyrachowaną 

morderczynię i femme fatale. Zabiła nową partnerkę Louisa i zatraciła się 



216 

 

w autodestrukcyjnym zachowaniu. Marivonne, kiedy pokazała narratorowi 

niepełnosprawne dziecko, została pozostawiona sama sobie. Jej ciało z czasem 

odzwierciedla powolne zużycie spowodowane wysiłkami, jakie poczyniła, wychowując 

kalekie dziecko. Pitié, dziewczyna, która kilkukrotnie padła ofiarą gwałtu, w śmierci widzi 

swoje wybawienie. 

 Bohaterki z powieści Anandy Devi i Shenaz Patel są bierne tylko na pozór. 

W rzeczywistości to kobiety walczące o siebie, czasem wbrew wszelkim zasadom rozsądku. 

Szukające dla siebie przestrzeni na męsko zdominowanym terytorium. Podejmują się 

niemożliwego, ponieważ próbują znaleźć sobie miejsce w środowisku, z którego zostały 

wykluczone. Czego i same autorki są przykładem, torując sobie miejsce w świecie literatury 

maurytyjskiej, który jeszcze pół wieku temu była domeną mężczyzn. 

 Wykluczenie z równego udziału w społeczeństwie jednej płci jest efektem systemu 

kolonialnego oraz przeniesienia na grunt wyspy obyczajów klanowych, plemiennych czy 

religijnych sprowadzanych na Mauritius niewolników i pracowników rolnych z różnych 

części świata. 

3.5. Mężczyzna 

 Aktywna i heroiczna postawa bohaterek powieści kontrastuje z reprezentacjami 

męskiej części społeczeństwa. Tak jak wspomniałam to kobieta podejmuje zdecydowane 

kroki, mężczyzna jedynie jej towarzyszy. Ten, któremu systemowo przypisuje się odwagę, 

nie posiada jej w konfrontacji z rzeczywistością. Jak zaznacza Valérie Magdelaine-

Adrianjafitrimo w Histoire et mémoire : variations autour de l’ancestralité et de la filiation 

dans les romans francophones réunionnais et mauriciens, mężczyźni utknęli we 

wspomnieniach, w odległej czasoprzestrzeni. Symbolizują zgubne marzenia i miłości oraz 

brak gotowości na bycie w teraźniejszości. Obarczeni ciężarem trudnej historii, poddają się. 

Nie mają siły walczyć.  

 W Le Portrait Chamarel Hussein, w przeciwieństwie do otaczających go kobiet, 

przegrał swoją bitwę o niezależność. Z początku próbował żyć według własnych reguł 

odrzucając rygorystyczne zasady społeczności: zmienił model rodzinnego interesu i porzucił 

żonę dla innej kobiety. Jednak po śmierci kochanki, zabrakło mu sił do dalszej walki: pozbył 

się córki i wrócił na łono tradycji. Przez resztę życia nie zdobył się na odwagę odszukania 

wnuczki. W ramach odkupienia przygarnął innych porzuconych. Dopiero syn wypełnia jego 

powinność. Jakby odwaga musiała dojrzewać przez całe pokolenie. 
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 W Sensitive mężczyźni nie dają rady udźwignąć przypisywanej im stereotypowo roli 

społecznej. Niepowodzenia i niska pozycja budzą w nich frustracje, które przeradzają się w 

agresję. On i Marco – partner Nadège – próbują sprostać wymaganiom, jakie stawia przed 

nimi zbiorowość jako głowom rodziny – na próżno: partner Nadège skupiony jest tylko na 

własnych przyjemnościach, a On nawet nie ma pracy. Rzeczywistość przytłacza ich, jest 

ciężarem, którego, w przeciwieństwie do kobiet, nie są w stanie udźwignąć. Swoje 

niepowodzenia leczą alkoholem i przemocą fizyczną wobec swoich partnerek i dzieci. Faël 

i Garson, mimo że widzą i rozumieją krzywdę, jaką ci wyrządzają bliskim, pozostają bierni, 

nie reagują. To matka Anity i Nadège zmagają się z teraźniejszością, walczą o chleb dla 

swoich bliskich i podtrzymują gasnący ogień ogniska domowego. 

 Podobnie w Le Silence des Chagos, to Charlesia i Raymonda walczą o siebie i dzieci. 

Tak jak wyżej, mężczyźni są praktycznie wymazani z tekstu. Istnieją wprawdzie we 

wspomnieniach z Czagos w przeszłości, lecz nie ma ich w teraźniejszości na Mauritiusie. 

To kobiety widnieją na zdjęciu, które stało się inspiracją do napisania powieści, to oczami 

kobiet opowiedziana jest historia. Wyjątkiem jest Désiré, który próbuje wziąć swój los 

w swoje ręce. Po raz kolejny odwaga staje się wymuszonym atrybutem nie ojca, lecz syna. 

 U Anandy Devi mężczyźni również unikają odpowiedzialności. W Moi, l’interdite 

ojciec bohaterki za wszelkie niepowodzenia wini córkę, a nie swoje decyzje. Chce jej 

śmierci, lecz brakuje mu odwagi, żeby ją zabić; to jego żona podejmie się zbrodni. Obecność 

córki razi ojca, dlatego też odpowiedzialność za jej istnienie spycha na jej matkę. Podobnie 

jest z bezdomnym, który odwiedza (i wykorzystuje) dziewczynę w piecu do wypalania 

wapna. Kiedy Mouna zachodzi w ciążę, już więcej się nie pojawia. Po raz kolejny, to matka 

zostaje obarczana odpowiedzialnością za potomstwo.  

 Podobnie w La Vie de Joséphin le fou brakuje męskiego wzorca. Joséphin nie zna 

swojego ojca, mieszka jedynie z matką. Zamiast ojca, w jego życiu pojawiają się tylko 

przelotni „wujkowie”, partnerzy jego matki, których chłopiec nie interesuje. Ich tymczasowa 

obecność symbolizuje brak męskiego zaangażowania w życie rodzinne, ich tchórzostwo. 

Potrafią jedynie pokaleczyć bezbronne dziecko, rozbijając butelkę na jego głowie. W Soupir 

narrator, mimo że sam jest mężczyzną, przedstawia równie krytyczny obraz mężczyzn: „[…] 

nie jesteśmy ludźmi, którzy zostają. Jesteśmy przechodniami, ludźmi przechodnimi. Nie 

potrafimy kochać nikogo poza nami samymi. Nie, to nieprawda. My nie kochamy nawet 
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siebie. Żyjemy i umieramy. To wszystko”580. Każdy z męskich protagonistów zawodzi swoją 

partnerkę. Lekkomyślni i egoistyczni pozostawiają kobiety same sobie. Mężczyźni to 

niestałe w uczuciach lekkoduchy, sięgające do kieliszka, bez stałej pracy, na których nigdy 

nie można liczyć. Kobiety to osoby zahartowane przez życie, przyjmujące na barki całą 

odpowiedzialność za ognisko domowe, wychowanie dzieci i nierzadko utrzymanie rodziny. 

Mężczyźni Devi i Patel to bierni marzyciele, przytłoczeni ciężarem rzeczywistości. 

  

 
580 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 34-35: « […] nous ne sommes pas des hommes qui de retiennent. Nous 

sommes, littéralement, des lepasan, des hommes de passage. Nous ne savons pas aimer longtemps 
quelqu’un d’autre que nous-mêmes. Non, ce n’est pas vrai. Nous ne nous aimons pas. Nous nous laissons 
vivre et puis mourir. C’est tout. ». 
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4. Wykluczenie a czas 

 W świecie przedstawionym czas można podzielić standardowo na trzy segmenty: 

przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Shenaz Patel i Ananda Devi odnoszą się zaledwie do 

dwóch z trzech odcinków czasu. Uwaga narratora i bohaterów skoncentrowana jest na 

teraźniejszości, która organizuje fabułę powieści. Przyszłość jest wymazana z tekstu. Jak 

zaznacza już na pierwszych stronach Soupir narrator – Patrice Éclairé: „Byliśmy ludźmi 

teraźniejszości, ponieważ nic nie wiedzieliśmy o przeszłości i nie mieliśmy przyszłości”581. 

Nieustannym wyzwaniem dla bohaterów jest przetrwanie każdego kolejnego dnia. Nic 

ponad teraźniejszość się nie liczy. Jest ona dla bohaterów najważniejsza i zajmuje w narracji 

najwięcej miejsca. W Sensitive matka Anity i Nadège skupiają swoje wysiłki na 

codzienności próbując utrzymać pracę i związać przysłowiowy koniec z końcem. Podobnie 

jest w Le Silence des Chagos: tak jak wszyscy bohaterowie, Charlesia musiała nauczyć się 

zupełnie nowego życia, skupionego wyłącznie na tu i teraz: „[i] jeszcze jedna rzecz, której 

musiała się tu nauczyć: palić papierosa na cztery razy. Odmówić sobie tej smakowitej 

satysfakcji, która ogarnia podniebienie w czasie, gdy papieros się spala, kontemplując 

morze”582. Nie inaczej rysuje się życie postaci z powieści Devi. Życie Mouny to walka 

o każdy dzień, mimo że nie mówi o tym dosłownie, protagonistka uświadamia czytelnikowi, 

że nigdy nie jest pewna, czy dożyje następnego dnia. Podobnie jest z Joséphinem, który już 

od małego musi sam szukać sobie jedzenia, ponieważ matka wyrzuca go z domu, gdy tylko 

uzna to za słuszne. Nie inaczej jest z mieszkańcami Soupir, dla których każdy dzień jest 

walką z żywiołami wyspy i własnymi słabościami.  

 Drugim odcinkiem czasowym, nie zawsze wyrażonym w formie gramatycznej, 

niejednokrotnie ukrytym pod postacią aluzji, wspomnień czy cytatów z audycji radiowych, 

jest przeszłość. Przywoływana przez Anitę, która nasłuchując odgłosów wyspy i jej 

 
581 Ibid., s. 19: « Nous, nous étions des gens du présent, puisque nous ne savions rien du passé et que nous 

n'avions pas de futur ». 
582 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 19: « Encore une chose qu’elle a dû apprendre ici, fumer 

une cigarette en quatre fois, renoncer au plaisir de cette goûteuse satisfaction qui monte au palais au fur et 
à mesure que la cigarette se consume, en contemplant la mer ». 
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mieszkańców, obserwując życie wokół niej, zręcznie wplata informacje polityczne, a nawet 

historyczne w fabułę. Przeszłość pojawia się jak echo w audycjach radiowych czy we 

wspomnieniach wuja Faëla. To ona determinuje losy mieszkańców. Devi uwydatnia ją 

najbardziej w Soupir, w której to powieści mieszkańcy, mimo że nieświadomi swojego 

historycznego bagażu, odczuwają, bardziej lub słabiej, skutki epoki kolonialnej: handlu 

ludźmi i niewolnictwa. Przeszłość wydaje się ścigać bohaterów i nie wypuszczać spod 

swojego wpływu. 

 Corinne może płakać i krzyczeć. To i tak nic nie zmieni. Przegrała. [...] Mówią, 
że mężczyźni odmawiają jakiegokolwiek zniewolenia od czasów niewolnictwa. Być może 
to właśnie to wspomnienie żyje w nas [mężczyznach] i zmusza nas, żebyśmy odeszli, usunęli się 
na bok, kiedy tylko zaczynamy czuć się z kimś związani, kiedy tylko czujemy łańcuchy wokół 
naszych nadgarstków lub naszych serc.583 

 Przeszłość wydaje się ciążyć nad bohaterami jak klątwa i z góry przesądzać o ich 

miejscu w strukturze społecznej. Zarówno u Anandy Devi, jak i u Shenaz Patel przeszłość 

dogania teraźniejszość i spotyka się z nią w zamkniętych przestrzeniach na kształt 

bachtinowskiego chronotopu, takich jak dom, las czy wzgórze. Czas kondensuje się 

w konkretnych miejscach, które łączą odległe momenty w historii. 

 Ostatni z odcinków czasu – przyszłość, tak jak w życiu jednostek wykluczonych, tak 

i w powieściach nie istnieje lub istnieje jedynie fragmentarycznie. Tylko nieliczni marzą o 

lepszym jutrze, tak jakby reszta była pogodzona ze swoim losem. Bohaterowie Soupir, 

opuszczając Port-Mathurin, liczą na pogodną przyszłość na wzgórzu: „Co to za miejsce, 

Patrice? […] To miejsce, w którym będziesz szczęśliwa, w którym będziecie szczęśliwe – 

poprawiłem się”584. Mimo, że Patrice mówi o Soupir bez przekonania, wszyscy chcą w to 

wierzyć. Ferblanc z tej samej powieści wiąże mocne nadzieje z uprawą marihuany, Chłopiec 

z Sensitive próbuje uciec do Europy, Désiré z Le Silence des Chagos zaciąga się do pracy na 

kutrze. Żadne z przedsięwziętych przez nich działań nie przynosi jednak zamierzonych 

efektów. Bohaterowie nie mają żadnej szansy na zagospodarowanie przyszłości, tak jakby 

taka możliwość została im odebrana z chwilą narodzin na wyspie: „Horyzonty i oczekiwania 

 
583 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 39: « Corinne peut pleurer et crier, ça ne changera rien. C'est elle qui 

a perdu. Ils ont peut-être raison. De dire que les hommes refusent d'être enchaînés depuis l'esclavage. 
Peut-être que c'est ce souvenir-là qui est en nous, et qui s'obstine à nous faire partir, déguerpir, prendre le 
large dès qu'on a une impression de liens noués autour de nos poignets ou de nos cœurs ». 

584 Ibid., s. 46:« Dis voir, Patrice l'Éclairé, c'est quoi, au juste, cet endroit? [...]/ - C'est l'endroit où tu seras 
heureuse, Marivonne », ai-je dit, et j'ai ajouté, me corrigeant tout de suite : « Où vous serez heureuses ». 
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są tutaj ograniczone. [...] Tu nikt nie jest wolny. Wszyscy urodziliśmy się zamknięci”585. 

Wyjątkiem fatalistycznej wizji przyszłości jest Le Portrait Chamarel. Tę debiutancką 

powieść Shenaz Patel kończy pozytywnym przesłaniem – obrazem zjednoczonej etnicznie 

wyspy, gdzie akceptacja drugiego człowieka jest silniejsza niż wszelkie dzielące populację 

różnice. Żadna inna powieść Patel ani Devi nie powtarza wpisanego w Portret apelu. Nie 

pozostawią czytelnikowi złudzeń: ludzie wykluczeni są ludźmi bez przyszłości. 

 Przeszłość mocno determinuje współczesny kształt wyspy oraz jej literatury, dlatego 

też w analizie przestrzeni istotne jest uwzględnienie kryterium czasu. Wydarzenia z historii, 

zarówno wyspy jak i bohaterów, stanowią ważny element fabuły powieści. Są jej jądrem lub 

jej tłem. Dominanta historyczna jest cechą charakterystyczną nie tylko narracji Shenaz Patel 

i Anandy Devi, lecz całej najnowszej generacji pisarzy. W mniej lub bardziej bezpośredni 

sposób w swoich tekstach pisarki nawiązują do epoki niewolnictwa i pochodzenia 

współczesnych mieszkańców wyspy, podkreślając, że poczucie własnej wartości potomków 

niewolników jest chwiejne, a uczucie wstydu z tym związane jest ciągle żywe.  

 Shenaz Patel wplata w fabułę historię wyspy w formie informacji radiowych, 

opowieści starszych bohaterów (sięgając po mowę pozornie zależną) lub cytując oficjalne 

dokumenty. W Sensitive jedenastoletnie dziecko wyjaśnia problemy społeczne, przybliża 

wydarzenia z Czagos, wyjaśnia kwestię kulisów, rozważa nad zatrudnieniem chińskich 

robotnic w fabryce w miejsce rodzimych, cytuje nawet jednego z ministrów. W Le Silence 

des Chagos przeszłość wyłania się ze wspomnień starszych bohaterów. Narrator opisuje 

życie na Czagos z perspektywy dwóch kobiet: Charlesii i Raymondy, które opowiadają 

następnie swą historię Désiré. W tej samej powieści Patel cytuje oryginalne dokumenty na 

temat przesiedlenia. U Anandy Devi elementy przeszłości budują fabułę Soupir, gdzie ta 

pojawia się w życiu nieświadomych jej bohaterów. U Shenaz Patel jest ona namacalna, 

widoczna, u Anandy Devi trzeba jej poszukać. Nawiązując do korzeni bohaterów, pisarki 

poruszają też kwestię złożonej tożsamości i problemów z niej wynikających. Bohaterowie 

nie zawsze są w stanie zaakceptować niechlubne, w ich mniemaniu, pochodzenie. Często 

wypierają niewolnicze korzenie, lecz przeszłość zdaje się ciążyć nad nimi jak fatum. 

Niektórzy są nieświadomi swojego pochodzenia oraz ciężaru, jaki jemu towarzyszy. 

Odkrywają je wraz z czytelnikiem, odnajdując tym samym przyczynę wykluczenia. Czas 

stanowi czwarty wymiar przestrzeni w powieściach, kolejne kryterium, które pozwala badać 

 
585 Ibid., s. 13: « Les horizons et les regards sont scellés. [...] Mais il n'y a rien d'ouvert, ici. Nous sommes nés 

enfermés ». 
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przestrzeń, analizując zmiany i różnice w reprezentacji konkretnego miejsca lub konkretnej 

postaci w różnych momentach historii. Pozwala inaczej, wielowymiarowo spojrzeć na 

zjawisko wykluczenia społecznego. 

 Interesującą byłaby też analiza kryterium czasu ze względu na podział na przeszłość 

związaną z Historią (wyspy) i tą związaną z historią (osobistymi wspomnieniami 

bohaterów), które spotykają się w fabułach powieści. W ich artykulacji bowiem zawiera się 

także sekret trwałości wykluczenia i „fatalizmu” względem niedostępnej przyszłości586. 

4.1. Czas zmaterializowany w postaciach 

 Kolonialna przeszłość w różnym stopniu wyłania się z tekstów Anandy Devi 

i Shenaz Patel. W niektórych – Le Portrait Chamarel, Le Silence des Chagos czy Soupir – 

stanowi jedną z centralnych osi, wokół której zbudowana jest fabuła. W innych – jak 

w Sensitive – jest słabiej widoczna, wyrażona jedynie w formie problemów, z jakimi boryka 

się postkolonialne społeczeństwo maurytyjskie. Przeszłość materializuje się także 

w postaciach nieżyjących bohaterów, którzy kształtują codzienność mieszkańców wyspy. W 

Le Portrait Chamarel jak już wspominałam, to, jak wygląda życie bohaterów powieści, 

uwarunkowane zostało decyzjami podjętymi przez nieżyjącego Husseina. Jego duch wydaje 

się zamieszkiwać dom Meimanów i kierować życiem wszystkich tych, którzy przekroczą 

jego próg. Mąż, ojciec i dziadek zmienił nie tylko swoje życie, ale również życie żony, dzieci 

oraz wnuczki. Konsekwencje jego wyborów odcisnęły piętno na kilku pokoleniach. 

Przeszłość wydaje się tam ciągle obecna, a jej powieściowymi symbolami są portret 

Husseina wiszący w jego gabinecie oraz jego żona – stara – milcząca, odkąd dowiedziała się 

o zdradzie męża. Jest niczym statua – pomnik przeszłości. W Soupir przeszłość kształtuje 

fabułę powieści, która nie jest niczym innym jak podróżą w przestrzeni i czasie. Kolonialna 

historia mieszkańców w różnych formach towarzyszy bohaterom: uosabia ją jedna ze zjaw, 

Constance, która jest echem wyspy, duchem, który prowadzi bohaterów i uświadamia im, 

kim są i skąd pochodzą:  

 Czy wiesz, że wszystkie te wykarczowane przez niewolników połacie ziemi naznaczone 
są kamienną surowością? To jest nieuniknione. Ich serca odrzuciły je i zasiały tam gniew. / - To ty 
mówiłaś, że ci z Rodrigues nie byli niewolnikami. / - Było ich kilku... Widziałam ich. Słyszę ich 

 
586  Więcej na ten temat w: Magdelaine-Adrianjafitrimo Valérie, Histoire et mémoire: variations autour de 

l’ancestralité et de la filiation dans les romans francophones réunionnais et mauriciens, op.cit., s. 195-
212. 
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każdej nocy. Było ich dokładnie dwudziestu. Łańcuchy, bicz ich nie złamały. Wszyscy tutaj modlą 
się tylko jednego boga: wolności. Z niczym innym nie jesteś związany.587 

 W obu powieściach ważną rolę odgrywają też siły natury, za pomocą których 

przeszłość wkrada się do teraźniejszości. W Le Portrait Chamarel takim symbolicznym 

wydarzeniem, które podkreśla relację oraz wpływ przeszłości na teraźniejszość jest 

atakujący wyspę cyklon. Jego wiatr powala drzewo na dom Meimanów, a strugi deszczu 

cieknące po portrecie dziadka odsłaniają ukrytą na nim postać – Joannę: „jakaś dziwna 

postać wyłaniała się z obrazu, nie widać było jej w całości. Ktoś był obok, zaraz przy twarzy 

dziadka. [...] zamyślona kobieta wyglądała dokładnie jak Samia”588. W Soupir to także 

cyklon jest wydarzeniem, które popycha jeszcze nieświadomych bohaterów do zmierzenia 

się z przeszłością. Po tym jak Hollanda dewastuje wyspę i niszczy dobytek bohaterów: „Od 

ostatniego dużego cyklonu wydawało się, że wszystko szło nie tak. Hollanda przeszła przez 

wyspę i wszystko zrównała z ziemią”589. To wtedy bohaterowie decydują się wynieść na 

wzgórze. Nadprzyrodzone moce zyskuje również wiatr, którego podmuchy i świsty 

przenikają bohaterów i powoli prowadzą ich ku prawdzie. Z kolei w Sensitive przeszłość 

materializuje się w radiowych informacjach i opowieściach wuja Faëla. Ciekawa otoczenia 

Anita wypytuje Faëla o chińskie pracownice w fabrykach. Ten porównuje je do indyjskich 

kulisów, pracowników rolnych, którzy w nieludzkich warunkach i często bez wynagrodzenia 

pracowali dla europejskich kolonizatorów na wyspie: „Wuj Faël mówi, że powinniśmy być 

dla nich [chińskich pracownic] mili. Mówi się teraz dużo o zatrudnianych mężczyznach, 

którzy przybyli z Indii sto lat temu, aby bardzo ciężko pracować tu u nas, kiedy uwolniliśmy 

niewolników”590. Za pomocą dwóch grup postaci Faël łączy dwie połacie czasu. Również 

dzięki Faëlowi dziewczynka sygnalizuje ciągle żywe antagonizmy między 

Maurytyjczykami a sprowadzonymi na wyspę wysiedleńcami z Czagos, przenosząc 

czytelnika do lat siedemdziesiątych – czasu wysiedlenia mieszkańców Diego Garcia: „Wuj 

 
587 Ibid., s. 115: « Tu sais que toutes les terres défrichées par des esclaves portent en elles la dureté de la pierre ? 

C'est inévitable. Leur cœur refusait ces terres, et ils y ont semé leur rage. / - C'est toi qui disais que ceux 
de Rodrigues n'étaient pas des esclaves. / - Il y en a eu quelques-uns... Je les ai vus. Je les entends tous les 
soirs. Il y en a eu vingt, exactement. Mais les chaines, le fouet, tout ça, n'ont pas réussi à les dompter. 
Ici, tout le monde ne prie qu'un dieu : la liberté. Vous n'êtes liés à rien d'autre ». 

588 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 114: « Mais un reflet étrange d’où étaient absents certains 
de ses traits. Qui apparaissait à côté, sur le visage du grand-père. Debout à côté de lui, une femme 
réfléchissait pensive, l’image de Samia ». 

589 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 25: « Depuis le dernier gros cyclone, on avait l'impression que tout s'était 
déréglé. Hollanda avait passé sa main sur l'île et avait tout aplati ». 

590 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 41: « Ton Faël dit qu'on devrait être gentils avec elles. Qu'on fait 
beaucoup de discours ces temps-ci sur les engagés venus d'Inde il y a un siècle pour travailler très dur 
chez nous, quand on a libéré les esclaves ». 
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Faël potrafi opowiadać historie. Mówi mi często o fantastycznym państwie, które nazywa 

się Diego Garcia. Mówi, że to wyspa na Oceanie Indyjskim, gdzie kiedyś mieszkał, dawno 

temu, kiedy miał jeszcze czarne włosy i białe zęby”591. W jego ciele zapisany jest (domyślny) 

kontrast: czas szczęścia jest negatywem czasu obecnego, czasu posiwiałych włosów 

i sczerniałych lub wypadłych zębów. 

  W powieściach Anandy Devi i Shenaz Patel niektóre z postacie (głównie zmarli) to 

miejsca, w których spotykają się wspomnienia. Za ich pomocą historia wkracza w strefę 

intymną, Historia staje się historią, materializuje się w ludziach. Tak jest chociażby 

w przypadku Constance z Soupir, która przecież opowiada narratorowi o niewolniczej 

przeszłości Rodrigues. Wykluczenie na Mauritiusie jest podporządkowane: jest osią łączącą 

przeszłość z teraźniejszością, ponieważ niewolnicze zaszłości nadal kształtują współczesną 

strukturę społeczną.  

4.2. Czas: cyrkularny i linearny  

 Czas analizować można na wiele sposobów; nie tylko według podziału na odcinki. 

Valérie Magdelaine-Adrianjafitrimo wprowadza kolejny podział czasowy, ze względu na 

płeć. Ten funkcjonuje zupełnie inaczej w formie żeńskiej niż w formie męskiej, gdyż kobiety 

i mężczyźni przypisani są do różnych typów czasu. Pierwsze reprezentują czas cykliczny, 

uwikłane w ciągi powtórzeń ukryte pod postacią czynności domowych: wychowywania 

dzieci, opieki nad starszymi, sprzątaniem czy gotowaniem592. Egzystencja większości 

bohaterek Shenaz Patel i Anandy Devi właśnie do takich powtórzeń się sprowadza. Życie 

Marivonne z Soupir polega na ciągłym usługiwaniu innych. Zanim Marivonne oddała się 

całkowicie opiece nad córką opiekowała się starszą kobietą: 

 […] która mieszkała w sąsiedniej chacie, ciotką Simone, przez długie miesiące jej 
choroby, nieprzestraszona zarażeniem, bez obrzydzenia, mimo że własne dzieci kobiety nie 
chciały już dotykać jej ciała w stanie zaawansowanej zgnilizny. […] Czyściła chatę ciotki Simone 
dużą ilością wody - wtedy nie była jeszcze tak racjonowana - szorowała ubrania, dezynfekowała 
prześcieradła, przygotowywała posiłki i kładła ją w fotelu pod drzewem tamaryndowca, aby 
mogła się cieszyć jego porannym cieniem i słyszeć szum morza.593 

 
591 Ibid., s. 79: « Et puis Ton Faël, il sait raconter des histoires./ Il me parle souvent d'un pays fantastique, 

qu'il appelle Diego Garcia. Il dit que c'est une île, dans l'océan Indien, où il vivait autrefois, il y a bien 
longtemps, quand il avait encore des cheveux noirs et des dents blanches ». 

592  Zembrzycka Marta, Struktura czasu i przestrzeni w utworze Wałerija Szewczuka „Dom na wzgórzu”, 
„Historia i Kultura”, nr 17, 2010.  

593 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 123: « […] la vieille femme qui habitait la case voisine, Matante Simone, 
pendant les longs mois de sa maladie, sans peur de la contagion, sans aucun dégoût, alors même que 
les propres enfants de la vieille refusaient de la toucher dans cet état de pourriture avancée. [...] Elle 
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 Życie strażniczki powozu z tej samej powieści również polegało na wykonywaniu 

tych samych czynności zorganizowanych wokół opieki nad ósemką dzieci i chorym mężem. 

Nie inaczej wygląda codzienność większości pozostałych bohaterek w powieściach obu 

pisarek. W Le Portrait Chamarel stara odtwarza czynności i rytuały przypisane jej przez 

tradycję indo-muzułmańską, które będą odtwarzać następnie pokolenia kobiet. Jak ta, 

w której zaślubinach uczestniczą: Kursheed, Mumtaz i Samia. Życie kobiet 

podporządkowane jest zasadzie koła: kiedy jeden cykl – zadanie – się kończy, kolejny się 

rozpoczyna. Przypisane im przestrzenie są zamknięte, to: klasztor, dom, kuchnia, piec. 

Kobiety właściwie nie opuszczają miejsca zamieszkania: są z nim związane i od niego 

zależne. U Shenaz Patel niektóre wręcz są opisywane cechami przypisanymi do 

przedmiotów, którymi posługują się na co dzień. Od starej z Le Portrait Chamarel bije 

kwasota i cierpkość, jak z przygotowywanych przez nią weków594, strychowa babka 

z Moi, l’interdite pachnie wywarem z rzodkwi i zielonych naci595.  

 Ta powtarzalność czynności koreluje z cyklem wegetacyjnym wyspy, jakby kobiece 

życie była mikro reprezentacją wyspy. Przestrzeń czasu cyklicznego jest uporządkowana 

(i podporządkowana). Mężczyźni reprezentują czas linearny, są uosobieniem mitu 

wiecznego wędrowca596. W Soupir narrator kilkukrotnie nazywa ich nawet lepasan, co po 

kreolsku oznacza przechodzień. Nie jest to jednak wędrowiec wolny, swobodny w swych 

wyborach. Mężczyźni, to postaci uwięzione w przeszłości, zatrzymani we wspomnieniach, 

żyjący marzeniami. Jak Ferblanc, który wierzy, że w Soupir uda mu się założyć plantację 

marihuany: „Odłożył swoje rzeczy. Następnie bardzo uroczystym gestem wyjął z worka na 

śmieci, który ostrożnie niósł, odkąd wyszliśmy, maleńką roślinę. W torbie było tego więcej. 

To nasza przyszłość, powiedział. Ta roślina to była marihuana”597. Ścigani przez zgubne 

pragnienia, nie potrafią być ani w teraźniejszości, ani w przyszłości. Mężczyźni to 

 

nettoyait à grande eau la case de Matante Simone - il y avait moins de rationnement à cette époque-là – 
et décrassait ses vêtements, désinfectait ses draps, préparait ses repas, et la mettait dans un fauteuil sous le 
tamarinier pour qu'elle profite de l'ombre matinale et qu'elle puisse entendre le son de la mer ». 

594 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 32: « Aussi sombre était la pièce, aussi clairement s’était 
imposé à elle, dans une sorte d’éclair aveuglant, la présence de ce qui était le caractère de la vieille. 
D’elle émanait puissamment une aigreur, une acidité qui n’était pas sans rappeler celle de ces bocaux 
poisseux qu’elle alignait dans la cuisine, où elle mettait à confire, dans du vinaigre et du sel, des achards 
des plus beaux fruits et légumes qu’elle faisait au préalable dessécher et ratiner pendant plusieurs jours 
au soleil ». 

595 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 28: « J'ai grandi dans son odeur de vieux et de chair pétrifiée, de 
bouillon cresson et de bred malbar ». 

596  Zembrzycka Marta, op. cit. 
597 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 47: « Il a déposé ses affaires. Puis, en un geste très solennel, il a retiré 

d'un sac poubelle qu'il avait transportée précieusement, depuis qu'on était partis, un petit plant. Il y en avait 
beaucoup dans le sac. Voilà notre avenir, a-t-il dit. C'était un plant de ganja ». 
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uciekinierzy, dlatego właściwe im są przestrzenie otwarte. To głównie oni uosabiają ruch 

w powieściach Anandy Devi i Shenaz Patel: Hussein – przemieszcza się między domami, 

Kursheed – przemierza wyspę w odnalezieniu Samii, Wesley – próbuje w podwoziu 

samolotu opuścić wyspę, Désiré – zaciąga się do pracy na statku, Patrice Éclairé – oddaje 

się nocnym wędrówkom, Royal Palm – przemierza skalne półki, a Louis Bienvenue – 

zmienia kobiety według potrzeb. Są utożsamiani z lekkoduchami, którzy wiecznie leczą rany 

po utraconych marzeniach. Kobiety reprezentują rzeczywistość, mężczyźni marzenia, 

a inaczej rzecz ujmując: kobiety – teraźniejszość, podczas gdy mężczyźni – w pogoni za 

marzeniem – podporządkowanie przeszłości.  

 Dzięki wprowadzeniu do powieści różnych typów bohaterów Ananda Devi i Shenaz 

Patel żonglują przeszłością i teraźniejszością, pozwalając, żeby obie epoki na siebie 

nachodziły i oddziaływały. Czas materializuje się nie tylko w postaciach, lecz również 

w poszczególnych miejscach na wyspie, na kształt bachtinowskich czasoprzestrzeni. 
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5. Czasoprzestrzenie wyspy 

 Jak zaznaczyłam na początku Michaił Bachtin wprowadził pojęcie czasoprzestrzeni, 

sugerując, że obie kategorie, czas i przestrzeń, nie mogą istnieć odrębnie, lecz jako całość, 

ponieważ czas można uchwycić jedynie w przestrzeni. Takich bachtinowskich 

czasoprzestrzeni w powieściach Anandy Devi i Shenaz Patel można odnaleźć kilka. Zwykle 

są to miejsca, które łączą ze sobą przeszłość i teraźniejszość. Choć obie portretują czas 

w przestrzeni, Shenaz Patel i Ananda Devi robią to w odmienny i charakterystyczny dla 

każdej z nich sposób. Pierwsza odsyła czytelnika nie tyle do miejsc rzeczywistych, ile do 

takich, które czytelnik mógłby w świecie rzeczywistym odnaleźć, miejsc prawdopodobnych; 

druga do miejsc z pogranicza wyobraźni i rzeczywistości, miejsc fantazyjnych lub 

fantazmatycznych. Choć powieści Shenaz Patel dalekie są od reportażu, autorka przywołuje 

wydarzenia i miejsca wpisane w ludzkie życie. Natomiast Ananda Devi wprowadza 

czytelnika w przestrzenie odrealnione, nierzadko za pomocą alkoholu albo marihuany, po 

które sięgają bohaterowie, czy w wyniku halucynacji, których doświadczają. Patel 

koncentruje czas w miejscach takich jak: dom, klasztor lub wyspa, zaś Devi w piecu do 

wypalania wapna, podwodnej jaskini, Martwym Lesie czy na wypalonym od słońca 

wzgórzu. 

5.1. Le Portrait Chamarel: dom 

 W Le Portrait Chamarel przestrzeń materializująca różne linie czasowe to dom 

Meimanów. Słaba kondycja fizyczna domu (duszny, zatęchły, miejscami rdzewiejący) 

i obecność niemej babki, są żywym świadectwem tragicznej przeszłości i symbolizują 

upływający czas. Mimo jego upływu rodzina nie pogodziła się z przeszłością, niechlubny 

rozdział romansu Husseina i Joanny nie został zamknięty, a przeszłość zawładnęła życiem 

rodziny. Tragiczna historia bohaterów została ukryta w murach domu Meimanów: rządzi 

przestrzenią i pod postacią zatęchłego powietrza atakuje gości już od progu. Gdy Samia 

przekroczyła próg, uderzył ją zapach stęchlizny, a gwałtowny podmuch powierza, starał się 
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wypchnąć ją na zewnątrz598. Bardzo podobnie jak pierwsza wizyta Samii w domu 

Meimanów, opisana jest pierwsza wizyta dziewczyny w gabinecie dziadka. Tu również 

u wejścia uderza ją smród pleśni i stęchlizny: „[Kursheed] zatrzymał się, wyciągnął 

z kieszeni klucz, nie bez trudu włożył go do zamka, przekręcił i otworzył drzwi, 

wypuszczając bladą strugę powietrza, która emanowała silnym zapachem pleśni 

i stęchlizny”599. Pierwsze, co przykuwa uwagę czytelnika, to dwa miejsca: dom i gabinet 

dziadka – oba zanurzone w odorach stęchlizny i pleśni, pojawiających się w starych, 

wilgotnych i zamkniętych pomieszczeniach. Wspomniany fetor symbolizuje trawiącą od 

środka rodzinę Meimanów tajemnicę – przemilczaną, ukrytą przed światem, nawet przed 

Samią – shańbioną przeszłość rodziny Meimanów. I choć stygmatyzujące rodzinę czyny 

Husseina należą już do przeszłości, członkowie jego rodziny ponoszą ich konsekwencje 

przez dwa pokolenia. Dopiero pojawienie się Désiré, a następnie Samii, natchnęło ich dom 

nadzieją odnowy. Promienny i żywy Désiré, swoją otwartością i beztroską symbolizuje 

przyszłość, a zaproszenie dziewczyny do domu rodzinnego sugeruje możliwe pogodzenie 

się ze zdradą Husseina. Dom Meimanów jest miejscem szczególnym, ponieważ łączy trzy 

momenty w czasie: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, akcentując ciągle silny wpływ 

przeszłości. Dom jest nie tylko jej symbolem, lecz także metaforą trudnej historii wyspy, 

wytwarza więź między, wspominanymi wyżej, Historią a historią. 

5.2. Sensitive – ciało 

 W Sensitive nie ma jednoznacznej czasoprzestrzeni, jaką można odnaleźć 

w Portrecie. Przeszłość z teraźniejszością zdają się spotkać w osobie wuja Faëla. Mężczyzna 

łączy dwa elementy przeszłości Historię miejsca – Czagos oraz swoją własną. Z uwagi na 

swój wiek i doświadczenia życiowe, słowami Anity, Faël objaśnia nie tylko świat 

Mauritiusa, ale i Diego Garcia: „To nieprawdopodobne jak on dobrze opowiada, Wuj Faël. 

Wszystko wydaje się być takie prawdziwe. Zresztą, tak mówi, to nie jest żadna historyjka, 

tylko prawda”600. Poprzez swój wygląd: rzeźbę swojego ciała, skórę zbliżoną kolorem 

 
598 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 21-22: « Dans la touffeur moite de ce midi d’été la vieille 

maison créole aurait pu sembler une oasis bienvenue. Sous le couvert des manguiers qui l’entouraient, 
l’ombreuse varangue vitrée qui l’ouvrirait semblait une promesse de fraîcheur de sérénité. Dès l’entrée 
cependant, Samia fut saisie par l’âcreté qui sembla la happer sur le seuil même. Une odeur vermoulue, 
un souffle chargé, un passage d’air lourd mais cinglant qui parut vouloir la jeter au dehors ». 

599 Ibid., s. 38: « Il s’arrêta, tira une clé de sa poche, l’introduisit non sans peine dans la serrure et finit 
par l’ouvrir sur une pénombre dont émanait une forte odeur de moisissure et de renfermé ». 

600 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 77: « C'est extraordinaire comme il le raconte bien Ton Faël. Ça paraît 
tellement vrai. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Que ce n'est pas une histoire. Que c'est la vérité ». 
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i fakturą do kory starego drzewa – „ciemną z szarymi pęknięciami i nerwami”601 – wuj 

ucieleśnia upływ czasu. Jego ciało staje się pomnikiem różnych momentów z dziejów 

historii wyspy, w tym przesiedlenia mieszkańców Czagos na Mauritius. Tym razem to nie 

dom, lecz postać, przez swoją historię i wygląd fizyczny, staje się chronotopem. Faël, 

osadzony w teraźniejszości, łączy ją z przeszłością jako żywa fotografia sugeruje upływ 

czasu niosący odwrócenie wartości. 

5.3. Le Silence des Chagos: port, statek 

 W Le Silence des Chagos odnaleźć można dwa chronotopy: portu i statku. 

Powieściowy port to miejsce cyklicznie powracające w życiu bohaterów. Miejsce 

symbolizujące ruch, zmienność ze względu na funkcję, jaką pełni, a przez to upływ czasu. 

Wyznacza ważne etapy życia bohaterów, ponieważ to tam kończy się stare i zaczyna się ich 

nowe życie. To tam Nordvaer „[w]ypluwa ich na tym nabrzeżu Port Louis w deszczowe 

popołudnie”602. To on staje się dla Charlesii symbolem detencji – zamraża wszelkie marzenia 

o powrocie – „to szare nabrzeże otoczone budynkami wystrzeliwującymi w niebo”603. Port 

staje się zarazem świadkiem i pomnikiem, uwiecznia moment, w którym mieszkańcy Diego 

Garcia przybywają na wyspę; to on jest celem wypraw Charlesii i miejscem, w którym 

kobieta dowiaduje się, że jej wyspa została zamknięta. Jest fałszywą nadzieją nowego 

początku. Port u Patel jest miejscem, które kumuluje ważne wydarzenia, materializuje 

historię. Podobnie jak port, statek to przestrzeń, która wydaje się stać ponad czasem, która 

koncentruje różne osie czasu, nadając przestrzeni kolejny wymiar; łączy różne reprezentacje 

i funkcje konkretnego miejsca, które przez lata pełnił: 

 Zbudowany w Elmshorn niedaleko Hamburga, początkowo pływał dla firmy żeglugi 
przybrzeżnej w Bodø. W Norwegii. 1958. Świetny rok dla niego. [...] Przyjemny transport 
pasażerów w jednym kierunku, najwyżej kilkunastu, często eleganckich i uprzejmych brytyjskich 
turystów. […] Niewdzięczność ludzi sprzedała go na drugi kraniec ziemi rządowi Seszeli. […] 
Żeglował na Oceanie Indyjskim, między Mauritiusem, Seszelami, Czagos, transportował zapasy 
i produkty kokosowe, olej, miotły, szczotki i kilku pasażerów od czasu do czasu. […] Pod koniec 
lat sześćdziesiątych został wybrany do zdjęcia na znaczek pocztowy […].604 

 
601 Ibid., s. 77: « [...] sombre avec des craquelures grises et des nervures [...] ». 
602 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 111: « Il finit par les déglutir sur ce quai de Port Louis, 

par un après-midi pluvieux. Des camions les embarquèrent, eux et leurs paquets disloqués, pour les déposer 
quelques minutes plus tard dans un quartier de bicoques en tôle, à Cité la Cure ». 

603 Ibid., s. 11: « […] ce quai gris encerclé de bâtiments qui fusent vers le ciel ». 
604 Ibid., s. 134-135: « Construit à Elmshorn, près de Hambourg, il avait navigué à ses débuts pour le compte 

d'une entreprise de navigation côtière de Bodø. En Norvège.1958. Une belle année pour lui. [...] 
Un agréable transport de passagers dans un sens, une dizaine pas plus, souvent des touristes britanniques 
élégants et polis. […] L'ingratitude des hommes l'avait vendu, à l'autre bout de la terre au gouvernement 
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 W rzeczywistości sprzed przesiedlenia Nordvaer jest synonimem dobrobytu, 

utożsamiany z nadpływającym towarem: „Trzy miesiące minęły od ostatniego przybycia 

Nordvaera i jak zwykle wiernie przybył na kolejne spotkanie”605. Mieszkańcy Czagos 

z radością oczekują jego pojawienia się u brzegów Diego Garcia. Nordvaer jest synonimem 

podróży, pozytywnie nacechowanej możliwości poznawania świata. Lecz oto ten sam statek 

w momencie przymusowego wysiedlenia mieszkańców staje się symbolem nieznanej 

przyszłości, której towarzyszą uczucia krzywdy i strachu. „Odbijają się w nim, ciche 

okrzyki, które ci mężczyźni i te kobiety zdusili głęboko w gardle, tak mocno, że wypłynęły 

im z oczu długimi, słonymi łzami”606. Nordvaer to bezkresna i złowroga przestrzeń, która 

jest w stanie pochłonąć wszystkich przekraczających jego próg ludzi: „Oni wszyscy musieli 

wejść na pokład. Aż do ostatniego. Ale dokąd mieli płynąć? A ich rzeczy? Ich dom? Godzinę. 

Mieli godzinę ani minuty dłużej”607. Uczucie niepewnego jutra, chaosu, w którym się 

znaleźli, odzwierciedla wzburzone morze, które rozbija swe fale o statek, rzucając nim na 

wszystkie strony. Statek, a dokładnie statki w liczbie mnogiej, to przestrzenie, które łączą 

kilka momentów w czasie. W powieści odnajdujemy dwie postaci skulone na pryczach: 

pierwsza to matka Désiré, Raymonda, podczas wysiedleńczej przeprawy na Mauritius, 

w trakcie której Désiré przychodzi na świat, a następnie, dwadzieścia lat później, to sam 

Désiré leży zwinięty na pryczy w konwulsjach choroby morskiej: „Zaraz nad nim cienka 

drewniana deska górnej koi zaczyna się bujać. Obniża się, zbliża, zmiażdży go. Porywcza 

siła fal wyrzuca jego ciało w górę nad materac, po czym znowu z całą siłą pozwala mu na 

niego opaść”608. Poród i choroba morska wywołują, kolejno u Raymondy i Désiré, 

halucynacje, które nie tylko zaburzają percepcję protagonistów, lecz także pozwalają 

czytelnikowi odczuć zagubienie bohaterów. W ten sposób narrator odtwarza nić 

porozumienia łączącą chłopca ze statkiem. Statek stanowi jedyny stały element (miejsce) 

w jego życiu. Za jego pomocą narrator łączy dwa najważniejsze momenty z życia Désiré: 

jego przyjście na świat i próbę rozpoczęcia nowego życia, życia marynarza na statku.  

 

seychellois. […] il voguait dans l'océan Indien, entre Maurice, les Seychelles, les Chagos, transportait 
du ravitaillement et des produits dérivés du coco, huile, balais, brosses, et quelques passagers de temps 
en temps. […] A la fin des années soixante, il avait été choisi pour figurer sur un timbre […] ». 

605 Ibid., s. 53: « Trois mois s'étaient écoulés depuis la dernière venue du Nordvaer, et il se révélait, comme 
d'habitude, fidèle au rendez-vous ». 

606 Ibid., s. 137: « Ils résonnent en lui, les cris silencieux que ces hommes et ces femmes ont étouffés au fond 
de leur gorge, tellement fort qu'ils ont coulé de leurs yeux en longues traînées salées ». 

607 Ibid., s. 95: « Et ils devaient tous embarquer. Jusqu'au dernier. Mais leurs affaires, leur maison, pour aller 
où ? Une heure. Ils avaient une heure, pas une minute de plus ». 

608 Ibid., s. 127: « Au-dessus de lui, la planche en bois mince de la couchette supérieure se met à osciller. 
Elle descend, elle approche, elle va l'écraser. L'énergie de la peur le propulse hors du matelas, son corps 
chute lourdement ». 
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5.4. Moi, l’interdite: strych, piec, azyl 

 Podobnie jak w Le Silence des Chagos, tak w Moi, l’interdite płynność czasu 

wzmacniana jest halucynacjami i sennymi marami wywołanymi przez przemoc psychiczną 

i fizyczną, jakiej doświadcza bohaterka oraz jej skrajnym wygłodzeniem. To strych, piec 

i szpital psychiatryczny mogą być w powieści rozpatrywane w kategoriach chronotopów. 

Strych jest pierwszym miejscem łączącym przeszłość z teraźniejszością – cmentarzysko 

niepotrzebnych sprzętów przypominających o swej niegdysiejszej świetności, gdzie Mouna 

wraz ze swoją babką spędza większą cześć najmłodszych lat. Jej strychowa babka jest 

pośrednikiem między dwoma światami: teraźniejszym i przeszłym, a jej białe sari, które 

zachowuje po niej Mouna, jest symbolem wpływu przeszłości na teraźniejszość. Owijając 

się nim bohaterka czuje bliskość nieżyjącej już babci, przypomina sobie jej rady, 

opowiadane przez nią historie, które są przecież jedynymi drogowskazami w życiu 

dziewczyny. W przeciwieństwie do strychu, który sugeruje wymazanie staruszki z życia 

rodzinnego, sari utrwala pamięć o niej. Ten długi pas materiału, którym mają zwyczaj owijać 

się kobiety indyjskiego pochodzenia, jest także odniesieniem do tradycji indyjskiej, która, 

tak jak sari, z jednej strony uwypukla piękno jednostki, tym razem kobiecego ciała, z drugiej 

ogranicza jej ruchy, krępuje ją.  

 Piec jest miejscem, w którym bohaterka spędza większość swojego życia. Nie 

opuszczając go, wędruje w przestrzeni i czasie. Płynnie przemieszczając się między 

rzeczywistością a snem, między przeszłością a teraźniejszością, jakby prawa fizyki (logiki) 

nie istniały. Piec skupia i łączy różne momenty w czasie, pozwalając im wzajemnie się 

przenikać i na siebie oddziaływać. Pokój w szpitalu psychiatrycznym to kolejne miejsce 

detencji dziewczyny. To tam Mouna zostaje zamknięta po zabójstwie swojego dziecka. 

W trudnych chwilach – takich, jak nocne wizyty strażnika-gwałciciela – Mouna opuszcza 

swoje ciało, aby schronić się we wspomnieniach. 

5.5. Soupir: wzgórze, Bwa Mor 

 W Soupir czas materializuje się w dwóch miejscach wyspy Rodrigues, a mianowicie: 

na wzgórzu oraz w Bwa Mor. Oba miejsca łączą ze sobą światy żywych i umarłych, 

pozwalając wzajemnie przeplatać się przeszłości i teraźniejszości. Mieszkańcy wzgórza 

przez długi czas nie są nawet świadomi klątwy przeszłości, która nad nimi wisi. Ich życie 

nie toczy się tak, jakby tego oczekiwali. Teraźniejszość codzienne sprawia im zawód. 

Dopiero po pewnym czasie okazuje się, że to bolesna historia ich przodków nie daje o sobie 
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zapomnieć. Wpływa na nich i determinuje ich życie. Soupir jest pomnikiem przeszłości. Jest 

cmentarzyskiem przodków, świadectwem ich niewolniczych korzeni, których nie byli 

świadomi. Wzgórze jest miejscem, w którym łączą się losy bohaterów i ich antenatów. 

Kolejnym chronotopem w Soupir jest martwy las – Bwa Mor, miejsce przypisane 

błąkającym się duszom zmarłych, do którego żywi boją się wejść. To tam Patryk rozmawia 

z duchami, dowiaduje się, że ich przodkowie byli niewolnikami, a wzgórze nie jest 

stworzone do życia. Las i wzgórze są świadectwami przeszłości, od której, jak się okazuje, 

nie można uciec, o czym przekonują się bohaterowie. Przeszłość determinuje teraźniejszość: 

kształtuje życie mieszkańców wzgórza oraz tłumaczy ich destrukcyjne zachowania. 

Poznanie przeszłości pozwala bohaterom zrozumieć siebie. 

 Gdy podążamy za bachtinowską analizą, przestrzeń w analizowanych powieściach 

zyskuje czwarty wymiar, a mianowicie czas. Chronotopy u Anandy Devi i u Shenaz Patel 

nie należą do tej samej kategorii miejsc, choć mimo różnic, posiadają cechy wspólne. Każde 

z nich przypisane ma różne funkcje, zazwyczaj odmienne od tych, których można by od nich 

oczekiwać. Dom – przestrzeń zazwyczaj dająca schronienie – jest miejscem bólu i wstydu, 

dysponuje pomniejszymi miejscami, takimi jak kuchnia czy gabinet, których reprezentacje 

również nie zawsze pokrywają się ze społecznym wyobrażeniem o nich. Kuchnia – 

kojarząca się z sercem domu – miejsce, z którego zazwyczaj ulatują zapachy rodzinnych 

posiłków, w Le Portrait Chamarel pełna jest piętrzących się kwaśnych i cierpkich marynat, 

do których stara broni dostępu. Gabinet – miejsce zarezerwowane do wytężonej pracy – jest 

jedynie magazynem wspomnień romansu Husseina zamkniętym na klucz. Port, miejsce 

otwarte, goszczące strudzonych podróżników, odsłania w Le Silence des Chagos zupełnie 

inne oblicze: jest przestrzenią zamkniętą, przypominającą trudną do zdobycia fortecę, której 

wejścia broni strażnik u bram. Port jest miejscem przepływu towarów, przystanią dla 

odwiedzających wyspę wędrowców z jednej strony, przedsionkiem więzienia, do którego 

zostali przetransportowani mieszkańcy Diego Garcia z drugiej. Co zaskakujące, ciało, 

przestrzeń najbliższa człowiekowi, jego tkanka, może również stać się przestrzenią detencji. 

Wielu bohaterów powieści Anandy Devi – Ferblanc, Royal Palm, Noëlla czy Mouna – nie 

mogąc przeciwdziałać swemu kalectwu czy chorobie, stają się zakładnikami własnego ciała. 

Z kolei piec, postrzegany jako obiekt użyteczny, który przecież służy ludziom, zmienia się 

w więzienie. Las i wzgórze, podobnie jak piec, to miejsca, które z przyjaznych człowiekowi, 

zmieniają się na wrogie i tajemnicze. Każde z wymienionych jest przestrzenią osamotnioną, 

na swój sposób odizolowaną od reszty wyspy. To często przestrzenie zużyte, w taki czy inny 

sposób wyjałowione, których „fizjonomia” naznaczona jest przeszłością. Chronotopy Devi 
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i Patel noszą znamiona krzywdy i śmierci, materializując w przestrzeni momenty trudne dla 

rodzinnej wyspy: wstydliwe lub bolesne – najlepiej, gdyby mogły zostać wymazane 

z pamięci mieszkańców. Pisarki zwracają uwagę, że kolonizacji, niewolnictwa czy 

wysiedlenia mieszkańców Czagos nie da się, ot tak, wymazać ze zbiorowej pamięci, gdyż 

to one ukształtowały relacje społeczne na wyspie. Wypieranie historii nie zmieni jej. 

Przeszłość i tak zawsze dogoni teraźniejszość. 

 Czas odgrywa szczególną rolę w powieściach Anandy Devi i Shenaz Patel, gdyż za 

jego pomocą pisarki wzmacniają relację przestrzeni z wykluczeniem. Nierozerwalny 

z pierwszą, gdyż materializuje się w przestrzeni tworząc czasoprzestrzeń i połączony 

z drugim, gdyż wykluczenie jest procesem, który potrzebuje czasu, żeby zaistnieć 

i zaskutkować. Wpleciony jest nie tylko w fabułę, lecz także w strukturę powieści, 

wpleciony do narracji archeologicznej czy pokrewieństwa. 
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6. Narracja i struktura powieści 

6.1. Fokalizacja 

 Jedną z głównych cech charakterystycznych powieści Anandy Devi i Shenaz Patel 

jest skupienie uwagi czytelnika na jednostce niewpisującej się w ramy społeczeństwa, 

w którym przyszła na świat. Bohaterowie wyrzuceni poza jego granice, żyjący obok 

społeczności odniesienia zyskują prawo opisania swojego życia i swoich problemów 

z własnej perspektywy. Nie są oni statycznym elementem fabuły, jego tłem czy lokalnym 

kolorytem, nie są wymazani z przestrzeni literackiej tak, jak są z publicznej, czy też nie 

stanowią kolejnego przedmiotu badań socjologicznych. Z postaci drugoplanowej 

przeradzają się w pierwszoplanową: otrzymują prawo głosu, jeśli nie bezpośrednio, jak 

w przypadku narracji pierwszoosobowej (Moi, l’interdite, La Vie de Joséphin le fou, Soupir, 

Sensitive), to pośrednio, za pomocą mowy pozornie zależnej (Le Portrait Chamarel, 

Sensitive, Le Silence des Chagos, Soupir), cytatu lub dialogu włączonego do narracji 

(Le Portrait Chamarel, Le Silence des Chagos). W ten sposób pisarki przenoszą środek 

ciężkości na jednostkę o niższym statusie społecznym, umiejscowioną poza ramami 

społeczeństwa. To właśnie ona jest przedmiotem fokalizacji – zerowej lub wewnętrznej, 

a w przypadku tej ostatniej fokalizacji, to z jej perspektywy – jako podmiotu – opisywany 

jest świat. Ani narrator, ani bohater nie krytykują wprost społeczności odniesienia, ani 

zachowań jej członków, względem wykluczonego. Niemniej brak otwartego potępienia ze 

strony bohaterów nie oznacza, że akceptują oni swoją sytuację. Wręcz przeciwnie. 

Wykluczeni opisują swoje życie w odniesieniu do zbiorowości, którą musieli opuścić. 

Narrator, jeśli niedosłownie tożsamy z bohaterem, to przynajmniej starający się przyjąć jego 

punkt widzenia, posiłkuje się porównaniami z zakresu codzienności: swojej własnej z tą 

innych, „pełnowartościowych” członków społeczności. Oddając głos bohaterowi 

wykluczonemu, Devi i Patel przenoszą perspektywę na zewnątrz społeczeństwa, które 

podlega ocenie. 
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 W powieściach Anandy Devi i Shenaz Patel relacja między narratorem a bohaterem 

jest zmienna. Narrator opowiada historię z dystansu nadając jej charakter wspomnieniowy. 

Potrafi łączyć różne punkty widzenia i przemieszczać się w czasie, sugerując nadchodzące 

wydarzenia lub antycypując ich konsekwencje. W zależności od analizowanej powieści 

narrator tożsamy jest z bohaterem bądź przypatruje mu się z dystansu jakby był niemym 

obserwatorem wydarzeń. Shenaz Patel faworyzuje fokalizację zerową. Zarówno 

w Le Portrait Chamarel, jak i Le Silence des Chagos narracja prowadzona jest w trzeciej 

osobie. Narrator dysponuje większą wiedzą niż postacie z powieści, znajduje się na zewnątrz 

opowiadanej historii. Rzuca światło nie tylko na czynności, lecz także na uczucia, gesty – 

wie więcej. W pierwszej powieści historia opowiedziana jest z perspektywy Samii, to ona 

skupia na sobie uwagę narratora i nawet jeśli ta chwilowo przeniesiona jest na drugoplanowe 

postacie, to opis ich zachowań, gestów czy uczuć wydaje się być wynikiem 

niewypowiedzianej refleksji głównej bohaterki. W Le Silence des Chagos podobnie – 

perspektywa, z której opisywane są wydarzenia jest nadrzędną do rozgrywających się 

wydarzeń ze wszystkich linii czasowych (z Afganistanu, Diego Garcia czy Czagos). W tej 

powieści zerowa fokalizacja służy wzbudzeniu uczucia obiektywizmu, dodając opisywanej 

historii wiarygodności. Umiejscowiony na zewnątrz fabuły narrator wykracza poza wiedzę 

poszczególnych bohaterów, będąc tym samym spoiwem poszczególnych świadectw. 

Narrator żongluje uwagą czytelnika, zmieniając przedmiot fokalizacji, przenosząc uwagę 

z postaci na postać, a w końcu na rzeczy. Historia wysiedlenia z Czagos nie jest ciągiem 

wydarzeń, lecz interakcją kilku punktów widzenia. Każdy z nich odnosi się do wydarzeń, 

które postacie opowiadają w inny sposób, z innej perspektywy, z innym zasobem wiedzy. 

Niemniej jednak głos wygnanych z Czagos to głos, który wybija się na pierwszy plan. 

Mnogość perspektyw zaskakuje, gdyż głos otrzymują nie tylko przesiedleńcy: Charlesia, 

Raymonda i Désiré, ale i osoby, które są świadkami wysiedlenia lub życia wysiedleńców na 

Mauritiusie: administrator z Czagos, kapitan statku, sam statek, pracownicy portu w Port-

Louis. Patel przytacza też opinię osób odpowiedzialnych za przesiedlenie cytując fragment 

korespondencji między londyńskim Biurem ds. Kolonii a brytyjskim oddziałem ONZ609. 

Każda z perspektyw rzuca inne światło na wydarzenia, każdy z punktów widzenia 

kompletuje historię archipelagu Czagos. Ich spoiwem jest narrator, usytuowany na zewnątrz 

fabuły.  

 
609  Ibid., s. 39. 
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 Z powieści Shenaz Patel wyłącznie Sensitive przyjmuje jedynie fokalizację 

wewnętrzną. Narrator tożsamy jest z bohaterką, jego wiedza nie wykracza poza to, co ona 

widzi i słyszy. Podmiotem fokalizacji jest Anita, która swoimi słowami, w pierwszej osobie, 

opowiada o drugoplanowych bohaterach swojej historii, niekiedy zręcznie rekonstruując ich 

uczucia. Relację tę uzupełnia o przemyślenia otaczających ją osób, informacje zasłyszane w 

radiu. Fi odtwarza perspektywę innych bohaterów przy użyciu mowy pozornie zależnej. 

 Mimo że u obu pisarek nadrzędną fokalizacją w analizowanych powieściach jest 

perspektywa wykluczonego, Ananda Devi i Shenaz Patel pracują z nią każda inaczej. Shenaz 

Patel częściej wprowadza fokalizację zerową (Le Portrait Chamarel i Le Silence des 

Chagos) wyposażając narratora w szeroką wiedzą o życiu i świecie bohaterów (choć nigdy 

absolutną). Jedynie w Sensitive autorka posiłkuje się fokalizacją wewnętrzną, pozwalając 

czytelnikowi wniknąć w konkretną postać. Tę właśnie fokalizację uprzywilejowuje w 

swoich powieściach Ananda Devi. W dwóch pierwszych powieściach poddanych analizie 

zaznacza, kto mówi i dlaczego ogranicza perspektywę do perspektywy bohatera. Mouna 

i Joséphin zwracają się bezpośrednio do czytelnika, a nawet zachęcają do wysłuchania ich 

historii.  

 W Soupir narrator inaczej przedstawia wydarzenia. Tym razem wykluczony jest 

głosem „ludu”. Mówi w imieniu całej grupy wykluczonych (nie w liczbie pojedynczej, lecz 

mnogiej). Perspektywa Patryka jest dobitnie i nieustannie akcentowana przez użycie zaimka 

„my”, za pomocą którego narrator podkreśla, że jest głosem zbiorowości (choć warto 

zastanowić się czy ci, w imieniu których Patryk mówi, akceptują go w roli reprezentanta). 

 Podobnie jak w Le Silence des Chagos historia opowiedziana jest z wielu 

perspektyw. Mimo że narratorem głównym jest jeden z bohaterów powieści, Devi często 

ucieka się do fokalizacji zerowej. Patrice Éclairé zdaje się wtedy widzieć i wiedzieć więcej 

niż inni bohaterowie (być może to kolejny powód nadania mu takiego przydomka). 

Mężczyzna tłumaczy, dlaczego tak, a nie inaczej wygląda życie pozostałych bohaterów. 

Dostarcza szczegółów dotyczących uczuć, przemyśleń, a nawet ruchów ciała, których nie 

da się zaobserwować, nie wcielając się w daną postać. Narrator przytacza perspektywę 

grupy, jak i każdego z jej członków z osobna: zmienia liczbę podmiotu fokalizacji z mnogiej 

na pojedynczą i odwrotnie. Ananda Devi żongluje perspektywami. To fokalizacja 

wewnętrzna zbiorowa dominuje w powieści: choć narracja jest prowadzona z perspektywy 

Patryka, ten niejednokrotnie zmienia ją na wewnętrzną indywidualną lub zerową 

w zależności od tego, na kogo (i na co) chciałby zwrócić uwagę. Fokalizacja wewnętrzna 

zbiorowa wzmacniania jest głosami zmarłych, których wiedza wykracza daleko poza tą, 
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którą dysponują żyjący bohaterowie powieści. Mimo że historia z Soupir opowiadana jest 

także z wielu różnych punktów widzenia, wszystkie one należą do jednostek wykluczonych, 

znajdujących się w obrębie grupy migrantów i zdają się tworzyć jeden głos, jeden zbiór. 

Relacja między narratorem a bohaterem jest relacją płynną i dynamiczną. Podobnie jak 

proces wykluczenia, który fokalizacja akcentuje, tak i ona ewoluuje wraz z bohaterami, do 

których się odnosi. Gra perspektywą, fokalizacją, czyli punktem widzenia pozwala 

wyizolować problemy, naświetlić konkretne elementy danej sytuacji; w zależności od 

potrzeb może faworyzować bądź krytykować daną optykę. 

6.2. Narracja w pierwszej osobie 

 Za pomocą narracji w pierwszej osobie pisarki rehabilitują jednostkę społecznie 

wykluczoną. Odwracają perspektywę. Tym razem to wykluczony poddaje ocenie siebie 

i społeczność, która przyczyniła się do zajmowanej przez niego pozycji wyrzutka. Zyskuje 

on status narratora, a zarazem moderatora historii. 

 Ananda Devi używa pierwszoosobowej narracji we wszystkich swoich powieściach, 

aczkolwiek w dwóch z nich – Moi, l’interdite i La Vie de Joséphin le fou – narrację prowadzi 

dziecko. Shenaz Patel tylko w jednej ze swoich powieści używa pierwszoosobowej narracji 

– w Sensitive, gdzie, podobnie jak w wyżej wymienionych powieściach Anandy Devi, głos 

oddaje dziecku. Mouna, Joséphin czy Anita zyskują prawo do opowiedzenia swoich historii. 

Choć wszyscy troje należą do tej samej kategorii – poddanych procesowi ekskluzji dzieci – 

pierwszoplanowi bohaterowie nie są homogeniczni. W Moi, l’interdite i La Vie de Joséphin 

le fou Anandy Devi narrator, mimo że jest nim ciągle ta sama osoba, zmienia się, gdyż 

opisuje swoje życie z perspektywy dziecka, a następnie młodego człowieka. W pierwszej 

powieści narratorem jest dziewczynka, a wraz z upływem czasu młoda kobieta. W drugiej 

chłopiec, który przeradza się w mężczyznę. W Sensitive Shenaz Patel czyni narratorem 

jedenastoletnią bohaterkę. Trójka narratorów różni się między sobą płcią i wiekiem, 

mieszkają w innych częściach wyspy, pochodzą z rodzin o różnym wyznaniu i tradycjach, 

jedni żyją na łonie rodziny, inni poza nią. Ich bliscy zarabiają na życie w różny sposób, 

niektórzy są bezrobotni. Ich wspólnym mianownikiem jest status społeczny: zostali 

wykluczeni z pełnego udziału w życiu zbiorowości. Wszyscy urodzili się w niewłaściwym 

miejscu, w niewłaściwym czasie, w niewłaściwej rodzinie. Można by zadać sobie pytanie 

czy i na ile zdają sobie z tego sprawę? 

 We wszystkich trzech powieściach narracja przybiera formę monologu (w Sensitive 

wręcz monologu spisanego, czyli pamiętnika), który jest wyrazem skargi i żalu głównych 
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bohaterów. Anita, w przeciwieństwie do pozostałej dwójki, jest piśmienna. Jednak wszyscy 

kończą tak samo, niezależnie od stopnia wykształcenia: w akcie desperacji mordują, 

najczęściej tych, których kochają. Sposób, w jaki bohaterowie prowadzą narrację sugeruje, 

że każdy z nich zwraca się do mniej lub bardziej konkretnego odbiorcy. Narratorka 

Moi, l’interdite – Mouna – już na pierwszej stronie sygnalizuje, że swoje słowa kieruje do 

kogoś: „Niech [ta historia] przepłynie przez opaskę zapomnienia. Nie próbujcie jej 

zrozumieć. […] Nie zrozumcie mnie źle”610, „Możecie nie uwierzyć”611, „Zobaczycie, 

słuchając mojej historii”612, „Trudno wam uwierzyć. […] „Nie znacie wiejskich klątw”613, 

„Życie przepływa wam między łapami”614. Nie do końca wiadomo, kim jest jej odbiorca. 

Być może jest nim czytelnik, a być może opiekunowie w szpitalu psychiatrycznym lub 

wyimaginowana publiczność. Narrator z kolejnej powieści – Joséphin – również wydaje się 

komuś opowiadać swoją historię: „Opowiedzieć wam teraz?”615, „Całkowite odrzucony, nie 

tylko przez Marlyn Moro, lecz przez was. Drwijcie sobie, wy także zrobiliście ze mnie 

Joséphina, w swojej zgrabnej małej głowie, wariata, którego trzeba wydrapać ze wspomnień. 

[…] I wiem, że biorąc Solange-Marlène dałem wam prawo mnie zniszczyć. Nie 

zachowujecie się tak w waszym świecie”616 „Nie rozumiecie moje małe? ja szaleniec 

ofiaruję wam błękitną wieczność”617. I tym razem czytelnik musi się domyślać kto jest 

adresatem jego słów. Raz wydaje się nim czytelnik, a innym razem mieszkańcy rodzinnej 

wioski chłopca, jeszcze innym porwane dziewczynki. Zarówno w Moi, l’interdite jak 

i w Żywocie narrator zwraca się do rozmówcy w drugiej osobie liczby mnogiej. Co więcej, 

Joséphin zadaje swojemu rozmówcy pytania retoryczne618. Anita z Sensitive swoje przelane 

na papier myśli kieruje do konkretnej postaci, do Boga – powiernika, będącego jakby kreacją 

jej własnej jaźni: „Mam Ciebie Boziu. To mi wystarczy”619, a kiedy indziej do wszystkich 

 
610 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 7: « Laissez-la [cette histoire] s’écouler à travers la bonde 

de l’oubli. N’essayez pas de la saisir. […] Ne prenez pas mal [...] ». 
611 Ibid., s. 8: « Vous ne croirez peut-être pas [...] ». 
612 Ibid., s. 9: « Vous le verrez en suivant mon histoire » 
613 Ibid., s. 35: « Il vous est difficile de croire à tout cela.[…] Mais vous ne connaissez pas la malédiction 

des campagnes ». 
614 Ibid., s. 96: « La vie vous fond entre les pattes ». 
615 Devi Ananda, La Vie de Joséphin le fou, op. cit., s. 15: « Vous raconter maintenant ? ». 
616 Ibid., s. 40: « Le complet du rejet, c’est pas Marlyn Moro seule, c’est vous. Ricanez pas, vous aussi avez 

fait de Joséphin, dans votre petite tête ordonnée, un fouka qu’il faut rayer des souvenirs. […] Et je sais 
qu’en prenant Solange-Marlène je vous ai donné le droit de me détruire. On agit pas comme ça, dans 
le monde d’en haut ». 

617 Ibid., s. 74: « Vous comprenez ça, mes petites ? que je vous donne l’éternité bleue, moi, Joséphin le fou ? ». 
618 Ibid., s. 41: « […] si c’est ça mon bonheur, qui peut m’interdire ? Pas vous, tout de même, pas vous. […] 

Non ? ». 
619 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 15: « Je t'ai toi, Bondié. Ça me suffit ». 
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Bogów, jakich zna: „Zamknęłam oczy i modliłam się, nie do Ciebie, Boziu, ponieważ wiem, 

że nie jesteś do tego przyzwyczajony, ale poprosiłam Jezusa-Krysznę-Allaha-Buddę, aby 

kierowcy autobusów rozpoczęli teraz nagle strajk”620. 

 Dzięki pierwszoosobowej narracji, Ananda Devi i Shenaz Patel skupiają uwagę 

czytelnika na wnętrzu zmaltretowanej postaci, które nadaje rytm powieściom. U Anandy 

Devi to wewnętrzne „ja” przesłania wszystkie inne elementy fabuły. Stanowi jej sedno 

i monopolizuje uwagę czytelnika. U Shenaz Patel pierwszoosobowa narracja płynnie 

przeplata się z elementami tła czy miejscem akcji, a nawet pomaga przybliżyć sytuację 

innych wykluczonych. Mouna i Joséphin z rzadka nakreślają miejsce i tło akcji, a Anita nie 

tyle tło fizyczne, ile cały kontekst socjohistoryczny. 

 Pisarki wprowadzają do narracji elementy charakteryzujące bohaterów i oddające ich 

status społeczny. Jak wspominałam już wcześniej, Mouna, to dziewczynka, która z powodu 

zniekształconej wargi i podniebienia nie potrafi poprawnie mówić, zaś Joséphin cierpi na 

deficyt mowy z powodu zaburzeń w rozwoju umysłowym. Mouna żali się: „Słowa, które 

przychodziły mi do głowy, były trudne do wymówienia z powodu pęknięcia na moich 

ustach. Seplenienie, które tak denerwowało innych, nie przypominało żadnego prawdziwego 

słowa. Z przyzwyczajenia wybuchali śmiechem przy każdej z moich prób rozmowy”621. 

W Moi l’interdite pierwszoosobowa narracja oddaje jedynie fragmentarycznie to, w jakiś 

sposób Mouna komunikuje się ze światem: narratorka przytacza jedynie pojedyncze 

przykłady. W La Vie de Joséphin le fou narracja całkowicie oddaje sposób mówienia 

niepełnosprawnego umysłowo chłopca. Tekst napisany jest chaotycznie, bardzo prostym 

językiem, bez znaków interpunkcyjnych, z błędami językowymi. Wiele rzeczy pozostaje 

przez Joséphina nienazwanych, ponieważ chłopiec nie zna stosownych słów. Ale i tak 

nazywa pewnie więcej niż byłby w stanie to zrobić w rzeczywistości. W podobny sposób 

jak Ananda Devi w Żywocie, Shenaz Patel pracuje narracją w Sensitive, gdzie historia 

opisana jest tak, jakby opowiadała ją jedenastoletnia dziewczynka: krótkie, urywane zdania, 

proste słownictwo, liczne powtórzenia, momenty zawahania i poszukiwanie odpowiedniej 

terminologii, problem z nazwaniem rzeczy trudnych, a nawet ich pominięcie. U obu pisarek 

zabiegi, które z pozoru powinny zubażać język i wymowę powieści, paradoksalnie je 

 
620 Ibid., s. 48: « J'ai fermé les yeux et j'ai prié, pas toi Bondié parce que je sais que tu ne sers pas à ça, mais 

j'ai demandé à Jésus-Krishna-Allah-Bouddha de faire que les chauffeurs de bus aient décidé de faire grève 
comme ça, d'un coup ». 

621 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 38: « Les mots qui me venaient à l'esprit m'étaient difficiles 
à prononcer, à cause de la fissure de mes lèvres. Un zozotement qui exaspérait les autres et ne semblait 
correspondre à aucun mot réel. Ils ont pris l'habitude de rire de toutes mes tentatives de leur parler ». 
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wzbogacają. Tak jak niedomówienia czy przemilczenia, do których często uciekają się Patel 

i Devi. Niejednokrotnie narrator, nie mówiąc nic, potrafi wyrazić bardzo wiele.  

 Perspektywa pierwszoosobowego narratora zdaje się być wąska. Zwłaszcza 

w Sensitive Shenaz Patel, w której bohaterka opisuje nie tylko swoje życie, lecz także 

egzystencję licznych postaci, które w La Vie de Joséphin le fou i w Moi, l’interdite pojawiają 

się epizodycznie (babka, matka). 

 We wszystkich trzech powieściach narracja ma charakter retrospekcji. Wszystkie 

podzielone są na rozdziały z zaznaczoną, jak w Moi l’interdite czy Sensitive, numeracją lub 

– jak w La Vie de Joséphin le fou – mają postać krótkich rozdziałów nieposiadających 

numeracji. Mimo że w Moi, l’interdite i Sensitive numeracja rozdziałów zachowuje porządek 

rosnący, nie odpowiada to chronologii wydarzeń. Są one ułożone chaotycznie, właśnie tak 

jakby historię opowiadało dziecko lub osoba zaburzona. Czytelnik wraz z narratorką 

rekonstruują przebieg wypadków. Razem obnażają tragiczne skutki wieloletnich zaniedbań 

i izolacji. Bohaterowie nie zachowują też konsekwencji w użyciu czasów.  

6.3. Polifonia w narracji pierwszoosobowej 

 W inny sposób pierwszoosobowy narrator pracuje w Soupir. Devi oddaje głos 

bohaterowi powieści, jednostce wyłączonej z pełnego udziału w społeczeństwie. Jednak tym 

razem narrator – Patrice Éclairé – nie jest jedynym pierwszoplanowym bohaterem tekstu. 

W Soupir takich bohaterów jest wielu. Wszyscy o identycznym jak Patryk statusie – 

wyrzutków społecznych. Bohaterowie Soupir to grupa ludzi, która dobrowolnie 

zdecydowała się wykluczyć ze społeczeństwa, a Patrice Éclairé integruje ich w podmiot 

zbiorowy, sięgając często po pierwszą osobę liczby mnogiej „my”. Stanowi głos całej 

społeczności, a zyskał tę rangę zapewne dlatego, że jako jedyny z nich wszystkich nie jest 

analfabetą. Zapewnia mu to uprzywilejowaną pozycję w grupie. Pomimo możliwości 

opowiedzenia własnej historii, narrator nie koncentruje się wyłącznie na sobie. Pełni funkcję 

kronikarza, który opowiada to, o czym jednostki wykluczone milczą. Narracja Soupir 

sprawia wrażenie polifonii. Wykluczony jest wyrazicielem uczuć pozostałych 

wykluczonych, dokumentalistą. Utrwala ich historie i życie. Formułuje to czego nie 

odważyliby się sami o sobie powiedzieć: „Tak bardzo wyśmiewaliśmy się z niego podczas 
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gdy on tracił kolor. Byliśmy wtedy młodzi i nieświadomi jego cierpienia”622. Narrator często 

używa w tym celu dialogów lub mowy pozornie zależnej:  

 U nas wszyscy mężczyźni odchodzą - powiedziała. Moja babcia sama wychowała 
dziewięcioro dzieci, urodzonych przez różnych ojców. Tak samo było z moją matką. Mojego ojca 
nie było. Nie wiem kim jest. Moje siostry też są same. Nawet Corinne, piękna Corinne, została 
porzucona. A ja? Nawet nie znam tego, który... Dlaczego? Czego nam brakuje, aby zatrzymać 
przy sobie naszych mężczyzn?623 

 Lecz nigdy nie użycza im przywileju autonomicznej narracji. Choć 

pierwszoplanowym miejscem akcji powieści jest eponimiczne Soupir, narrator przywołuje 

historie usytuowane w różnych miejscach Rodrigues. Podobnie jak w poprzednich tekstach, 

akcja nie zachowuje struktury liniowej. Narrator nie przedstawia wydarzeń chronologicznie. 

Po raz kolejny czytelnik sam musi zrekonstruować historię. Tym razem jest to trudniejsze, 

gdyż w Soupir przenikają się różne płaszczyzny czasowe, czasem mocno od siebie odległe. 

Niewolnicza przeszłość zdaje się doganiać żyjących tam współcześnie bohaterów. Alkohol 

i halucynacje zakłócają bieg akcji, mieszają przeszłość z teraźniejszością i zaburzają 

percepcję bohaterów. 

 Powieść składa się z trzech części, które nie posiadają tytułów, i trzydziestu dwóch 

rozdziałów nazwanych imionami bohaterów powieści. Pierwsza część uwiecznia moment 

pojawienia się bohaterów na wzgórzu. To opis postaci i powodów, które popchnęły ich do 

przeniesienia się ze stolicy na wzgórze Soupir. Narrator opisuje przyczyny wykluczenia 

bohaterów ze społeczeństwa, w którym wcześniej żyli. Druga część opisuje rozczarowanie 

ziemią obiecaną, którą w ich założeniu miało być Soupir, a która zdecydowanie odbiega od 

ich idyllicznego, przepełnionego nadzieją, wyobrażenia. Trzecia to opis konsekwencji 

wzbierającej w nich goryczy. Mimo że rozdziały zatytułowane są imionami konkretnych 

bohaterów, nie oznacza to, że są oni jedynymi ich protagonistami. Nigdy też, z wyjątkiem 

Patryka, nie mówią oni sami o sobie. To on odczytuje ich uczucia, najgłębsze pragnienia 

i ubiera w słowa, czasami w formie mowy pozornie zależnej. 

 
622 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 14: « On s'est tellement moqué de lui, au fur et à mesure qu'il se décolorait. 

On était jeunes à cette époque-là, on n'avait pas conscience de sa souffrance ». 
623 Ibid., s. 34: « Chez nous, tous les hommes partent, dit-elle. Ma grand-mère a élevé seule ses neuf enfants, 

nés de pères différents. Même chose pour ma mère. Mon maquereau de père n'est jamais resté. Je ne sais 
pas qui c'est. Mes saurs aussi sont seules. Même Corinne, la belle Corinne, a fini par être abandonnée. 
Et moi, je ne connais même pas celui qui... Pour quoi ? Qu'est-ce qui nous manque, à nous, pour retenir 
nos hommes ? ». 
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6.4. Narracja w trzeciej osobie 

 Tylko Shenaz Patel sięga po trzecioosobowego narratora w swoich pozostałych 

powieściach: Le Portrait Chamarel i Le Silence des Chagos. Oba teksty poprzedzone są 

wnikliwą analizą dziennikarską, co wraz z użyciem narratora w trzeciej osobie, nadaje fabule 

bardziej obiektywny charakter. W pierwszej z nich wszechwiedzący narrator stopniowo 

odsłania zawiłości relacji w społeczeństwie maurytyjskim, rządzące nim reguły, a zwłaszcza 

konsekwencje naruszenia ustalonego przez poszczególne społeczności porządku. Opisuje 

ich niedoskonałości i nieustanną grę pozorów. Dzięki trzecioosobowej narracji pisarka 

maluje obraz społeczeństwa wyspy – ich wygląd, pozorną dbałość o wartości i zachowanie 

członków społeczności – z którego wyłania się szczegółowa analiza uczuć postaci: 

pierwszoplanowej bohaterki i jej odnalezionych bliskich. W tym celu narrator sięga po 

mowę pozornie zależną. Le Portrait Chamarel jest studium wnętrza postaci. Najpierw 

głównej bohaterki, która wraca na łono rodziny. Odszukana z obowiązku dziewczyna 

wkracza do rodziny, w której czuje się obca. Sama zadaje sobie pytanie kim właściwie jest 

i co robi w domu Meimanów: 

 Nie jest jak ten szczur, który skoczył z chciwością na kawałek sera nagle rzucony w jego 
marnym życiu, strachliwie skupiony na swym chlebie i swojej historii? Oschła, oschła, tak często 
była tak postrzegana. A jeśli to była prawda? A jeśli, jeśli… Historia nie była zbyt piękna, żeby 
być prawdziwą? Czy ona była naprawdę bezinteresowna pozwalając zabrać się do tej bajki. 
Ona również przecież była mało satysfakcjonującą potomkinią. Jak ci wszyscy synowie ulicy bez 
grosza, pochodzący od niewolników czy kulisów, wymyślali siebie jako potomstwo iluzorycznej 
francuskiej szlachty, indyjskich książąt czy perskich szachów? Czy ona również nie była także 
trochę uzurpatorką?624 

 Oglądana jak eksponat przez wiedzionych ciekawością krewnych, oceniania jakby 

była zwierzęciem, „Samia poczuła się jak koń. Osądzana, analizowana, ważona, oceniana, 

brakowało jedynie, żeby kazano jej pokazać zęby”625. Za pomocą dosadnych porównań, 

narrator podkreśla hipokryzję społeczności oraz fakt, że dla większości jej członków liczą 

się jedynie pozory, a dokładnie to, jak postrzegani są przez innych. Ci, którzy ją oceniają, 

 
624 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., 60: « N’est-elle pas là comme un rat qui se précipite avec 

avidité sur un morceau de fromage soudain jeté dans sa petite vie peureusement repliée sur son pain sec 
et sans histoire ? Sèche, sèche, on l’avait si souvent taxée de l’être. Et si c’était vrai. Et si, et si... L’histoire 
n’était-elle pas trop belle ? Était-elle si désintéressée, elle, en acceptant de se laisser embarquer dans cette 
espèce de conte, pour elle aussi enfin une ascendance un peu valorisant dans ce pays dont tous les fils 
de routiers sans le sou, d’esclaves de coolies se fabulaient descendants d’une illusoire noblesse française, 
de princes indiens ou de shahs persans ? N’était-elle pas un peu usurpatrice aussi, ici ? » 

625 Ibid., s. 64: « Samia se fit l’effet d’un cheval. Jugée, pesée, soupesée, évaluée, c’est tout juste si on ne lui 
demanda pas de montrer ses dents ». 
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zazwyczaj sami zakładają maskę szczęśliwych i zamożnych ludzi, która zsuwa się przy 

najmniejszej sposobności.  

 W opisach rytuałów rodzinnych i masek zdobiących postaci kryje się wędrówka 

w głąb siebie, odkrywanie własnej tożsamości i poszukiwanie swojego miejsca w świecie. 

Powieść podzielona jest na piętnaście ponumerowanych rozdziałów, które nie noszą tytułów. 

Odzwierciedlają one wędrówkę głównej bohaterki skoncentrowaną na poznaniu siebie 

i własnej historii.  

 Narrator zestawia różne punkty widzenia: Samii – obserwatora z zewnątrz, który nie 

wpisuje się w ramy społeczności muzułmańskiej, oraz członków tej społeczności, dzięki 

wypowiedziom rodzeństwa – Kursheeda i Mumtaz, czy kobiet z rodziny Meimanów, którzy 

niejednokrotnie instruują Samię jak powinna lub nie zachowywać się na łonie nowej dla niej 

zbiorowości. 

  Le Silence des Chagos to druga z omawianych powieści o trzecioosobowej narracji. 

Patel ponownie oddaje głos wszechwiedzącemu narratorowi, tym razem, aby przedstawić 

czytelnikowi historię mieszkańców Czagos. Jak już wielokrotnie podkreślałam, punktem 

wyjścia do stworzenia książki były opowiedziane pisarce historie przesiedleńców: Charlesii, 

Raymondy i Désiré, którzy stali się głównymi bohaterami powieści. Autorka nie zmieniła 

nawet ich imion. Za pomocą trzecioosobowej narracji Shenaz Patel opisuje wydarzenia 

prowadzące do uzyskania przez Mauritius niepodległości oraz cenę, jaką zapłacili za nią 

mieszkańcy Czagos. Powieść rozpoczyna się zestawieniem właśnie tych kilku przestrzeni, 

które padły ofiarą politycznych rozgrywek. Narrator zwraca uwagę czytelnika na 

bezduszność władz i dyplomatyczną grę prowadzoną kosztem zwykłych ludzi. W ramach 

trzecioosobowej narracji, stosując mowę pozornie zależną pisarka stara się nadać 

obiektywny rys subiektywnym wydarzeniom. Jak wtedy, gdy Charlesia słyszy dźwięki ku 

uczczeniu maurytyjskiej niepodległości: 

 Słyszysz Charlesia? Chodź posłuchać! Salwy na cześć niepodległości! / Nalegają, jej 
kumoszki. Oczywiście, że słyszy! Kto mógłby od tego uciec, z tej zagrody, w której wszystkie 
dźwięki odbijają się echem, a ono rezonuje i wzmacniania je wszystkie. Ma wrażenie, że jej głowa 
znajduje się w środku tamburyna, w który bębniarze walą, walą i walą bezlitośnie, a naciągnięta 
skóra pochłania wszelkie ciosy i pomnaża je. Te eksplodują krótkimi falami i rozrywają błony 
bębenków o ściany jej czaszki.626 

 
626 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 19: « - Ou tandé Charlesia? Vinn ékouté ! Kanon lindépan 

dans ! / Elles insistent, ces commères. Bien sûr qu'elle entend ! Qui pourrait y échapper dans cet enclos 
où tous les sons ricochent dans un écho inversé, qui résonne en s'amplifiant. Elle a l'impression d'avoir 
la tête dans un tambour sur lequel ils cognent, cognent, cognent, sans relâche, la peau tendue absorbe 
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 Co więcej, polityczne tło historii wzmacnia jej tragizm. Wykorzystując wiedzę 

o świecie, narrator bierze stronę pokrzywdzonych i stara się pokazać sytuację z perspektywy 

ofiar. Głos zostaje także udzielony decydentom i wykonawcom ich poleceń. Osoby 

pośrednio odpowiedzialne, jak zarządca wyspy czy kapitan statku, także mają okazję się 

wypowiedzieć. Narrator przytacza ich dialogi oraz refleksje: „Powiedzieć im? Co? Co chce, 

żeby im powiedział? On sam nie otrzymał jasnych informacji. Wiedział, że kompania 

kończy swoją działalność i że, w oczekiwaniu na to zamknięcie, konieczne było stopniowe 

wysyłanie [mieszkańców Czagos] na Mauritius”627. Głos zabiera nawet Nordvaer, czyli sam 

statek, którym przetransportowani zostali wysiedleńcy. Stosując mowę pozornie zależną, 

narrator opisuje wydarzenia z perspektywy tej jednostki pływającej, tak jakby była ona 

człowiekiem-obserwatorem całego przedsięwzięcia. „Niesie w sobie krzyki. 

Te rozbrzmiewają w jego trzewiach, a ich głucha fala przeraża zabłąkane ptaki, którym 

zdarza się wziąć go za okonia. [...] Sam nigdy by w to nie uwierzył, że można pomieścić 

tylu ludzi i nie eksplodować”628. Opowieści wszystkich protagonistów uzupełniają się, 

a po połączeniu ich, tak jak puzzle, tworzą jedną spójną historię.  

 Le Silence des Chagos posiada bardzo ciekawą strukturę. Powieść podzielona jest na 

cztery, rozdzielone cytatami (mottami) części, dodatkowo podzielonymi na rozdziały. 

Te ostatnie, w zależności od zawartości, są opatrzone tytułami lub pozostawione bez 

żadnych nagłówków. Pierwsza część rysuje ramy historyczne i polityczne opisywanych 

przestrzeni geograficznych oraz bohaterów powieści. Wraz z ostatnią tworzą klamrę: 

pierwsza przywołuje nalot bombowców w Afganistanie, a czwarta ukazuje Diego Garcia 

przekształcone w bazę wojskową, z którego te bombowce zostały wysłane. Z wyjątkiem 

pierwszej, każda z części opatrzona jest cytatem wprowadzającym temat i tonację 

przytaczanej następnie historii. Pierwszy to fragment przyśpiewki wysiedleńców z Czagos, 

skomponowanej i śpiewanej już na Mauritiusie, która opisuje tęsknotę za rodzinną wyspą 

i dawnym życiem: „Kiedy mieszkałem na Diego / Byłem jak rajski ptak w przestworzach / 

 

les coups et les démultiplie, les explose en ondes courtes qui forcent les membranes de ses tympans pour 
se fracasser contre les parois de son crâne ». 

627 Ibid., s. 59: « Leur dire? Que veut-il donc qu'il leur dise ? Lui-même n'a pas reçu d'informations claires. 
Il a cru comprendre que la compagnie cesserait ses activités, et qu'il fallait, en prévision de cette fermeture, 
tenter de les envoyer graduellement à Maurice, sans les alerter. Leur expliquer ? ». 

628 Ibid., s. 133-134: « Il porte ces cris en lui. Ils résonnent dans sa carcasse, leur onde sourde effarouchant 
les oiseaux qui se hasardent à le prendre pour perchoir. […] Lui-même n’aurait jamais cru cela. 
Qu’il puisse porter autant de corps sans exploser ». 
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Od kiedy mieszkam na Mauritiusie / Wiodę życie nogi od krzesła”629. Uwydatnia on uczucie 

rozpaczy wyłaniające się z następującego po nim drugiego rozdziału, który opisuje moment, 

kiedy to Charlesia dowiedziała się, że nigdy nie wróci na Diego Garcia, gdyż wyspa została 

dla niej zamknięta. Tak jak poprzednia część, ta również jest skromna: składa się z jednego 

rozdziału opatrzonego miejscem i datą. Tym razem narrator nie chce, żeby czytelnik 

poprzestać musiał na domysłach i precyzyjnie sytuuje czas i miejsce akcji. Drugi cytat, to 

wycinek pisma dyplomatycznego, wysłanego w 1966 przez ówczesne Biuro Spraw 

Zagranicznych Wielkiej Brytanii do ONZ, w którym opisany jest zamiar wysiedlenia 

mieszkańców Czagos: 

 Celem tego przedsięwzięcia było zawłaszczenie kilku skał, które pozostaną naszą 
własnością; gdzie nie było ludności tubylczej, z wyjątkiem mew, które nie mają jeszcze komitetu 
(Komitet ds. Statusu Kobiet nie obejmuje praw ptaków). Niestety, obok ptaków, jest kilka 
Tarzanów i Piętaszków o niejasnym pochodzeniu, którzy prawdopodobnie zostaną wysłani na 
Mauritius.630 

 Fragment, utrzymany w stylu burleskowym, uzmysławia czytelnikowi, że 

mieszkańcy Diego Garcia nie byli dla władz brytyjskich pełnowartościowymi ludźmi, lecz 

zaledwie grupką Tarzanów i Piętaszków, z którymi nie trzeba się liczyć, aby móc 

zadysponować terytorium wyspy. Mieszkańcy Czagos zostali uznani przez władze 

brytyjskie za ludzi pośledniej kategorii. Następująca po tym cytacie trzecia część powieści 

rozpoczyna się wspomnieniami życia z na Czagos. Rozdziały tej części nazwane są 

miejscami i datami rozgrywających się wydarzeń. Dwa pierwsze dotyczą Diego Garcia, 

kolejny Mauritiusa, tak jakby autorka starała się uwypuklić kontrast między tymi dwiema 

wyspami. Kolejną część zapowiada fragment jednego z wierszy reuniońskiego poety Riela 

Debrasa631. Tak jak poeta w wierszu, tak i narrator w kolejnym rozdziale pisze o płonnych 

nadziejach i iluzji życia, jakie często daje mieszkańcom wyspa. Poeta podkreśla, że każda 

wyspa kryje w sobie jakiś mroczny sekret. W Ciszy Czagos jest nim przeszłość mieszkańców 

tytułowego archipelagu zesłanych na Mauritius. W tej części narrator poświęca najwięcej 

 
629 Ibid., s. 13: « Létan mo ti dans Diégo/ Mo ti kouma payanké dan lézer / Dépi mo apé viv dans Moris / 

Mo amenn lavi kotomidor / Quand je vivais à Diego / J'étais comme un paille-en-queue dans les cieux/ 
Depuis que je vis à Maurice/ Je mène une vie de bâton de chaise ». 

630 Ibid., s. 39: « L’objectif de cet exercice était d’avoir quelques rochers qui resteront notre propriété ; il n’y 
aura pas de population indigène, à l’exception de mouettes, qui m’ont pas encore de Comité (le Comité de 
la Condition Féminine ne couvre pas les droits des oiseaux). Malheureusement, aux côtés des oiseaux, 
il y a quelque Tarzans et Vendredis, aux origines obscures, qui seront probablement expédiés à Maurice. » 

631 Ibid., s. 77: « les méduses hantent les chemins / toutes les îles du monde chauvissent les cendres de 
l’illusion / glissent les nuages sur la branche des ténèbres / et voici l’enfant vêtu comme un marin / [...] 
l’île se détourne des bateaux qui passent/ esquif de pierre sèche sous les sabots de la pluie ». 
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miejsca Désiré, najmłodszemu bohaterowi powieści, który urodził się w trakcie 

przesiedlania. To opis wewnętrznej wędrówki bohatera, poszukiwań własnej tożsamości, 

swojego miejsca w świecie, lecz także próba zrozumienia swojej sytuacji i racjonalnego jej 

wytłumaczenia. Rozdziały w tej części ani nie posiadają tytułów ani nie zachowują 

chronologii wydarzeń, odzwierciedlają tym samym mętlik tożsamościowy, z jakim boryka 

się Désiré. Narrator splata ze sobą także różne punkty widzenia, z których obserwowane są 

wydarzenia. To najbardziej złożona część powieści, w której Désiré metodycznie odkrywa 

prawdę o sobie i swoich bliskich. Okazuje się, że mimo iż spędził całe życie na Mauritiusie, 

nie jest Maurytyjczykiem. Kolejna, ostatnia część poprzedzona jest fragmentem wiersza 

maurytyjskiego poety – Michela Ducasse’a632. Te kilka wersów jest hołdem dla utraconej 

wyspy, wyrazem żalu i bezsilności, preludium do ostatniej części powieści, w której 

Charlesia wyjawia prawdę Désiré.  

 Mimo że chronologia fabuły jest zaburzona (niektóre z wydarzeń oddalone są od 

siebie o około dwie dekady), narrator naprowadza czytelnika na właściwą linię lektury, 

odwołując się do dat i miejsc. To duże ułatwienie, gdyż opisuje on kilka przestrzeni 

i momentów. Zestawia ze sobą trzy politycznie zespolone terytoria: Afganistan, Czagos 

i Mauritius, jak i różne przestrzenie czasowe: życie na Diego Garcia, moment opuszczenia 

wyspy i podróży statkiem oraz życie na Mauritiusie dwóch generacji przesiedleńców 

(rodziców i ich dzieci), a także moment bombardowania Afganistanu przez samoloty 

startujące z Diego Garcia. 

 W każdej z powieści narrator to głos lub głosy jednostek wykluczonych społecznie. 

Mimo że podejmowana tematyka w powieściach jest sobie pokrewna, problemy pokrywają 

się, a obraz jednostki nosi cechy wspólne, teksty dotykają tematu w różny sposób. Shenaz 

Patel zdecydowanie częściej sięga po narrację w trzeciej osobie, która naturalnie wydaje się 

bliższa dziennikarskiemu spojrzeniu, podczas gdy Ananda Devi faworyzuje narrację 

w pierwszej osobie. Teksty obu są mocno nacechowane doświadczeniem życiowym 

i wykształceniem pisarek – z powieści pierwszej wyłania się dziennikarka, drugiej – 

antropolog. Shenaz Patel dostarcza czytelnikowi licznych opisów świata zewnętrznego, nie 

tylko w formie pejzażu, lecz także komentarza historyczno-socjologicznego. Ananda Devi 

zaś eksponuje mroczne wnętrze człowieka, jego pragnienia i rządzące nim popędy. 

 
632  Ibid., s. 138: « île nous reste les cartes les traces/ vie voilée par l’histoire volée / île nous reste à crier 

à écrire / la haine imbécile / et l’histoire qui s’enchaîne / Diego ton nom sur la carte rayé / Diego amour / 
Diego amer / Diego à mort… ». 
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 Za pomocą narracji w pierwszej osobie uwaga odbiorcy kierowana jest na bohatera 

powieści. Jego życie, relacja z przestrzenią i innymi ludźmi przedstawiane są z punktu 

widzenia jednostki uciemiężonej i wykluczonej, która nie mieści się w standardowych 

normach, przypisanych mu a priori przez społeczeństwo. Wybiega poza nie. 

W pierwszoosobowej narracji świat wewnętrzny bohatera monopolizuje tekst, 

pozostawiając niewiele miejsca światu zewnętrznemu. Ten ostatni wydaje się istnieć w dużej 

mierze na potrzeby świata zewnętrznego. Służy uwiarygodnieniu historii bohatera. 

Niemniej, jak już wielokrotnie zaznaczyłam, nie oznacza to, że nie odgrywa żadnej roli. 

 Trzecioosobowa narracja daje wrażenie obiektywizmu. Narrator odsłania o wiele 

więcej niż to, co są w stanie dostrzec bohaterowie. Maluje cały kontekst geopolityczny, 

wychodzi od niego, żeby zagłębić się w uczucia jednostek. Pozwala przedstawić historię 

z wielu punktów widzenia. Perspektywy odbiegają od standardowych przedstawień, a ich 

nagromadzenie rzuca nowe światło na odbiór tekstu. Punkty widzenia mieszają się, 

nachodzą na siebie, dopiero razem dają pełny obraz fabuły. Trzecioosobowa narracja nie 

pozbawia czytelnika analizy wewnętrznych rozterek postaci, wręcz przeciwnie, miejscami 

narrator wyraża je lepiej niż sama postać. Za pomocą mowy pozornie zależnej narrator 

oddaje emocje i lęki bohaterów. 

 Równie ciekawa co relacja bohatera z przestrzenią jest jego relacja z czasem. 

Narratorzy mieszają osie czasów, zaburzając tym samym chronologie tekstów. Czas nie jest 

w nich linearny, lecz pełen anachronii i retrospekcji, a w nich mniej lub bardziej widocznych 

aluzji do kolonialnej przeszłości bohaterów i jej wpływu na kształt ich życia. Za pomocą 

narracji pokrewieństwa i archeologicznej, odkrywając stopniowo – świadomie bądź nie – 

elementy swojej przeszłości, bohater zmuszony jest do budowania swoich tożsamości 

i swojego świata. 
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7. Tożsamość 

  Historyczna fragmentaryczność, luki i niejasności w materiale źródłowym, oraz 

skomplikowana genealogia etniczna kształtują tożsamość bohaterów powieści Anandy Devi 

i Shenaz Patel. Oprócz przeszłości, duży wpływ mają na nią stosunki międzyludzkie 

panujące w społeczeństwie: relacje pomiędzy członkami zbiorowości i między samymi 

zbiorowościami jak i miejsce jednostki w grupie czy jego brak. Mieszane pochodzenie lub 

niejasny rodowód obarczone są często bagażem wstydliwej i bolesnej niewolniczej 

przeszłości. Każdy mieszkaniec wyspy wie, że tygiel maurytyjski złożony jest z licznych, 

często mieszanych rodowodów. Nikt nie chce być potomkiem sprowadzonych „z nie 

wiadomo skąd” niewolników, każdy chciałby posiadać nobilitujące pochodzenie. Jak 

zaznacza Samia w Le Portrait Chamarel: „wszyscy synowie ulicy bez grosza, pochodzący 

od niewolników czy kulisów wymyślali siebie jako potomstwo iluzorycznej francuskiej 

szlachty, indyjskich książąt czy perskich szachów”633. Pisarki zwracają tym samym uwagę 

na trudność w zaakceptowaniu swojego pochodzenia ze względu na jego społeczną 

dewaloryzację: jedne narodowości są lepiej postrzegane w społeczeństwie, inne gorzej, 

podobnie jak i kolor skóry. Bohaterowie Devi i Patel nie zawsze znają historie swoich rodzin, 

często nie znają nawet swojej własnej. Brak pełnej genealogii, świadomość niewolniczej 

ascendencji sprawiają, że bohaterowie nie potrafią odnaleźć swojego miejsca czy swojej roli 

w społeczeństwie, które premiuje odwrotną sytuację. 

 Jednym z dylematów towarzyszących procesowi wykluczenia społecznego jest 

problem określenia tożsamości bohaterów analizowanych powieści. W słowniku PWN 

tożsamość określana jest jako więź jednostki ze społeczeństwem odniesienia, poczucie 

przynależności do grupy oraz cechy wspólne, właściwe członkom danej grupy634. Jednostki 

 
633 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel. op. cit. s. 60: « […] tous les fils de routiers sans le sou, d’esclaves 

de coolies se fabulaient descendants d’une illusoire noblesse français, de princes indiens ou de shahs 
persans ?» 

634 https://sjp.pwn.pl/sjp/to%C5%Bcsamo%C5%9B%C4%87;2530211, 13.11.2019. 
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wykluczone są pozbawione wszystkich trzech wyróżników. Jak zatem zdefiniować 

tożsamość bohaterów powieści? 

 Kwestia tożsamości protagonistów Anandy Devi i Shenaz Patel jest 

wielowymiarowa. Wielu bohaterów staje nie tylko przed problemem określenia swojego 

pochodzenia, ale jako jednostki poddane ekskluzji społecznej – również przed 

zdefiniowaniem na nowo swojej tożsamości – tożsamości jednostki wykluczonej. Zrywając 

z tradycją i normami odniesienia, z własnej woli lub pod naciskiem środowiska tracą 

poczucie wartości i tożsamości społecznej. Borykają się z problemem odnalezienia swojego 

miejsca w strukturze społecznej lub poza nią i określeniem samego siebie: kim są, skąd 

pochodzą, dlaczego tak a nie inaczej wygląda ich życie, jakie są ich relacje z otaczającym 

ich społeczeństwem. Poszukują punktów odniesienia, na których mogliby oprzeć swoje 

życie: zwyczajów, tradycji, norm tożsamych z kulturą, w której wyrośli. Jak mówi o sobie 

i swoich kompanach Patrice Éclairé: „byliśmy rasą bez pamięci. […]. My, byliśmy ludźmi 

teraźniejszości. Nic nie wiedzieliśmy o przeszłości i nie było dla nas przyszłości”635. Nie 

zawsze im się to udaje. Tożsamość jednostki jest ważnym elementem powieści Anandy Devi 

i Shenaz Patel, który dzieli bohaterów wykluczonych na dwie grupy: świadomych 

i nieświadomych swojego miejsca w strukturze. Pierwsi wiedzą skąd pochodzą: stają przed 

trudnym zadaniem akceptacji swojej ascendencji, niektórzy z nich bezskutecznie 

sprzeciwiają się temu. Rozumieją, że są wyrzutkami społecznymi, część z nich próbuje 

nawet wrócić na łono społeczeństwa. Jednakże ich życie przypomina błędne koło, do 

którego się dostali, lecz z którego nie mogą się wydostać. Drudzy pozbawieni są tej wiedzy 

i przez długi czas (a nawet przez całe życie) żyją w nieświadomości. Przypisani do 

konkretnego miejsca w społeczeństwie, wychowani w nim, nie przynależą jednak do niego. 

Co więcej, okazuje się, że nie mają nawet praw, żeby móc tę przynależność sobie rościć. 

Za każdym razem uświadomienie sobie niedopasowania jest dla protagonistów początkiem 

poszukiwań i pracą nad konstrukcją lub rekonstrukcją swojej tożsamości. Praca nad jej 

budowaniem zbiega się z uzupełnianiem luk w historii wyspy. 

 Do pierwszej grupy, bohaterów świadomych swojego miejsca w strukturze 

społecznej, należą w zasadzie wszyscy protagoniści Anandy Devi i Shenaz Patel. Świadomi 

swojej niższej pozycji, poddani społecznej ekskluzji konfrontują się z wieloma problemami, 

które wpływają na poczucie ich tożsamości społecznej. Jako jednostki wykluczone ze 

 
635 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 19: « […] nous étions une race sans mémoire. […] Nous, nous étions 

des gens du présent, puisque nous ne savions rien du passé et que nous n'avions pas de futur ». 
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społeczeństwa, skrzywdzone przez jego pozostałych członków, stają przed trudnym 

zadaniem uświadomienia sobie relacji z tym społeczeństwem.  

 Reprezentantami drugiej grupy są Samia z Le Portrait Chamarel, Désiré z Le Silence 

des Chagos i Royal Palm z Soupir. Wszystkich troje poznajemy już jako dorosłych ludzi, 

którzy mają problem z określeniem swojego pochodzenia, a tym samym swojej tożsamości. 

Czytelnik towarzyszy im w poznawaniu siebie i oswojeniu się z nową sytuacją, co nie 

zawsze okazuje się możliwe. 

7.1. Bohaterowie świadomi własnej pamięci 

 Bohaterowie Le Silence des Chagos zostają wywiezieni z własnej wyspy, 

wykorzenieni z kultury, a przez to pozbawieni fundamentalnych elementów służących 

budowaniu tożsamości. Wyrzuceni z własnych domów, pozbawieni większości dobytku, nie 

tylko pamiątek, lecz i przodków, którzy spoczywają na tamtejszych cmentarzach: 

„Wymazali wszystko, wszystko zanegowali, nawet nasze cmentarze, nawet groby naszych 

przodków”636. Pozbawieni wspomnień i kultury, wrzuceni w zupełnie nową, bez pomocnych 

im do przystosowania narzędzi, bez pieniędzy, zostali zmuszeni do stworzenia siebie na 

nowo w nowym miejscu i nowej kulturze. Wysiedleńcy z Czagos, znajdując się w nowej 

sytuacji i nowym miejscu zmuszeni są do ponownego zdefiniowania siebie oraz określenia 

relacji łączących ich ze społeczeństwem, na łonie którego zostali umieszczeni. Bohaterowie 

wiedzą skąd pochodzą i stają przed trudnym zadaniem akceptacji swojej ascendencji, która 

z chwilą ich przesiedlenia na Mauritius zostaje gwałtownie pozbawiona wartości, a nawet 

wymazana z przestrzeni publicznej. Charlesia i Raymonda z Ciszy, podobnie jak Faël 

z Sensitive są świadomi swojego wykluczenia. Niektórzy, jak Charlesia, sprzeciwiają się 

zaistniałej sytuacji i walczą z władzami maurytyjskimi o powrót na Czagos: „Charlesia wraz 

z grupą kobiet postanowiły pójść i wszystko opowiedzieć przed Wysoką Komisją Brytyjską. 

Pracownicy nigdy by ich nie wpuścili. Wiedziały o tym. Były sprytniejsze od nich”637. 

Wysiedleńcy Czagos, świadomi swojej niższej pozycji, konfrontują się z wieloma 

problemami, które negatywnie wpływają na poczucie ich tożsamości społecznej. Jako 

 
636 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 144: « Ils ont tout effacé, tout nié, même nos cimetières, 

même les tombes de nos ancêtres ». 
637 Ibid., s. 149: « Charlesia avait décidé, avec un groupe de Chagossiennes, d'aller se faire entendre à la Haute 

Commission britannique. Les préposés ne les auraient jamais laissées entrer, elles le savaient. 
Et elles avaient été plus fines qu'eux ». 
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jednostki wykluczone ze społeczeństwa, skrzywdzone przez jego pozostałych członków, 

stają przed trudnym zadaniem ułożenia sobie relacji z tym społeczeństwem. 

 Natomiast mieszkańcy Soupir sami zdecydowali się na opuszczenie Port-Mathurin: 

przesiedleni z własnego wyboru: „Przekonani, że wszyscy ich porzucili. Niektórzy mieli 

taczki, inni pakunki zawinięte w prześcieradła, które pachniały starymi ludźmi. Jeszcze inni 

mieli dziesiątki plastikowych toreb”638. To protagoniści świadomi swojego miejsca 

w strukturze społecznej, a dokładnie poza nią. Świadomi są swojej gorszej pozycji 

społecznej, choć nie zawsze potrafią podać jej przyczynę. To ludzie, którzy pozbawieni są 

nie tylko dóbr fizycznych, dostępu do nich; to ludzie, którzy pozbawieni są przeszłości: 

wypierają ją, bo rani ich pochodzenie własne i przodków. Nie posiadają ani punktów 

odniesienia, ani korzeni, a jedynie mglistą wiedzę na temat niewolniczej przeszłości tych 

ostatnich:  

 Przypomniałem sobie, że [Constance] cały czas śpiewała. Czasem były to piosenki 
w nieznanych językach, których nikt nie pamiętał, ponieważ byliśmy rasą bez pamięci. Mówiła 
o przodkach, którzy przybyli tutaj na wyspę Rodrigues uciekając przed niewolnictwem i że 
byliśmy wolnym ludem. Oczywiście wszyscy z niej drwili. Nikt nic takiego sobie 
nie przypominał. Zresztą, kto tęskniłby za takimi wspomnieniami? Starcy, którzy zachowali 
w sercu ślad po łańcuchach dawno już odeszli.639 

 Nieświadomi historii swoich dziadków, mieszkańcy Soupir podążają rozpoczętą 

przez nich ścieżką. Prowadzeni przez Constance, ostatniego świadka trudnej historii wyspy, 

odkrywają prawdę o sobie i swoich bliskich: wiszącą nad nimi klątwę niewolniczego 

pochodzenia. Nie można o nim zapomnieć, pozbyć się go, a trudno z nim żyć. Zwłaszcza, 

jeśli towarzyszy mu dezaprobata społeczna. Pochodzenia nie można porzucić, a nie wszyscy 

potrafią je zaakceptować, stając się kolejnym pokoleniem niewolników – niewolników 

przekonań i stereotypów. Tak samo jak wysiedleńcy z Diego Garcia, stają przed dylematem 

redefinicji swoich stosunków ze społeczeństwem jak i w obrębie swojej grupy 

wykluczonych. Fabuła powieści koncentruje się nie tylko na opisaniu życia jednostek 

wykluczonych społecznie, lecz również na uwydatnieniu podejmowanych przez nich prób 

 
638 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 50: « Convaincus d'être abandonnés de tous. Certains avaient une brouette, 

d'autres des ballots enveloppés dans des draps qui sentaient le vieux. D'autres avaient des dizaines de sacs 
en plastique ». 

639 Ibid., s. 19: « Je me suis rappelé qu’elle chantait tout le temps. Parfois, c’était des chansons dans 
des langues inconnues dont personne ne se souvenait, car nous étions une race sans mémoire. Elle parlait 
d’aïeux venus ici sur l’île Rodrigues pour fuir l’esclavage, et elle disait que nous étions un peuple libre. 
Bien sûr, on se moquait d’elle. On ne se rappelait rien, rien du tout. D’ailleurs, qui aurait nostalgie de tels 
souvenirs ? Les vieux qui avaient gardé un peu de cette trace de chaînes au cœur étaient partis 
depuis longtemps ». 
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odnalezienia własnego miejsca w strukturze społecznej i więzi z nią, a tym samym własnej 

tożsamości.  

 Bohaterowie Le Portrait Chamarel, zwłaszcza nauczeni przykładem swoich 

rodziców Mumtaz i Kursheed, świadomi pochodzenia, wiedzą, że nie należy sprzeciwiać się 

grupie. Jak oboje powtarzają: „- U nas, nie należy zdradzać nazwiska i rodziny.”640 Każda 

próba przekraczania granic ma swoje konsekwencje, dlatego próbują zbudować swoją 

tożsamość w obrębie zbiorowości, w której przyszli na świat. Swojej indywidualności dają 

upust w sztuce: Mumtaz w malunkach henną, a Kursheed w grze na sitarze, praktykowanej 

w prywatnym zamknięciu. 

7.2. Bohaterowie nieświadomi – bohaterowie bez pamięci 

 Nieświadomi bohaterowie dzielą się na dwa typy: tych którzy nie zrozumieją nigdy 

powodów swojej niższej pozycji społecznej: tyczy się to bohaterów-dzieci, i tych którzy 

zyskują tę świadomość u progu dorosłości: dotyczy to Samii, Désiré i Royal Palma. Wszyscy 

bohaterowie dostrzegają nierówności społeczne, czyli to, co różni ich od otaczającej ich 

zbiorowości, lecz część z nich nie rozumie, dlaczego ich życie jest trudne i przytłaczające, 

zwłaszcza dzieci, które są bohaterami części tekstów. Mouna, wie, że jest gorzej traktowana, 

próbuje nawet zrozumieć, dlaczego poszukując winy w sobie i swym zdeformowanym ciele. 

Joséphin jest także świadomy swojego położenia, jednak nie rozumie, dlaczego ludzie go 

krzywdzą, w tym własna matka. Anita dostrzega różnicę między życiem swoim i sąsiadów, 

a tym jakie wiodą ludzie zamożni, u których pracuje Nadège. Dziewczynka ze smutkiem 

zauważa, jak dorośli „powtarzają, że trzeba dbać o dzieci, ponieważ one są dorosłymi jutra. 

Chciałabym, żeby ktoś powiedział, że jesteśmy dziećmi dzisiaj”641. Mouna, Joséphin i Anita, 

to protagoniści świadomi swojej sytuacji, a także swojej odmienności i tego, że gdzieś obok 

jest inny świat, który ich nie chce. Joséphin pyta otwarcie: „Dlaczego oni są szczęśliwi, a nie 

ja”642. Wszelkie próby wytworzenia z nim więzi nie udają się. Kiedy Mouna chce pomóc 

w posprzątaniu domowego podwórka wywołuje pożar: „Pewnego dnia moja matka 

narzekała na słomę, która zaatakowała podwórko, [...]. Zamiatanie, codziennie tylko 

zamiatanie – powiedziała. [...] A ja, w przebłysku inteligencji, wiedziałam, jak uniknąć 

 
640 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 67: « – Chez nous, il ne faut pas trahir le nom et la tribu ». 
641 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 11-12: « [...] on n'arrête pas de répéter qu'il faut prendre en compte 

les enfants parce qu'ils sont les adultes de demain. J'aimerais que quelqu'un dise qu'on est les enfants 
d'au’jourd'hui ». 

642 Devi Ananda, La Vie de Joséphin le fou, op. cit., s. 67: « Pourquoi ils sont heureux et pas moi ». 
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zmiatania tej całej słomy [z podwórka]. Podpaliłam ją”643 lub kiedy chce uchronić bliskich 

przed złem zabija ich: „Lisa wciąż pyta mnie, dlaczego je [dziecko] zabiłam. Mam tylko 

jedną odpowiedź: z miłości”644. Podobnie Joséphin, który – pragnąc uchronić bliskie mu 

dziewczynki przed okrucieństwem zewnętrznego świata – topi je. Anita także daje sygnały 

walki z rzeczywistością, lecz nikt jej nie słucha, nikt nie stara się jej pomóc. Jak sama mówi: 

„Więc zamykam dziób”645. Te dzieci nie mają szansy na wytworzenie relacji ze 

społeczeństwem, ponieważ nie otrzymały potrzebnych do tego narzędzi. A te, które 

otrzymują, nie są adekwatne do sytuacji: co przyjdzie Anicie po wzorowym wypracowaniu? 

Co po pamiętniku, który, raz spisany, wydaje się skazany na zagładę? Co więcej, nie mając 

punktów odniesienia ani wzorów do naśladowania, dzieci porzucone przez dorosłych 

skazane są na porażkę.  

 Niektórzy z bohaterów: Samia, Désiré i Royal Palm, w trakcie wkraczania w dorosłe 

życie odkrywają powody swojej banicji społecznej. Z początku pozbawieni są wiedzy na 

temat swojego pochodzenia i przez długi czas żyją w nieświadomości. Przypisani do 

konkretnego miejsca w społeczeństwie, wychowani w nim, nie przynależą do niego. 

Co więcej, okazuje się, że nie mogą rościć sobie prawa do tej przynależności. W każdym 

z przypadków uświadomienie niedopasowania jest dla protagonistów początkiem 

poszukiwań i pracą nad konstrukcją lub rekonstrukcją swojej tożsamości. Samia jest 

świadoma braku rodzinnego pokrewieństwa. Do momentu pojawienia się wuja nawet nie 

zamierzała dociekać swojej historii. Brak jakichkolwiek punktów odniesienia skutecznie 

zdusił potencjalny zapał. Dopiero kiedy dziewczyna poznaje członków swojej rodziny, nie 

tylko uzupełnia luki we własnej pamięci o historii rodzinnej, lecz również nadpisuje nad nią 

swoją własną tożsamość. Pod wpływem rodziny zmienia się, dobitniej akcentuje swoją 

odrębność, pokazując, że ta niczym nie zagraża zbiorowości. Konfrontacja z przeszłością 

nie zmienia faktu, że główna bohaterka jest dzieckiem hybrydą. Penetracja rodzinnej 

pamięci pozwala jej poznać źródło owej hybrydowości i zrozumieć siebie. Podobnie jest 

z Désiré w Le Silence des Chagos, który przez większość życia nie jest świadom 

jakiegokolwiek problemu. Kiedy ciotki przywołują go innym imieniem – Nord – chłopak 

czuje się nieswojo. Co więcej, dzieci zadają mu pytania: „- Nie nazywasz się Désiré? 

 
643 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 57: « Un jour, ma mère s'est plainte de la paille [...]. Tous les jours 

balayer, balayer, a-t-elle dit. […] Et moi, en un sursaut de lumière, j'ai su comment lui éviter de balayer 
toute cette paille. J'y ai mis le feu ». 

644 Ibid., s. 114: « Lisa me demande sans cesse pourquoi je l'ai tué. Je n'ai qu'une réponse : par amour ». 
645 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 12: « Alors je ferme mon bec ». 
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Dlaczego nazywają cię Nord, czy jakoś tam?”646. Kiedy przypadkiem dowiaduje się, że nie 

jest tym, za kogo się uważa – mieszkańcem Mauritiusa, rozpoczyna pogoń za własnym ja. 

Pragnienie zrozumienia siebie, swojego miejsca w świecie i relacji z innymi popycha Désiré 

do rozgrzebania przeszłości i odnalezieniu prawdy o porzuconej wyspie, o swojej rodzinie 

i o sobie samym. W przypadku obojga bohaterów to zbieg okoliczności popchnął ich do 

rozpoczęcia poszukiwań i budowania swojej tożsamości społecznej i kulturowej. Royal 

Palm nigdy nie dochodzi swojego pochodzenia, akceptuje życie takie, jakie jest. Pochłonięty 

jest codziennością, gdzie musi ciągle walczyć o przetrwanie. To przypadek sprawia, że 

dowiaduje się kim jest. Jego matka opowiada mu: „Mój mały braciszku. Mogę tak do ciebie 

mówić? Nawet jeśli jesteś kimś więcej, rzecz jasna. Małą samotną glizdą, dżdżownicą, którą 

czułam wijącą się w moim brzuchu [...]”647. Royal to dziecko poczęte z gwałtu, które nie 

powinno było się urodzić: nie było planowane i nie ma dla niego miejsca. Co więcej, jego 

obecność jest żywym świadectwem przemocy, której doświadczyła jego matka. Zaraz po 

narodzinach porzucony w miejscu, gdzie nikt nie spodziewałby się go odnaleźć, zostaje 

odratowany i przygarnięty przez starszą kobietę. Mimo że znalazł bezpieczne schronienie, 

cierpi na wiele schorzeń, z którymi ciągle się zmaga, cudem utrzymując się przy życiu. 

To turysta dał mu życie i z pieniędzy turystów Royal się utrzymuje: „Wie, że zdjęcia, które 

robi, są zawsze udane i dlatego turyści przekazują sobie informację i przyjeżdżają go szukać, 

[…]. Wolą poczekać, aż będzie wolny niż korzystać z innego przewodnika”648. Jako dorosły 

chłopak zarabia fotografowaniem niebezpiecznych miejsc lub zwierząt. Wspina się na 

strome skalne ściany bez zabezpieczenia, choć każdą taką eskapadę może przypłacić życiem. 

Chłopiec nie jest pewien niczego: ani pochodzenia, ani jutra, ani życia, ani śmierci. 

Pozbawiony korzeni nie potrafi zaadaptować się w życiu, odnaleźć w nim sens i swoje 

miejsce. Kiedy dowiaduje się prawdy o sobie, podczas jednej ze swoich wędrówek popełnia 

samobójstwo. Historia jego matki jest ciężarem, którego nie potrafi udźwignąć.  

  Praca nad rekonstrukcją osobistej historii zbiega się z uzupełnieniem luk w historii 

wyspy. Świadomy czy nie, bohater wykluczony staje przed trudnym zadaniem: zrozumienia 

świata, który go odrzucił i określenia się względem niego. Wykluczony nie tylko musi 

 
646 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 81: « - Tu t'appelles pas Désiré? Pourquoi ils t'appellent 

Nord je sais pas quoi ? ». 
647 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 191: « Petit frère./ Je peux t'appeler ainsi, même si tu ne l'es pas, tu es plus 

que cela, bien plus. Un petit ver solitaire, un lombric que je sentais tourner dans mon ventre ». 
648 Ibid., s. 94: « Il sait que les photos qu'il prend sont toujours réussies et que c'est pour cela que les touristes 

se passent le mot et viennent le chercher, lui, en prononçant son nom (malgré leur hésitation à utiliser 
ce surnom qu'ils jugent moqueur et presque indécent dans un endroit aussi pauvre), et qu'ils préfèrent 
attendre qu'il soit libre plutôt que d'utiliser un autre guide ». 



255 

 

sprostać codzienności dysponując uboższą liczbą środków i przywilejów niż reszta 

społeczeństwa, lecz także poradzić sobie z etykietą gorszego, którą wbrew sobie otrzymuje. 

Świadomy nierówności i swojej pozycji względem zbiorowości, szuka nowego miejsca dla 

siebie, redefiniując siebie i swoją relację z innymi. 

7.3. Malaise Créole  

 Analizując tożsamość wykluczonego nie sposób nie odnieść się do towarzyszącego 

mu zjawiska w kulturze (nie tylko) franko-maurytyjskiej określanego jako malaise créole649, 

które zarówno Ananda Devi jak i Shenaz Patel przenoszą na grunt literacki. Malaise créole 

jak definiują go badacze, to lęk wynikający z trudności odnalezienia siebie w nowej, 

postkolonialnej rzeczywistości. Jak wskazuje epitet, problem wyrósł na gruncie kultury 

kreolskiej. Zważywszy na niewolnicze pochodzenie Kreoli, brak konkretnych kultury 

i tradycji odniesienia, to ta część populacji najczęściej boryka się z problemem osadzenia 

swojej historii w kontekście650. Etniczny czy kulturowy spadek, to często jedyny 

(i niezmiernie ważny) fundament budowania rzeczywistości społecznej jednostki, zwłaszcza 

w społeczeństwie, w którym pytanie, wielokrotnie zadawane jednej z bohaterek – Samii, 

„kim jesteś?” zajmuje tak ważne miejsce. Brak zakorzenienia w konkretnej kulturze 

pozbawia jednostkę własnej historii oraz niszczy jej poczucie bezpieczeństwa. Zjawisko 

najczęściej dotyka populacji najuboższej, zmagającej się dodatkowo z towarzyszącymi jej 

problemami, jak przemoc i alkoholizm. Niepokój, wynikający z braku kulturowego 

zakorzenienia, zaobserwować można w Le Portrait Chamarel czy Le Silence des Chagos 

Shenaz Patel, lecz najmocniej zaakcentowany jest w Soupir Anandy Devi. 

 Jak wcześniej wspominałam bohaterowie Soupir to potomkowie sprowadzonych na 

Rodrigues niewolników. To Kreole zajmujący bardzo niską pozycję społeczną, ledwo 

wiążący koniec z końcem. Uczucia lęku i niepokoju towarzyszą im nieustannie: „Pierwszego 

wieczoru nikt nie mógł spać z powodu tego wiatru, który nie był wiatrem, lecz ciągłym 

i ciemnym oddechem, który wydzielała ziemia”651. Uczucia te często potęgowane są 

 
649 Malaise créole to niepokój związany z trudnością w określeniu swojej tożsamości i odnalezieniu swoich 

korzeni. Zjawisko to nasiliło się i zostało zdefiniowane po uzyskaniu przez Mauritius niepodległości. 
Niepokój definiowany jest jako trudność we wpasowaniu się we współczesne społeczeństwo. Zjawisko 
odnosi się do potomków malgaskich i afrykańskich niewolników sprowadzonych na wyspę, którzy zostali 
siłą wykorzenieni z własnej kultury i implementowani na Mauritiusie. Według: 
https://journals.openedition.org/etudesafricaines/13732, 02.03.2019. 

650  Magdelaine-Adrianjafitrimo Valérie, Histoire et mémoire : variations autour de l’ancestralité et de la 
filiation dans les romans francophones réunionnais et mauriciens, op.cit., s. 195. 

651  Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 84: « Le premier soir, personne n'a pu dormir à cause de ce vent qui n'était 
pas un vent mais un souffle continu et obscur qui suintait de la terre ». 
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zjawiskami meteorologicznymi – huczący i świszczący wiatr czy palące słońce, które zdają 

się przenikać mieszkańców wzgórza aż do kości. Bohaterowie Soupir wszędzie czują się nie 

na miejscu. Opuszczają Port-Mathurin, gdzie uważają się za gorszych od reszty 

społeczeństwa, wykluczonych z aktywności społecznej z powodu różnych deficytów. 

Zmęczeni perspektywą ponownej odbudowy swojego życia, po kolejnym przejściu cyklonu 

opuszczają stolicę pod osłoną nocy, jakby z niej uciekali. Pełni nadziei na lepsze życie 

zamieszkują w Soupir, które nie ma im nic do zaoferowania oprócz rozczarowania. 

Odepchnięci przez innych ludzi i wyczerpani kaprysami natury skazani są już tylko na 

siebie. W Port Mathurin zawiodą ich ludzie, a w Soupir ziemia – i oni sami.  

 Malaise créole jest jedną z najwidoczniejszych ekspresji niedopasowania 

społecznego. Kolejną grupą spotykającą się z ostracyzmem ze względu na swoje 

pochodzenie są jednostki utożsamiające się z więcej niż jedną kulturą – hybrydowe, złożone 

z elementów kulturowych wyrosłych z odrębnych światów. Samia z Portretu to dziecko-

hybryda, łącząca w sobie trzy kultury: muzułmańską, indyjską i katolicką. Z początku nic 

o sobie nie wie, nazywana enfant de couvent czyli klasztornym dzieckiem, gdyż została 

porzucona u sióstr zakonnych zaraz po narodzinach. Kiedy zostaje odnaleziona przez 

rodzinę Husseina, staje się świadoma złożoności swojego pochodzenia. Wielokrotnie 

sygnalizuje to, opisując ogarniający ją niepokój, zwłaszcza wtedy, gdy patrzy na oblicze 

swojego dziadka: „Lecz ten obraz dziwnie ją przyciągał wywołując w niej uczucie 

niepokoju”652. Narrator nawiązuje dosłownie do zjawiska kreolskiego niepokoju, 

przywołując kilkukrotnie to pojęcie: „Samia poczuła na karku odcisk nieustępliwego 

spojrzenia [swojego dziadka]”653, „Wieczorne powietrze wydawało się obejmować ją 

świeżym uściskiem, który nagle uspokoił uczucie niepokoju”654. Podobnie jak w Soupir 

uczucie niepokoju wzmacniane – lub łagodzone – jest przez zjawiska atmosferyczne takie 

jak wiatr, chłód czy mrok. 

 Wysiedleńcy z Czagos czują się podobnie. Wrażenie niedopasowania i odmienności 

towarzyszą im nieustannie, nie mogą odnaleźć ani siebie, ani swojego miejsca na nowej 

wyspie. Charlesia cały czas walczy o powrót na Diego Garcia. Désiré jest zagubiony, nie 

rozumie, kim jest i skąd pochodzi. Problematyczne jest także postrzeganie ich z racji 

pochodzenia przez pozostałych mieszkańców Mauritiusa. Wysiedleńcy z Czagos są 

 
652 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 43: « Mais ce tableau l’attirait curieusement, tout en lui 

procurant un curieux sentiment de malaise ». 
653 Ibid., s. 48: « Samia  sentit, posée sur sa nuque, l’empreinte d’un regard insistant ». 
654 Ibid., s. 50: « L’air du soir sembla l’enlacer, une fraîche étreinte qui calma instantanément son sentiment 

de malaise ». 
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traktowani jak obywatele drugiej kategorii: „[Désiré] [p]ochodził z Czagos, jest 

Wyspiarzem. Tak właśnie powiedzieli mu z pogardą i nieufnością. Matka go uprzedzała. 

Nigdy nie mów skąd pochodzisz. Nie jesteśmy tu mile widziani”655. Przemilczani, są 

odsunięci od pełnego udziału w społeczeństwie. 

 W pozostałych powieściach malaise i hybrydowość ustępują miejsca refleksji. 

Mouna, Anita czy Joséphin zastanawiają się nad tym, kim są. Mouna to dziecko czy 

szkarada, diabeł, a może przekleństwo? Przed podobnym pytaniem staje Joséphin: jest 

chłopcem, potworem, a może wariatem? Wszystkie trzy określenia padają w jego 

kontekście. Anita zaś sugeruje, że jest jak konfetti, rozrzucone kawałki papieru wirujące na 

wietrze, które spadną na ziemię i zostaną rozdeptane przez innych.  

7.4. Powieść archeologiczna i narracja pokrewieństwa 

 Malaise créole oraz hybrydowość postaci są jednymi z punktów odniesienia narracji 

pokrewieństwa i archeologicznej. Brak informacji na temat korzeni i przodków, uczucie 

niedopasowania do reszty skłaniają protagonistów do poszukiwań swojego pochodzenia, 

które pisarki uwydatniają za pomocą wyżej wymienionych sposobów narracji. Wędrówka 

w głąb siebie bazuje na zasłyszanych z otoczenia fragmentarycznych informacjach. Dzięki 

analizie dokumentów i faktów bohater odtwarza własną historię i buduje swoją tożsamość. 

Świadomie lub nie, jego działania koncentrują się również wokół poszukiwania własnej 

genealogii, która jest źródłem récit de filiation, czyli narracji pokrewieństwa. Jej bohater 

poznaje siebie, zgłębiając przeszłość innego członka rodziny. Historia innej postaci jest 

czynnikiem przełomowym w tworzeniu tożsamości bohatera powieści. Bliski jest dla niego 

punktem wyjścia i odniesienia. To postać, która pozwala bohaterowi tekstu stopniowo 

zrekonstruować własną tożsamość. Budowanie własnego ja odbywa się równolegle 

z odkrywaniem historii własnej i swojej rodziny, często poprzez zależność od innej postaci. 

To jakby spotkanie z przeszłością. Narracje archeologiczna i pokrewieństwa często 

przeplatają się ze sobą. 

 Narracje z Le Portrait Chamarel, Le Silence des Chagos i Soupir wpisują się w ten 

schemat. Samia, Désiré i mieszkańcy Soupir odbywają wędrówkę w przeszłość. 

Bohaterowie Anandy Devi i Shenaz Patel to poszukujące swojego miejsca w społeczeństwie 

 
655 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 115: « Il vient de Chagos, c’est un « Îlois ». C’est 

ce qu’ils lui ont dit avec mépris, méfiance, dédain. Sa mère l’avait prévenu. Ne dis jamais d’où tu viens. 
Ici, nous ne sommes pas les bienvenus ». 
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zagubione jednostki ze względu na różnorakie deficyty wykluczone z pełnego w nim 

udziału. Wychodząc od zera, odtwarzają swoją historię. 

 W Le Portrait Chamarel narrator stopniowo wprowadza czytelnika i Samię 

w zawiłości rodzinnej historii. Porzucona w klasztorze, który z czasem stał się miejscem jej 

dobrowolnej ekskluzji, już jako dorosła kobieta zostaje odnaleziona przez swojego wuja – 

Kursheeda. W trakcie rozmów z wujem i jego siostrą Mumtaz, Samia poznaje przeszłość 

swoich bliskich, a przez to częściowo i swoją. Odkrywając powoli historię swojej rodziny, 

dziewczyna rekonstruuje własną. Metodycznie składa ze sobą fragmenty odbytych rozmów 

oraz refleksje z własnych obserwacji, budując w ten sposób własną tożsamość. Samia tworzy 

ją dzięki rodzinie, zwłaszcza nieżyjącemu dziadkowi, który pojawia się w powieści pod 

postacią tytułowego portretu. Nie jest jednak statycznym elementem tła powieści, lecz 

odrębną pełnowartościową postacią. Zdaje się komunikować z Samią, motywować ją do 

różnych działań. Dziewczyna, zyskując z czasem zaufanie rodziny Husseina, poznaje swoją 

historię. Ta wiedza staje się jej siłą, dzięki która Samia znajduje odwagę na rozpoczęcie 

życia poza murami klasztoru, na łonie rodziny, od której tak mocno się różni, lecz na 

własnych zasadach. Narracje pokrewieństwa i archeologiczna podkreślają problemy 

współczesnego społeczeństwa maurytyjskiego, zwłaszcza te wynikające z pluralizmu 

etnicznego i kulturowego. Za ich pomocą autorka zwraca uwagę na problemy z budowaniem 

hybrydowej tożsamości. 

 Podobnie do Samii Désiré z Ciszy Czagos buduje swoją tożsamość ze skrawków 

zasłyszanych historii i odnalezionych dokumentów. Wszystko zaczyna się od przezwiska – 

Nord, którym zwracają się do niego znajomi rodziców, a które jest chłopcu całkiem obce. 

Wprowadza go ono w zakłopotanie, ponieważ odnosi się do wydarzeń z jego życia, 

o których on sam nic nie wie. Ponadto, kiedy szuka pracy, dowiaduje się, że nie jest 

obywatelem Mauritiusa, jak sam o sobie myśli. Tylko un îloi. Chłopiec jest zaniepokojony, 

ponieważ okazuje się, że nie wie, kim właściwie jest: „Gdyby tylko wiedział skąd 

pochodził?”656. Rekonstruując historię swoich rodziców, Désiré buduje własną. Poszukując 

korzeni swojego przezwiska, analizując odnalezione dokumenty i opowieści pozostałych 

przesiedleńców, odkrywa swoją przeszłość: 

 Nordvaer nie miał nic wspólnego ze wszystkimi ohydnymi lub złowrogimi 
przedstawieniami, w które wierzył. Łódź ze zdjęcia była cała biała, bez niczego szczególnego, 
z wyjątkiem niewielkiego rozmiaru. Była bardzo skromnych rozmiarów. Aż trudno było 

 
656 Ibid., s.115: « D'où il venait, le savait-il seulement ? ». 
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uwierzyć, że ten statek przetransportował tak wielu ludzi. To musiał być jakiś błąd. Désiré wpadł 
na pomysł, aby złożyć wniosek do Norweskiej Biblioteki Narodowej. Ślad okazał się dobry.657 

 Narracja w Ciszy jest wielowymiarowa, czerpie z analiz pokrewieństwa 

i archeologicznych poszukiwań. Rekonstruując historię swoich bliskich, analizując 

dokumenty, Désiré wreszcie rozumie, kim jest, skąd biorą się napotykane przez niego 

trudności i dlaczego Maurytyjczycy trzymają go na dystans. 

 Narracja w Soupir jest podobna. Od samego początku bohaterowie czują się 

nieswojo. Mają trudność w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie. Niejasne, 

niewolnicze pochodzenie, brak zakorzenienia i punktów odniesienia w tradycji i kulturze 

spychają mieszkańców Soupir na margines. Bohaterowie wykluczają się sami ze 

społeczeństwa myśląc, że nowe miejsce zapewni im nowy początek. Mają nadzieję, że 

w Soupir poczują się dobrze. Nic bardziej mylnego, dopiero tam skonfrontują się z własnym 

pochodzeniem, niewolniczą spuścizną i zrozumieją, dlaczego tak, a nie inaczej wygląda ich 

życie. Losy ich przodków, bliższych lub dalszych, wpływają na to, kim są dziś bohaterowie 

powieści. Niewolnicze pokrewieństwo determinuje losy całych pokoleń. „Zła karma” 

przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, jakby ekskluzja była jedynym możliwym 

spadkiem wykluczonych, jak w przypadku Pitié i Royal Palma, Marivonne i Noëlli. 

Bohaterowie wydają się być świadomi wiszącej nad nimi klątwy pochodzenia, jednak nie 

potrafią nad swoim losem zapanować. Przeznaczenie popycha ich do autodestrukcyjnych 

i agresywnych zachowań często prowadzących do śmierci. Bohaterowie Soupir to 

marionetki, których wysiłki zmierzające do zmiany ich losu zawsze są próżne, tak jakby 

nadprzyrodzone siły kierowały ich życiem i sprowadzały bohaterów na z góry im przypisaną 

ścieżkę samozagłady. 

 W Portrecie i Ciszy bohaterowie czują silną potrzebę odnalezienia swojej 

przeszłości, w Soupir jest odwrotnie, bohaterowie nie mają takich intencji. To nie oni gonią 

przeszłość, lecz to ona wydaje się ich ścigać. 

 Analizując fakty z życia bliskich im ludzi, bohaterowie odkrywają nie tylko prawdę 

o swoich przodkach, lecz także rekonstruują własne historie. Wiedzeni dziwnym 

przeczuciem poznają wydarzenia z życia swoich przodków, które są kluczowe dla 

formowania ich własnej tożsamości. Okazuje się, że tragiczne, trudne wydarzenia 

 
657 Ibid., s.132: « Le Nordvaer n'avait rien à voir avec toutes les représentations hideuses ou sinistres 

auxquelles il avait cru. Sur la photo, un bateau, tout blanc, sans rien de particulier. Si ce n'est sa taille. 
Très modeste. Trop pour croire qu'il avait réellement transporté autant de gens. Il devait y avoir une erreur. 
Désiré eut alors l'idée de s'adresser à la Bibliothèque nationale de Norvège. La piste se révéla bonne ». 
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z przeszłości, niekoniecznie tej bliskiej, odciskają piętno nie tylko na tych, których 

bezpośrednio dotyczyły. Stygmat trwa przez pokolenia i determinuje losy bohaterów. 

Powieści Anandy Devi i Shenaz Patel odsłaniają kolejny problem dotykający jednostki 

wykluczonej – budowania tożsamości wykluczonego. 

7.5. Ruch – podróż – ucieczka 

 Wędrówce wewnętrznej, skoncentrowanej na poszukiwaniu własnego miejsca jako 

sensu bycia w świecie, towarzyszy ruch fizyczny. Odkrywanie, rekonstruowanie własnej 

tożsamości oraz nabieranie świadomości własnego miejsca w świecie koreluje z wędrówką 

w przestrzeni. Zarówno przestrzeń, jak i migracje w jej obrębie uwypuklają procesy 

wykluczenia.  

 W Portrecie insularne podróże Samii i jej dziadków obrazują zmiany w ich życiu, 

w tym mechanizmy generujące procesy ekskluzji – w przypadku dziadków dziewczyny, 

i inkluzji – w przypadku Samii. Decydując się na wspólne życie, dziadkowie głównej 

bohaterki – Hussein i Joanne, złamali zasady obowiązujące w ich społecznościach. Z tego 

powodu musieli porzucić przestrzenie geograficzne i kulturowe, do których a priori zostali 

przypisani, i rozpocząć nowe życie w nowym miejscu. Zerwanie z dotychczasowym 

terytorium, czyli akt dobrowolnej ekskluzji, koreluje z tworzeniem nowej tożsamości, w tym 

wypadku tożsamości nieprzypisanej do żadnej z grup etnicznych na wyspie. Bohaterowie 

zamieszkują w Chamarel, jak już wcześniej wspominałam, w miejscu, które jest symbolem 

zjednoczonego wielokulturowego maurytyjskiego społeczeństwa, gdzie pochodzenie 

etniczne nie ma znaczenia.  

 Wędrówka w przestrzeni obrazuje również zmiany w życiu ich wnuczki. Inaczej niż 

dziadkowie, Samia decyduje się na podróż w odwrotnym kierunku, na dobrowolny powrót 

na łono rodziny. Podróż Samii rozpoczyna się, kiedy ta opuszcza klasztor, swoją bezpieczną 

przystań, której mury chronią ją przed światem i prawdą o swoim pochodzeniu. Odnaleziona 

przez wuja dziewczyna decyduje się wyruszyć z nim w głąb wyspy, aby poznać członków 

utraconej rodziny. Podróż w przestrzeni nakłada się na wędrówkę w głąb siebie, poznanie 

własnej historii i budowanie tożsamości. Każda z wypraw na wyspie odsłania kolejne 

elementy historii przodków dziewczyny. Wyłączona z życia rodzinnego, dobrowolnie 

poddana klasztornej izolacji, Samia decyduje się wrócić do krewnych. To symboliczny 

powrót wnuczki wykluczonych niegdyś dziadków. Historia zatacza koło. Miejsce, z którego 

zdezerterowali jej dziadkowie, staje się dla Samii kluczem do zbudowania własnego ja; 
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miejsce, w którym się schronili, symbolem pojednania. Samia jest osią łączącą wszystkie 

miejsca w przestrzeni, elementem spajającym historię rodzinną i nadzieją na lepsze życie. 

 W Ciszy Désiré również staje przed problemem określenia swojej tożsamości. 

Podobnie jak w Portrecie, poszukiwaniom swojego miejsca w świecie towarzyszy 

wędrówka fizyczna. Kiedy chłopak dowiaduje się, skąd pochodzi, okazuje się, że należy do 

mniejszości niemile widzianej na wyspie. Désiré podejmuje próbę opuszczenia Mauritiusa. 

Chce opuścić wyspę, która jest mu obca, gdzie czuje na plecach wzrok innych, gdzie jest 

oceniany przez pryzmat swojego pochodzenia i zaklasyfikowany do mieszkańców gorszej 

kategorii. Czując się intruzem na lądzie, zatrudnia się jako pracownik na statku. Urodzony 

na morzu ma nadzieję, że właśnie tam odnajdzie swoją przestrzeń. Hipoteza okazuje się 

mylna. Désiré cierpi na chorobę morską, musi więc wrócić na Mauritius. Analizując 

odnalezione dokumenty oraz opowiadane historie, młodzieniec zaczyna rozumieć 

wprawdzie kim jest, lecz swojego miejsca nie odnajduje. 

 W Soupir przeprowadzka bohaterów w głąb wyspy okazuje się nie tylko podróżą 

w przestrzeni, lecz także w czasie. Na wzgórzu przeszłość dogania teraźniejszość, naznacza 

ją, tak samo jak zmienia życie bohaterów. Ci nie poszukują własnego ja, gdyż już dawno 

sami siebie zdefiniowali jako ludzi zbędnych, gorszych, wykluczonych społecznie. 

Ich przeprowadzka jest ucieczką od pogardliwego wzroku innych, nadzieją na lepsze życie. 

Pod osłoną nocy opuszczają Port-Mathurin, jakby nie chcieli przeszkadzać innym 

mieszkańcom. Stają się niewidoczni. Nie są jednak świadomi, że ich życiowa pozycja jest 

konsekwencją życia ich przodków. Już w trakcie podróży na wzgórze spotykają duchy 

zmarłych, postaci z przeszłości, które są jak drogowskazy prowadzące ich ku prawdzie. 

Co więcej, niektórzy z bohaterów podejmują się samotnych wędrówek. Royal Palm 

przemierza skalne półki i jaskinie Rodrigues, Patrice Éclairé wędruje po porcie i okolicach 

Soupir. Mieszkańcy wzgórza długo nie potrafią zrozumieć, dlaczego tak wygląda ich życie. 

Dopiero wyjawienie przez Constance prawdy na temat ich korzeni tłumaczy im wiszące nad 

nimi fatum: „[…] chciałam, żebyście odkupili martwe dusze, dlatego przywiodłam cię tutaj, 

Ferblanc. Nie dla marihuany, to był mój podstęp, moja sztuczka. Chciałam, żeby ktoś 

pomógł im zaznać spokoju. Oni nie przestawali mnie błagać. […] dwudziestu syjamskich 

braci przewiązanych pępowinowymi sznurami […]”658. 

 
658  Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 165: « […] je voulais que vous rachetiez les âmes mortes, c'est pour cela 

que je t'ai fait venir, Ferblanc, pas pour la ganja, c'était ma ruse, mon astuce, ma feinte, je voulais que 
quelqu'un les aide à se reposer, ils n'arrêtaient pas de me supplier […], vingt siamois rattachés par 
des cordons ombilicaux jamais coupés […] ». 
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 Narracjom pokrewieństwa i archeologicznej towarzyszy rzeczywista wędrówka. 

Podróż bohaterów w głąb siebie koreluje z ruchem po wyspie. Poszukiwanie własnego ja 

można rozważać więc w kategoriach wędrówki wewnętrznej i zewnętrznej; tej 

niematerialnej, wędrówki w duchowej przestrzeni pamięci, świadomości i bólu, oraz tej 

fizycznej, materialnej. Poszczególne etapy oraz trudności rekonstruowania tożsamości 

bohaterów odzwierciedlane są w ruchu fizycznym. Samia i jej dziadkowie odbywają tę samą 

wędrówkę, odwiedzając te same miejsca, lecz w odwrotnej kolejności. Jakby zadaniem 

bohaterki było odwrócić nieodwracalne. Bohaterowie Ciszy zdają się dreptać w miejscu, 

podobnie mieszkańcy Soupir. Na próżno podejmują trud opuszczenia wzgórza lub wyspy, 

wyruszają tylko po to, aby zawrócić w połowie drogi. 
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CZĘŚĆ V  
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1. Wykluczenie w perspektywie języka  

 Językiem narracji w powieściach Anandy Devi i Shenaz Patel jest francuski. 

Jednakże autorki wplatają w swoje teksty również inne języki wyspy: mniejszościowe oraz 

te o niższym statusie społecznym. Francuski urozmaicany jest nie tylko kreolskim. 

W niektórych z powieści bohaterowie używają sporadycznie wyrażeń pochodzenia 

indyjskiego. Kreolski wraz z innymi językami pojawia się w opisie wyspy, której dotyczy 

akcja, w nazwach własnych (Bwa Mor w Soupir czy Gro Sinoi w Sensitive), w przydomkach 

(Madame Belzafer z Sensitive, Ferblanc z Soupir), w dialogach bohaterów przytaczanych 

przez narratora, a także w cytowanych wierszach i przyśpiewkach. Dobór słów lub całych 

zdań zależy od pochodzenia protagonistów. Stanowią one element wzmacniający 

charakterystykę postaci, sugerujący pochodzenie, wykształcenie lub miejsce w strukturze 

społecznej. W Moi, l’interdite kiedy bohaterka przychodzi na świat, asystujące przy porodzie 

kobiety łączą w jednym zdaniu francuski i hindi krzycząc: „To poczwara!”659. W Le Portrait 

Chamarel kiedy Kursheed rozmawia z Samią zwraca się do niej po francusku, wplatając 

angielski, język oficjalny Maurytyjczyków, kiedy informuje dziewczynę o śmierci Husseina: 

„Twój dziadek zmarł”660. Koegzystencja kreolskiego i języków półwyspu indyjskiego 

z francuskim jest naturalna, tak jak w życiu codziennym na Mauritiusie (i innych wyspach 

z powieści Devi i Patel), choć ich proporcja jest odwrócona w powieści (językiem 

francuskim, zamiast kreolskim, posługuje się w rzeczywistości zaledwie niewielki procent 

populacji). U Anandy Devi w Moi, l’interdite pojawiają się słowa i wyrażenia z kreolskiego, 

hindi oraz arabskiego. Wtręty kreolskie w La Vie de Joséphin le fou (choć w niewielkich 

ilościach) i w Soupir przeplatają się z francuskim. U Shenaz Patel w Le Portrait Chamarel 

odnaleźć można arabski i kreolski, w Sensitive i Le Silence des Chagos kreolski. Za pomocą 

różnych języków autorki nie tylko nadają określony koloryt narracji, lecz również 

odzwierciedlają relacje zależności bohatera z pozostałymi członkami społeczeństwa i jego 

 
659 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 30: « C’est une mouna ! ». 
660 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s.19 : “ […] Your grand father is dead”. 
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w nim miejsce. Służy temu nie tylko konkretny język, lecz także jego rejestr. W zależności 

od wieku, wykształcenia, pochodzenia i pozycji narratora zmienia się jego język.  

1.1. Dzieci – Joséphin, Mouna i Anita 

 W Moi l’interdite i La Vie de Joséphin le fou narrację prowadzą młode, zaniedbane 

osoby przez lata żyjące w izolacji od świata. Ta wpływa na sposób ich komunikacji ze 

światem. To postaci, które opowiadają swoje historie w sposób chaotyczny, nie zachowując 

porządku wydarzeń. Brak chronologii pozwala czytelnikowi odbierać świat tak, jak widzą 

go bohaterowie: jako konglomerat o skomplikowanych i często niezrozumiałych zasadach 

działania. Narracja La Vie de Joséphin le fou odzwierciedla język bohatera: prosty, 

z licznymi błędami językowymi, w tym niepoprawną wymową odzwierciedlaną w tekście: 

„[…] prawdziwa Marlyn Moro, merykańska aktorka”661 mówi o swojej matce Joséphin. 

Wypowiedzi chłopca przypominają zlepek słów wypowiedzianych jednym tchem, często 

bez poprawnej interpunkcji: „Moje śliczne śliczne śliczne dziewczynki delikatne łagodne 

i posrebrzane z kciukiem w ustach nie powiem wam tego, Solange która powiedziała swoim 

piskliwym głosem: czego pan chce, nie czego „ty” chcesz”662, „otworzyłem szeroko moje 

wolne wielkie wielkie wielkie ramię i moje wolne wielkie wielkie wielkie serce dla Marlène, 

która rzuciła się ratować swoją siostrę podpływając do mnie”663. Kiedy Joséphin zwraca się 

do porwanych dziewczynek zamiast sympatii budzi w nich jedynie przerażenie. Chłopiec 

nie potrafi nazwać pewnych zjawisk czy rzeczy. Nie wie, jak zwracać się do innych, co jest 

stosowne, a co nie jest. Komunikacji z innymi uczy się podsłuchując kolejnych „wujków”. 

Jak sam opowiada, kiedy miał trzy lata: „słyszę jak aktualny wujek mówi [do jego matki] 

‹‹no daj mi te swoje›› i ‹‹no daj mi te swoje›› […], żeby sprawić jej przyjemność tak jak 

wujek powiedziałem ‹‹no daj mi te swoje›› i ‹‹no daj mi te swoje››, no ale... Policzek rozciął 

mi wargę na pół”664. Zaniedbany przez matkę, Joséphin nie zna też wielu słów, w tym 

i poprawnych nazw części ciała, a jedynie zasłyszane w domu wulgaryzmy, których unika, 

bojąc się jej reakcji: „[…] jej obcisłe obcisłe sukienki wysoko na tych”665, przez co wiele 

 
661 Devi Ananda, La Vie de Joséphin le fou, op. cit., s. 26: « […] la vraie Marlyn Moro c’est une actrice 

méricaine ». 
662 Ibid., s. 13: « Mes jolies jolies jolies petites filles douces molles et argentées pouce dans la bouche je vous 

dis pas, Solange qui a dit de sa petite voix, qu'est-ce que vous voulez, pas "toi" ». 
663 Ibid., s. 32: « […] j’ai ouvert mon bras libre grand grand grand et mon cœur libre grand grand grand pour 

Marlène qui venait  sauver sa sœur en nageant vers moi [...] ». 
664 Ibid., s. 17: « […] l’entends le tonton du jour qui dit « donne-moi tes» et puis « donne-moi tes » […]  j’ai 

dit pour lui faire plaisir comme le tonton « donne-moi tes » et puis « donne-moi tes », mais./ La gifle 
m’a fendu la lèvre en deux ». 

665 Ibid., s. 81: « […] ses robes serrées serrées haut sur les, bas sur la [...] ». 
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rzeczy pozostaje niedopowiedzianych lub niewypowiedzianych. Ta językowa tabuizacja 

czyni ich obecność tym bardziej natrętną, upartą.  

 Język kreolski jest prawie nieobecny w tekście. Oprócz wyliczanki, którą Joséphin 

próbuje uśpić dziewczynki, ale której nie zna w całości: „mo posé larivyer Tanyé mo zwenn 

enn… enn… mama? granmama?”666, pada zaledwie kilka słów, w tym przezwisk: 

„lizyé-lanwit”667, „Zozéfin-fouka”668, „Zozéfin-zangui”669. Użyty w nich kreolski, 

z wyjątkiem wyliczanki, nie jest w żaden sposób wyodrębniony w tekście, 

w przeciwieństwie do innych powieści, w których kreolizmy są wyodrębnione kursywą.  

 Inaczej niż w La Vie de Joséphin le fou, w Moi, l’interdite narracja poprowadzona 

jest poprawną francuszczyzną. Niemniej jednak dźwięki, które wychodzą z ust bohaterki 

bliższe są odgłosom natury niż człowieka: „Szmer powiewów wiatru w koronach filaosów 

przypomina odległy dźwięk, to mój własny głos, który nie oswoi nigdy języka słów”670, 

mówi sama o sobie narratorka. Bohaterka pozbawia czytelnika złudzeń, przytaczając swoje 

słowa w dialogach, pokazuje, jak brzmią one w rzeczywistości. To, co dla niej jest 

przejrzystym komunikatem, dla Lisy – jej słuchaczki – jest niezrozumiałą jąkaniną, stanowi 

barierę trudną do pokonania: „- Kim jesteś? Jak masz na imię? Dlaczego mnie nie bijesz? 

Myślałam, że wyraziłam się jasno. Jednak [Lisa] nie słyszała nic prócz niezrozumiałego 

bełkotu. […] Ja-mas-nim-e? Powtórzyłam czyniąc nadludzki wysiłek, żeby mnie 

zrozumiała”671. Okazuje się, że z powodu zdeformowanej wargi i braku uwagi najbliższych, 

dziewczyna nie nauczyła się poprawnie mówić. Podobnie jak w Żywocie, i tu opowiadająca 

historię bohaterka nie jest dosłowna: sytuacje i wydarzenia, które są dla niej trudne, 

traumatyczne, pozostają nienazwane. Dziewczyna opowiada, jak jest cyklicznie gwałcona 

(zapewne przez jednego z pracowników w azylu), choć słowo „gwałt” nigdy nie pada 

w tekście: „Dźwięk klucza w zamku jest raną zadawaną w środku nocy. Drzwi otwierają się. 

[…] ogromna gęba unosi się nade mną w powietrzu i mówi. Wygląda jakby nie przynależała 

do żadnej twarzy, ale powoli jej kształt precyzuje się. Wiem, że ogromne cielsko i mięśnie 

towarzyszą jej i że będę spotykać ją i poznawać co wieczór, w najskrytszym z moich 

 
666 Ibid., s. 10. 
667 Ibid., s. 67. 
668 Ibid., s. 11. 
669 Ibid., s.15. 
670  Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s.15: « Et le sifflement du vent dans les filaos qui ressemble tant 

à une voix lointaine, c’est ma voix à moi, qui ne saura jamais apprivoiser le langage des mots ». 
671 Ibid., s. 63: « - Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Pourquoi ne me frappes-tu pas? Je croyais avoir été 

claire. Mais elle n'a pas dû entendre que des borborygmes incompréhensibles [...].  - Co-ant afelle chu? 
ai-je répété, faisant un effort surhumain pour être comprise ». 
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cierpień”672. Jak we wszystkich powieściach Anandy Devi w części przytaczanych dialogów 

pojawia się kreolski, którym postaci posługują się zazwyczaj naprzemiennie z francuskim. 

Padają sporadycznie z ust samej bohaterki: „Pu get tifi”673, a także jej ojca: „Kann in brile. 

Nu finn futi. Nu finn futi”674, pracowników rolnych: „Bondie inn modi nu”675 czy strychowej 

babki: „Les sa piti la, li pa compran nayen, enn fol sa...”676. Narrator nie tłumaczy tych 

wypowiedzi słowo w słowo, a jedynie naprowadza czytelnika pozwalając, aby ów mógł sam 

rozszyfrować ich znaczenie. Obok dialogów również potrawy pojawiają się w oryginalnym 

zapisie: „bouillon cresson”677, „bred malbar”678 czy „karahi”679. Narratorka wplata też 

pojedyncze zapożyczenia z hindi, takie jak: „shukar ho”680 czy „soja rajkumari”681, którym 

zawsze towarzyszy tłumaczenie na język francuski. 

 W powieści Sensitive Shenaz Patel narracja również odtwarza język dziecka. 

Jak w wyżej przytaczanych tekstach, język bohatera jest prosty i pełen niedomówień. Zdania 

są krótkie, obfitują w powtórzenia. Często pojawiają się bliżej nieokreślone zaimki jak „to” 

lub „coś”, które pomagają odzwierciedlić język dziecka – o ograniczonej ilości słów 

i prostych konstrukcjach: „To sprawia, że mam zbyt dużą ochotę śmiać się”682, „Lubię, kiedy 

to mówi”683, „Ja nie wiedziałam tego wszystkiego”684, „Nadège potwierdza, że właśnie tak 

to jest”685, „To nie powinno tak być”686, „To nie po to”687. Zaimki zastępują również słowa 

trudne, o których bohaterka wolałaby zapomnieć, jak „gwałt”: „To dziwne. / I pomyśleć, że 

coś takiego jak to, może się wydarzyć, i że po tym wszystkim można nadal istnieć”688. 

Tak jak w La Vie de Joséphin le fou czy w Moi, l’interdite narrator wplata niewiele wyrażeń 

w języku kreolskim, które, ponownie, najczęściej są cytowanymi wypowiedziami 

 
672 Ibid., s. 19-20: « Le bruit de la serrure est une blessure au milieu de la nuit. La porte s’ouvre. […] la grosse 

bouche flotte dans l’air au-dessus de moi, parle. Elle a l’ait de n’appartenir à aucun visage, mais, petit 
à petit, une forme se précise. Je sais qu’une masse de chair et de muscle l’accompagne et que je vais 
la rencontrer et la connaître, comme chaque soir, dans la plus secrète des souffrances ». 

673 Ibid., s. 34. 
674 Ibid., s. 16. 
675 Ibid., s.17. 
676 Ibid., s. 59. 
677 Ibid., s. 28. 
678 Ibid. 
679 Ibid., s. 41. 
680 Ibid., s. 105: « Grands mercis Seigneur ». 
681 Ibid., s. 19:  « […] dors, dors, dors, ma princesse… ».  
682 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 15: « […] ça me donne trop envie de rire [...] ». 
683 Ibid.,: « […] J’aime bien quand elle dit ça ». 
684 Ibid., s. 17: « Moi, je ne connaissais pas tout ça ». 
685 Ibid.,: « Nadège affirme que c’est comme ça ». 
686 Ibid.,: « Ça ne devrait pas. . 
687 Ibid.,: « Ce n’est pas pour ça » 
688 Ibid., s. 9: « C’est étrange./ De penser que ça peut arriver et qu’on ne disparaisse pas après ».  
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miejscowych. Czasem to tylko pojedyncze słowa jak: „zistoir diab”689 czy „mofine”690, 

innym razem są to pełne zdania: matka Anity zwraca się po kreolsku do odwiedzających ją 

urzędników: „Non, péna problem madame, péna problem, missié”691. W większości zapisane 

są kursywą, aczkolwiek nazwy własne pochodzenia kreolskiego – jak „Gro Sinoi”692, 

„Bondié”693 „Madame Belzafer”694– już nie. W Sensitive Patel nie wplata tłumaczeń 

z kreolskiego, czy chociażby podpowiedzi pomocnych w tłumaczeniu, ten wysiłek w całości 

pozostawia czytelnikowi. Co interesujące, w prostym języku z pamiętnika jedenastolatki, 

raz po raz, ujawnia się pióro dorosłego dziennikarza. Za pomocą mowy pozornie zależnej 

narratorka przytacza zasłyszane informacje z życia i historii wyspy, przybliżając 

czytelnikowi socjopolityczny obraz Mauritiusa: 

 Wuj Faël mówi, że powinniśmy być mili dla nich [robotnic z Chin] i że dużo się dziś 
mówi o engagés [kulisach] przybyłych z Indii w ubiegłym wieku do ciężkiej pracy, kiedy 
to wyzwoliliśmy niewolników. Ustanowiono nawet dwa dni wolne, żeby zasygnalizować te dwie 
epoki. Ale wuj Faël mówi, że trzeba by pomyśleć o stworzeniu wolnego dnia dla chińskich 
robotnic, ponieważ one są trochę dzisiejszymi engagés i niewolnikami.695 

 Wypowiedzi dorosłych w ustach dziecka tworzą wielowymiarowy dyskurs, złożoną 

i wielopoziomową wypowiedź, która splata ze sobą wiele punktów widzenia. Pozwalają też 

czytelnikowi lepiej zrozumieć sytuację niż gdyby opowiadało ją dziecko. Dzięki 

zastosowaniu mowy pozornie zależnej autorka nadaje kontekst historii Anity. Pozwala 

czytelnikowi poznać codzienność (również socjopolityczną) mieszkańców Mauritiusa oraz 

relacje jednostki z resztą zbiorowości. 

1.2. Dorośli – Le Portrait Chamarel, Le Silence des Chagos, Soupir 

 W Portrecie, Ciszy i Soupir protagoniści to dorośli. Ich język jest poprawny 

i podobnie jak w przypadku dziecięcych narratorów, odzwierciedla raz po raz koloryt 

miejsca lub język i pozycję społeczną bohatera. W Portrecie głosem dorosłych bohaterów 

jest trzecioosobowy narrator, który dostosowuje język i rejestr do postaci, o której mówi 

 
689 Ibid., s. 36. 
690 Ibid., s. 24. 
691 Ibid., s. 99. 
692 Ibid., s. 14, 111. 
693 Ibid., s. 117. 
694 Ibid., s. 84. 
695 Ibid., s. 43: « Ton Faël dit qu’on devrait être gentils avec elles. Qu’on fait beaucoup de discours ces temps-

ci sur les engagés venus d’Inde il y a un siècle pour travailler très dur chez nous, quand on a libéré 
les esclaves. On vient même de décréter deux jours fériés pour marquer ces deux époques. Mais Ton Faël 
dit qu’il faudrait aussi songer à créer un jour de congé public pour les ouvrières chinoises parce 
qu’elles sont un peu à la fois les esclaves et les engagés d’aujourd’hui ». 
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i którą wyraża. Samia i członkowie jej odnalezionej rodziny wypowiadają się głównie 

poprawną francuszczyzną, wielokrotnie odnosząc się do sztuki wspominają Charlesa 

Baudelaire’a i Jeanne Duval oraz Mona Lisę. Kreolski zarezerwowany jest tylko dla 

niektórych rozmów: tych prowadzonych z i między gosposią oraz jej synem, będącymi prócz 

Samii jedynymi kreolskimi protagonistami Portretu. Nadège i Désiré rozmawiają po 

kreolsku: „Ti! Ti! Assez fer mofine ici, do!”696. W tym samym języku zwraca się do nich 

rodzina Meimanów: „Hé milatresse, alle fer ène bon di thé”697. Przytaczając dialogi w tych 

dwóch językach, Shenaz Patel nawiązuje do ich wzajemnej relacji i pozycji 

w społeczeństwie, podkreślając tym samym zależności pomiędzy językiem a pozycją 

społeczną protagonistów. Kreolski traktowany jest jako język potoczny, francuski jako 

oficjalny oraz język kultury. Kiedy Nadège zwraca się do Samii, robi to w języku 

francuskim, inaczej niż wobec reszty członków jej rodziny698. W jej ustach francuski zyskuje 

status języka oficjalnego, przeznaczonego dla obcych, nadając kreolskiemu status języka 

„swojskiego”. W Le Portrait Chamarel Shenaz Patel wplata kilkukrotnie w fabułę powieści 

kreolską przyśpiewkę, którą nuci Nadège: „Lot koté montagne Samarel / Lot koté montagne 

Samarel / Mo alle ser di bois galigaya”699, która przypomina o dawnym romansie Husseina 

i Joanny oraz ich wspólnym domu w Chamarel.  

 W Le Silence des Chagos językiem trzecioosobowej narracji jest również język 

francuski. Kreolski pojawia się rzadko. Obecny jest we wszystkich dialogach Charlesii 

z bliskimi: „Ou tandé Charlesia? Vinn ékouté! Kanon lindépendans!”700 oraz kiedy ta 

rozmawia z urzędnikami w porcie czy z Tonym. Bohaterka zapewne nigdy nie chodziła do 

szkoły (a jeśli nawet skończyła zapewne kilka klas), najprawdopodobniej nie zna 

francuskiego. Pośród bohaterów z Czagos jedynie mąż Raymondy rozmawia z oficerami 

statku wysiedlającego mieszkańców Diego Garcia po francusku, a następnie już na 

Mauritiusie Raymonda używa francuskiego w rozmowie z synem. Pisarka wplata w powieść 

także przyśpiewki wysiedleńców z Czagos: „Bat ou tambour, Nézim bat ou tamour/ 

Ah Nézim bat ou tambour/ Nézim diné Wiyem aléééé.../ Tann mo la mor pa bizin ki tu sagrin/ 

Pa bizin ki to ploré/ To a met enn dey pou mo tambour” 701 oraz inne autentyczne teksty. 

 
696 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 51. 
697 Ibid., s. 36. 
698 Ibid., s. 53: « Samia vit qu’elle pleurait./ -Ki fine arrivé? Interrogea- t-elle. /Nadège hésita. Puis finit par 

lui répondre. / -Rien Ma maman sa cousine est bien malade. Elle a gagné, elle a gagné… / - Ou kapav 
cause créole avec moi… ». 

699 Ibid., s. 55. 
700  Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 19. 
701 Ibid., s. 66. 
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Cytuje wiersze, a nawet włącza w treść powieści dokument usprawiedliwiający wysiedlenie 

mieszkańców Diego Garcia w oryginale, to jest po angielsku z tłumaczeniem na francuski702. 

Podobnie jak w Sensitive tak i w Portrecie oraz w Ciszy czytelnik sam musi odszyfrować 

znaczenie kreolskich fragmentów. Patel, po raz kolejny, nie ułatwia mu zadania.  

 Inaczej niż w dwóch wyżej analizowanych powieściach Shenaz Patel, w Soupir 

Anandy Devi mamy do czynienia z narracją w pierwszej osobie liczby pojedynczej. 

Bohaterowie wypowiadają się głosem dorosłego mężczyzny, który jest z nich wszystkich 

najlepiej wykształcony. Być może najwięcej stracił, przez co najlepiej może wyrazić to, co 

czują inni. Narracja prowadzona jest w języku francuskim, lecz narrator Soupir – Patrice 

Éclairé – sięga także (choć rzadko) po kreolski, zwłaszcza kiedy odnosi się do rodzinnej 

wyspy: „nu ti lil Rodrig”703, przywołując związane z nią miejscowe wyrażenia: „letan 

mer”704, „letan letan margoze”705, „pake serf”706, „pake dodo”707, czy „lepasan”708. Kreolski 

pojawia się również w wypowiedziach bohaterów. Czytelnik może odnaleźć pojedyncze 

słowa i fragmenty wypowiedzi: „pov fam”709, „zoli ti Corinne”710, „Enn finn fer pak avan 

karem”711, „Enn zur soley – enn sur divan”712, a nawet dialogi: „Eta kot tonn gagn sa ? 

To fu ? Tonn al koksen koson dimunn ? Ki nu pu fer ar sa ? Komye ton pey li ?”713, które 

w większości przypadków tłumaczone są następnie w samym tekście na język francuski. 

Z wyjątkiem ostatniego fragmentu w języku kreolskim714, w którym to narrator opowiada 

o zabójstwie Noëlli. Pojawiają się również kreolskie nazwy jedzenia („gingeli”715, „kari 

zako”716), toponimy (Rodrig, Bwa Mor) i antroponimy (Ferblanc). W przypadku imienia 

jednej z bohaterek – Noëlli – narrator podaje nie tylko jego kreolski odpowiednik – Nwela 

 
702 Ibid., s. 39: “The object of the exercise was to get some rocks which will remain ours; there will be no 

indigenous population, except seagulls, who have not yet got a Committee (the Statute of Women 
Committee does not cover the rights of Birds). Unfortunately, along with the Birds go some few Tarzans 
and men Fridays, whose origins are obscure, and who are being hopefully wished on to Mauritius”.  

703 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 49. 
704 Ibid., s. 69: le temps de la mer, czyli czas wzburzonego morza. 
705 Ibid., s. 25:  Inaczej les jours amers , les temps durs,  czyli ciężkie czasy ( https://www.travel-

iles.com/esprit-des-iles/saveurs-creoles-margoze/). 
706 Ibid., s. 49: Odnoszące się do wartości towaru, na banknocie o wartości 50 rupii, na którym figurował 

jeleń. 
707 Ibid.,: Odnoszące się do wartości towaru, na banknocie o wartości 50 rupii, na którym figurował ptak dodo. 
708 Ibid., s. 13: lepasan, czyli będący tylko przelotnie. 
709 Ibid., s. 54. 
710 Ibid., s. 65. 
711 Ibid., s. 75. 
712 Ibid., s. 153.  
713 Ibid., s. 175. 
714  Ibid., s. 215. 
715 Ibid., s. 57. 
716 Ibid., s. 211. 
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– lecz także informację na temat jego wymowy – Nouéla. Poza wypowiedziami 

protagonistów Ananda Devi, podobnie jak Shenaz Patel, zapisuje również kreolskie 

przyśpiewki: „Pran mo muswar, mo Gate, pran mo muswar, fer mwa danse...”717, „Tir to 

saret, mo frer, tir li”718, „Pus to bruet, mo ser, pus li, na pa arete. / Lao Supir pe atann twa”719. 

 Zarówno u Anandy Devi jak i u Shenaz Patel język francuski pozostaje językiem 

narracji, inne języki pojawiają się sporadycznie, najczęściej w dialogach prowadzonych 

przez postaci. Choć wplecione w powieści, wyodrębnione są zazwyczaj kursywą 

(za wyjątkiem nazw własnych oraz kreolskiego w La Vie de Joséphin le fou). Autorki 

splatają ze sobą nie tylko języki, lecz także ich rejestry. Narracja w powieści franko-

maurytyjskiej odzwierciedla pluralizm językowy, a co za tym idzie różnorodność etniczną 

wyspy i jej podziały. Devi i Patel wpisują bohaterów powieści w różne konteksty kulturowe, 

przybliżając tym samym bogactwo i złożoność społeczeństwa maurytyjskiego. Żadna nie 

ogranicza się do jednej grupy etnicznej. U Shenaz Patel kreolski służy pogłębieniu wrażenia 

dysproporcji społecznych i podkreśleniu relacji opartych na zależności, jak wtedy, gdy 

Meimanowie rozmawiają z gosposią, a matka Anity, czy Charlesia z urzędnikami. Z kolei 

u Anandy Devi kreolski pojawia się, by lepiej oddać emocje bohaterów. Jak podkreśla sama 

pisarka, melodyjność, rytmika i wartość przekazu zawarte w słowie różnią się z języka na 

język. U obu użycie języków marginalnych o niższym statusie społecznym służy zwróceniu 

uwagi na procesy wykluczenia. Kreolski to język, którego wartość poddawana jest 

w wątpliwość przez część środowiska naukowego po dziś dzień i który przez lata był 

językiem instytucjonalnie wykluczonym z przestrzeni publicznych (o czy wspominałam 

w pierwszym rozdziale). Natomiast francuski – nie kreolski – jest obok angielskiego 

językiem elitarnym, obecnym w oficjalnej komunikacji w przestrzeni publicznej, 

dominującym w kulturze i nauczanym powszechnie w szkołach. Bohaterowie powieści to 

głównie analfabeci, dlatego też francuski nie może być im bliski: to kreolski, język do 

niedawna wykluczony, jest językiem komunikacji jednostek wykluczonych.  

 Nie należy zapominać, że powieści obu autorek wydawane są głównie w Europie. 

Dzięki wtrętom kreolskim pisarki uzmysławiają europejskiemu czytelnikowi zakłopotanie 

i dezorientację, z którymi mierzy się wykluczony. Kreolski jest dla czytelnika (nie znającego 

kreolskiego) swojego rodzaju „przeszkodą” w trakcie lektury i wymaga od niego wysiłku 

poszukania tłumaczenia. 

 
717 Ibid., s. 19. 
718 Ibid., s. 145. 
719 Ibid., s. 146.  
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 Paradoksalnie, choć przypisany wykluczonym, sam kreolski oraz niedoskonałości 

języka francuskiego w ustach pierwszoosobowych narratorów kreują nową poetykę 

stawiającą wykluczonych w centrum uwagi. Punktem wyjścia tejże estetyki jest równie 

paradoksalna sytuacja narratorów (patrz wyżej), którzy mając ułomny język i ograniczony 

punkt widzenia formułują trafną diagnozę sytuacji. Niedopowiedzenia i napięcia, które 

z tychże braków wynikają, oraz prostota tekstu mobilizują czytelnika, aby ów wczuł się w 

sytuację wykluczonego.  

 W ustach pozostałych bohaterów kreolski jest językiem wyrażania emocji, 

przypisanym do życia codziennego, francuski natomiast posiada status języka oficjalnego 

(administracyjnego, choć faktycznie nim nie jest) i służy do komunikacji oficjalnej, 

z tzw. obcym. Dyglosja postaci wpisuje się tym samym w dychotomię swój/obcy, 

bliski/daleki, gdzie kreolski jest językiem bliższym bohaterom, a francuski narzuconym.  

 Jak interpretować zatem sytuację, gdy narracja mająca reprezentować bohaterów jest 

prowadzona w języku im w zasadzie obcym? Zwłaszcza, że stylistyka i rejestr tego 

francuskiego, który autorki przecież przypisują narratorom, są grubo powyżej ich 

(narratorów-bohaterów) standardów. Czy to umowność konwencji? Czy samo wykluczenie 

nie nabiera wtedy cech umownych, a raczej – przenośnych? Przestaje być traktowane 

dosłownie, nabiera cech poetyckiego przesłania, które odwraca funkcjonujące 

w rzeczywistości wektory: to nie jednostka ułomna lub „wybrakowana” zostaje wykluczona 

ze społeczeństwa, to społeczeństwo wyklucza – pozbawia – samo siebie możliwości 

poznania, pojęcia, przyjęcia kogoś innego, ciekawego, wnoszącego w szarą rzeczywistość 

oryginalne spojrzenie. Oprawca pada ofiarą własnej bezmyślnej, bezwładnej, indolentnej 

mocy opresyjnej, ale bilans nie jest remisem, raczej podwójną przegraną, obustronnym 

zubożeniem. Wygrany pozostaje jedynie czytelnik: dzięki fikcyjnemu przekazowi o nader 

prawdziwym przesłaniu, który trafia mu do rąk. 
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2. Wykluczenie w perspektywie ciszy 

 Kolejnym z motywów literackich podporządkowanych wykluczeniu, po który 

sięgają obie pisarki, jest cisza, która sytuuje się na przeciwnym biegunie niż słowo. Jest jego 

antonimem, a jednak jest równie uprzywilejowaną, co język, formą literackiego wyrazu w 

tekstach Anandy Devi i Shenaz Patel. Cisza posiada dwa odległe sobie znaczenia. Z jednej 

strony, według słownika języka polskiego, oznacza równowagę, wewnętrzny spokój ducha, 

a także spokój panujący w danym miejscu, idealną, bezwietrzną pogodę. Może być 

postrzegana jako niezbędny warunek wypoczynku (brak jakichkolwiek odgłosów 

zaburzających ten odpoczynek) czy synonim dobrej pogody. Z drugiej utożsamiana jest 

(podobnie zresztą jak wykluczenie) z wszelkiego rodzaju brakiem: cisza to brak kontaktu 

z kimś, brak wiadomości czy brak reakcji na coś. Co więcej, słowa pochodne od ciszy: 

„uciszać”, „być cicho” przez swoje możliwe znaczenia wpisują się w koncept nierównej 

relacji społecznej. Uciszanie720, inaczej wymuszanie na kimś ciszy, przywołuje związek 

zależności i siły: ktoś o większej władzy wymusza posłuszeństwo na drugiej osobie. Bycie 

cicho sugeruje bierność jednostki na sytuację, w której się znajduje, brak jakiejkolwiek 

reakcji czy sprzeciwu. Synonimiczne „milczeć” to inaczej nie odzywać się, nie kontaktować 

się z kimś, nie zabierać głosu na przykład w sprawie, czyli też nie protestować721. Czasownik 

z tej samej rodziny „przemilczeć” sugeruje zaś ukrycie, świadome zatajenie czegoś przed 

kimś722. Pochodne i synonimy ciszy nadają jej wielowymiarowy charakter: sugerują 

ukojenie i wyciszenie (podwodna cisza, którą chwali Joséphin) lub brak, a wręcz zatajenie 

czegoś (przemilczenie wysiedlenia mieszkańców Diego Garcia, przemilczenie istnienia 

Mouny). Cisza jest elementem obecnym w różnej formie i intensywności w każdej 

z powieści Shenaz Patel czy Anandy Devi. Ukryta jest pod wieloma synonimicznymi 

wyrażeniami czy zachowaniami protagonistów powieści. Jako zasada współtworzy fabułę 

(niektóre wydarzenia należy zrekonstruować, domyślić się przemilczanych faktów), jako 

 
720 https://sjp.pwn.pl/szukaj/uciszanie.html, 14.12.2019. 
721 https://sjp.pwn.pl/slowniki/milcze%C4%87.html, 14.12.2019. 
722 https://sjp.pwn.pl/szukaj/przemilcze%C4%87.html, 14.12.2019. 
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środek wyrazu uzupełnia artykułowany język (cisza pojawia się tam, gdzie słowa nie 

wystarczają, żeby wyrazić emocje).  

2.1. Le Portrait Chamarel 

 W Le Portrait Chamarel milczenie bohaterów i przerywająca cyklicznie akcję cisza 

są charakterystycznymi elementem postaci i powieści. Te wplecione są w konstrukcję fabuły, 

która rozwija się powoli, stopniowo ujawniając rodzinną tajemnicę. Tematy niewygodne 

i trudne dla bohaterów są przemilczane, a wszelkie istotne informacje są wyjawione dopiero 

na końcu powieści. Cisza materializuje się w postaci Samii, której istnienie przez długi czas 

owiane było tajemnicą. Reprezentuje ją także bierność jej dziadka, który nie miał odwagi 

zabrać w jej sprawie głosu, przemilczał jej istnienie, tak jak zrobił to w przypadku swojej 

córki: „Mała dziewczynka, matka Samii. Co ciekawe, nigdy nie zależało mu, żeby ją 

odszukać”723. Milczenie wyraża także niezręczną sytuację między dwojgiem ludzi – Samią 

i jej wujem, kiedy ci odkrywają wzajemnie swoje istnienie: „[…] przyszedł ją odwiedzić pół 

godziny wcześniej. Pół godziny i ani jednego słowa. Cisza końca świata. Albo może jego 

początku”724. Cisza buduje i odzwierciedla napięcie między dwojgiem protagonistów: 

„I ta cisza, na moment odpędzona, ponownie zagościła między nimi ze zdwojoną siłą”725.  

 Milczenie jest także atrybutem żony Husseina, która schroniła się w nim jak 

w fortecy. Jak opowiada jej córka: „Pewnego dnia, wiele lat temu, stara zdecydowała, jak to 

sama stanowczo zapowiedziała wycofać swój głos ze świata i schować go gdzieś w otchłani 

gardła. Pozostawiła jedynie wspomnienie słów, które zawsze zaskakiwały i uwodziły 

basowym tembrem uznawanym za mało kobiecy”726. Tworząc niewidoczny dystans kobieta 

uciekła z otaczającego ją świata upokorzeń i problemów małżeńskich. Paradoksalnie jej brak 

reakcji jest reakcją. Milczenie staje się drogą wolności, dobrowolnym wykluczeniem.  

 Cisza towarzyszy również zjawiskom meteorologicznym. Następuje zaraz po 

rozbijających się o wyspę cyklonach. „Samia bała się bardziej niż wszystkiego innego tej 

 
723 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 126: « Une petite fille. La mère de Samia. Curieusement, 

il n’a jamais cherché à la retrouver ». 
724 Ibid., s. 11: « […] il est venu la chercher une demi-heure plus tôt. Une demi-heure et pas une seule parole. 

Un silence de fin du monde. Ou de commencement peut-être ». 
725 Ibid., s. 17: « Et le silence, un instant repoussé, vint se réinstaller avec une lourdeur exacerbée ». 
726 Ibid., s. 131: « Un jour, il y a bien des années, la vieille avait décidé, comme elle l’avait dit de manière 

un peu emphatique, de retirer sa voix du monde et de l’enfouir quelque part, au profond de sa gorge. 
Elle laissa aux autres que le souvenir d’une parole qui avait toujours étonné et séduit par sa tonalité de basse 
jugée peu féminine […] ». 
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ciszy, która zapadała potem, ciszy śmierci i rozpaczy”727. Cisza, o której wspomina narrator, 

symbolizuje bezsilność człowieka wobec sił natury. Wyrażona w ten sposób relacja siły 

i zależności bohatera od wyspy może być interpretowana jako metafora jego relacji ze 

społeczeństwem: bezradności wykluczonego wobec rygorystycznych zasad społeczności 

odniesienia i braku możliwości sprzeciwu. 

2.2. Sensitive 

 W Sensitive Patel pracuje ciszą zupełnie inaczej. Towarzyszy ona trudniejszym 

momentom z życia bohaterki. Mimo że stanowią jądro krajobrazu Sensitive, słowa takie jak 

„gwałt”, „przemoc” i „morderstwo” są przemilczane w tekście. Czytelnik nie ma jednak 

wątpliwości co do tego, co przydarzyło się bohaterce. Narratorka nie nazywa większości 

problemów, z jakimi się spotyka, lecz opisuje je słowami jedenastoletniej dziewczynki. 

Przemilczenie służy narratorce w opisaniu dwóch typów sytuacji. Anita sięga po nie, kiedy 

chce objaśnić zjawiska, których sama nie rozumie oraz do wyrażenia wszelkich aktów 

przemocy, których doświadcza nie tylko ona sama, lecz także tych, których jest świadkiem. 

Zawsze jednak budzą jej przerażenie i sprzeciw. Kilkukrotnie opisuje pobitą Nadège:  

 Ten przerywany oddech, ta skarga, którą próbuje zdusić w sobie, a później pociąganie 
nosem. Sposób, w jaki smarka, dokładnie, przed tym jak opłucze twarz przy kranie, przy którym 
zazwyczaj robi się pranie. […] Biorąc to wszystko pod uwagę, zastanawiam się, czy nie 
powinnam jednak widzieć w niej Najświętszej Panienki. Ona też jest zawsze taka smutna 
i zgarbiona.728 

 Narratorka nie wspomina słowem aktu przemocy. Jednak opis Nadège zaraz po 

zdarzeniu wystarczy, żeby domyśleć się, co się wydarzyło. Tę sytuację można porównać do 

cyklonu przechodzącego przez wyspę, gdyż nie sam cyklon przeraża najbardziej. Cisza, 

która zapada po jego przejściu i zgliszcza mówią zdecydowanie więcej. Inaczej jest czytać 

o tym, co przydarzyło się bohaterce, a inaczej odkrywać akt przemocy kawałek po kawałku, 

rekonstruować go. W ten sposób pisarka pozwala czytelnikowi wczuć się w sytuację Anity 

i poznać namiastkę tego, co ona przeżywa.  

 
727 Ibid., s. 111: «  Elle redoutait plus que tout ce silence qui retombait ensuite, silence de mort et 

de désolation ». 
728 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 62: « Cette respiration hachée, cette plainte soudain qu’elle essaie 

d’étouffer et puis les longs reniflements, la façon dont elle se mouche avec application avant de se rincer 
le visage au robinet où on lave le linge.  […] Tout compte fait, je me demande si je ne devrais pas cesser 
de lui retrouver une ressemblance avec la Vierge. / Parce qu’elle aussi elle a toujours cet air triste 
et penché ». 



276 

 

2.3. Le Silence des Chagos 

 W Le Silence des Chagos milczenie i cisza wysuwają się na pierwszy plan począwszy 

od tytułu. Tyłowe milczenie zwraca uwagę jak potraktowano mieszkańców Diego Garcia. 

Narrator sugeruje, że zostali oni wysiedleni bez żadnego ostrzeżenia, bez żadnego, prócz ich 

samych, głosu sprzeciwu. Tak jakby nie mieli świadomości, kim są i skąd pochodzą: 

„Próbowali wmówić nam, że jesteśmy tylko sezonowymi pracownikami, którzy przybyli 

z Mauritiusa, aby pracować przez kilka miesięcy lub lat na Czagos. Pracownicy 

sezonowi!”729. Cisza oddaje sytuację wysiedleńców z Czagos, którzy pozbawieni są 

podstawowych praw człowieka: bez prawa decyzji o własnym losie, nie tylko na Diego 

Garcia, lecz także na Mauritiusie. Kiedy Charlesia chce wrócić do domu słyszy: „Musi Pani 

zostać tutaj. Wyspa jest zamknięta”730.  

 Milczenie wyrażone w tytule symbolizuje również brak reakcji Maurytyjczyków na 

krzywdę mieszkańców Diego Garcia. Jakby wyrazili cichą zgodę na pozbawienie praw 

i wykluczenie z udziału w życiu wyspy niechcianych przybyszów. Milczenie odnosi się 

również do tajemnicy, jaką owiane jest przesiedlenie. Świadczy o tym przytaczana już 

wcześniej rozmowa kapitana statku z administratorem wyspy: „- A oni [mieszkańcy 

Czagos]? Powiedziałeś im? pyta kapitan. [...] Administrator podnosi szklankę do ust, 

przechyla ją gwałtownie, odrzucając głowę do tyłu. Powiedzieć im? Co? Co chce, żeby im 

powiedział?”731. Co więcej, bohaterowie mówią o ich sytuacji, lecz można odnieść wrażenie, 

że nikt ich nie słucha: 

 Wraz z grupą kobiet z Czagos Charlesia postanowiła pójść i zostać wysłuchaną przed 
Wysoką Komisją Brytyjską. [...] W ubraniach pożyczonych dzięki znajomościom wyglądały 
szykownie. Umalowane, uczesane, wypachnione, pojawiły się w drzwiach, jakby ubiegały się 
o wizę. […] Kiedy były już w środku podbiegły do okien i rozwinęły transparenty ukryte 
w torebkach. „Oddajcie nam Diego!” „Angielscy mordercy!” […] - Ale po tym wszystkim, 
co udało wam się otrzymać? / - Nic. Albo bardzo mało. Tylko skromną rekompensatę wypłaconą 
przez Wielką Brytanię Mauritiusowi na początku lat osiemdziesiątych.732 

 
729 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 144: « Eux, ils ont essayé de faire croire que nous n'étions 

que des saisonniers venus de Maurice pour travailler pendant quelques mois ou années aux Chagos. 
Des saisonniers ! ». 

730 Ibid., s. 31: « Vous devez rester ici. Zil inn fermé ». 
731 Ibid., s. 59: « – Et à eux, vous leur avez dit? interroge le capitaine. [...] L'administrateur porte son verre à 

ses lèvres, le renverse d'un coup sec en rejetant la tête en arrière. Leur dire ? Que veut-il donc qu'il leur 
dise ? ». 

732 Ibid., s. 148: « Charlesia avait décidé, avec un groupe de Chagossiennes, d'aller se faire entendre à la Haute 
Commission britannique. [...] Avec des vêtements prêtés par quelques connaissances, elles s'étaient mises 
sur leur trente et un. Maquillées, coiffées, parfumées, elles s'étaient présentées à la porte, comme pour faire 
une demande de visa. [...] Une fois à l'intérieur, elles s'étaient précipitées aux fenêtres pour y déployer 
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 Z jednej strony milczenie oznacza brak możliwości decydowania o własnym losie 

oraz brak reakcji świadków wydarzenia, ich bierność w obliczu niesprawiedliwości wobec 

drugiego człowieka. Z drugiej cisza w Le Silence des Chagos utożsamiana jest z błogim 

życiem, jakie wysiedleńcy wiedli na Czagos: „Proste, spokojne życie wyznaczane rytmem 

morza, wczesna pobudka, pół dnia poświęcone pracy, […] popołudnia spędzane na 

wędkowaniu, […] i sega w sobotę wieczór [...]”733, gdzie „czas płynął nieśpiesznie, 

niezmiennie i łagodnie jak świeży krem z orzecha kokosowego”734, tak często zestawianym 

z nieznośnym hałasem Port-Louis: „Niemożliwe, żeby uciec od hałasu. Tutaj i tak nie można 

nigdy mieć spokoju”735, „Jest tu za dużo hałasu. […] ta cierpka muzyka, która wylewa się 

bez przerwy z uśpionych odbiorników radiowych, z kradzionych motorowerów, które 

strzelają i dyszą jak astmatyczne kury, wypluwając opary ściskające płuca, to ciepło 

kuchenek, które przegania sen, ta uciążliwa bliskość wszystkich sprawia, że ma się wrażenie, 

że całe osiedle jest pod naszym dachem”736, hałasem wytykanym przez Charlesię po to, by 

podkreślić kojącą wartość przyjemnego spokoju zaznanego na Czagos. 

2.4. Moi l’interdite, La Vie de Joséphin le fou 

 U Anandy Devi cisza nie pojawia się tak dosłownie jak u Shenaz Patel. 

W Moi l’interdite czy w La Vie de Joséphin le fou jej reprezentacje zbliżone są do tych 

w Sensitive. Narrator rzadko mówi wprost i nie nazywa rzeczy po imieniu. Cisza otacza 

bohaterów od małego. Żyją z dala od gwaru życia społecznego. Mouna wyznaje: „Nic więcej 

już mi nie zostało. Od strony domu panowała cisza. Wielka, ogromna cisza, jakby świat poza 

piecem przestał istnieć”737. Żyjący w odosobnieniu, skazani na ciszę i zapomnienie, 

 

les banderoles revendicatives cachées dans leurs sacs à main. / « Ranne nou Diego !» « Anglais 
assassins !» […] / – Mais au bout de tout ça, vous n'avez rien obtenu ? / - Rien. Ou si peu. Juste une maigre 
compensation versée par la Grande-Bretagne à Maurice au début des années quatre-vingt ». 

733 Ibid., s. 115: « Une vie simple, tranquille, rythmée par la mer, un réveil matinal, des demi-journées 
consacrées au travail […], des après-midi passés à pêcher […] le séga le samedi soir […] ». 

734 Ibid., s. 113: « L’archipel des Chagos, une pluie de terre et de sable, généreuse, semée dans le nord 
de l’océan Indien, dans la zone la plus clémente, celle qui échappe à la course destructrice des cyclones. 
Des îles où le temps s’écoulait sans hâte, étale et doux comme la crème d’une noix de coco tendre ». 

735 Ibid., s. 16: « Impossible d’échapper au bruit. Ici, de toute façon, on ne pouvait jamais être tranquille ». 
736 Ibid., s. 20: « Il y a trop de bruit ici. L’air est trop pesant dans cette cité. Toute cette masse de tôle qui 

emprisonne et solidifie la chaleur dans ses cannelures, cette musique aigrelette qui se déverse sans relâche 
des radios insomniaques, ces mobylettes traficotées qui pétardent et s’étouffent comme des poules 
asthmatiques en crachotant une fumée qui crispe les poumons, la chaleur d’étuve qui chasse le sommeil, 
cette promiscuité qui donne le sentiment d’avoir la cité tout entière sous son toit ». 

737 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 43: « Il ne me restait plus rien d’autre. Il y avait un grand silence 
du côté de la maison. Un grand, grand silence, comme si le monde, hors du four à chaux, avait disparu. »  
43 
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zaniedbani, ani Mouna, ani Joséphin nie nauczyli się poprawnie mówić. Odizolowani zostali 

nie tylko od świata, lecz także i od słowa. Milczenie stało się ich atrybutem. Mouna nie 

posiada nawet imienia, nie można się do niej zwrócić, nie można jej zawołać. Istnienie 

Mouny ukrywane jest przed wzrokiem najbliższych i sąsiadów, jakby wyłączało ją z obrębu 

ludzi żywych, jak sugeruje tytuł powieści. Jej rodzice robią wszystko, żeby się jej pozbyć: 

„- Następnym razem... można by zapomnieć wypuścić ją z pieca do wypalania wapna...”738. 

Cisza jest również towarzyszem dziewczynki w cierpieniach i upokorzeniach: „Tak cisza. 

Cisza we mnie i cisza w nim, i otchłaniach całego świata. Cisza aż po same krańce ciszy 

[...]”739. Dla jej sparaliżowanej babki, milczenie jest jej reakcją na sposób, w jaki traktują ją 

najbliżsi: „Rozżalona, zamknęła się w ciszy. Jedynej formie ucieczki kobiety przykutej do 

łóżka”740. To cisza, bezgłos, które Joséphin odnajduje w oceanie, przynoszą mu momenty 

wytchnienia i spokój: „Cisza i znowu cisza. Usłyszeć po raz pierwszy błękitną ciszę, która 

jak ręka wygładza wszystkie hałasy w mojej głowie, te krzyki uwięzione w moim brzuchu, 

te nieustające pogaduszki, które zmuszony jestem prowadzić sam ze sobą. Błękitna cisza 

morza, cień jego ręki słucha mnie i karze mi się zamknąć: słowa są bezużyteczne”741.To 

w niej chłopak odnajduje ukojenie. To ona tłumi dźwięki świata zewnętrznego i chroni 

chłopca przed nim.  

 Cisza symbolizuje ponownie brak możliwości sprzeciwu. Żadne z nich, ani Mouna, 

ani Joséphin, ani strychowa babka nie reagują na to, jak traktują ich inni, przekonani, 

zapewne słusznie, że ich protest niewiele zmieni. Podporządkowują się zastanemu 

porządkowi świata. Bohaterowie nie tylko padają ofiarą wykluczenia społecznego, lecz 

także przez gorszą pozycję społeczną narażeni są na przemoc i agresję innych. Tę również 

znoszą w ciszy, bez protestu.  

 Zarówno w Moi, l’interdite jak i w La Vie de Joséphin le fou cisza wiąże się 

z izolacją, która jest jedną z cech wykluczenia. Człowiek, który jest zamknięty czy wycofany 

z życia społecznego pozbawiony jest prawa głosu. Nawet jeśli mówi, świat go nie słyszy. 

Można ten stan rzeczy przyjąć z goryczą, można go afirmować. W przypadku Mouny cisza 

 
738 Ibid., s. 52: « - La prochaine fois... On pourrait toujours l’oublier dans le four à chaux… ». 
739 Ibid., s. 19: « Oui, silence. En moi, en lui, dans les profondeurs du monde. Silence jusqu’au bout du silence 

[...] ». 
740 Ibid., s. 26: « Elle s’est renfermé dans un silence  rancunier. C’était la seule évasion, clouée à son lit 

de vieille ». 
741 Devi Ananda, La Vie de Joséphin le fou, op. cit., s.18-19: « Le silence et le silence encore. Entendre pour 

la première fois un silence bleu comme une main passée sur tous les bruits de ma tête, sur les cris 
qui restaient coincés dans mon ventre, sur les bavardages incessants que je suis obligé d’avoir avec 
moi-même. Le silence bleu de la mer, ombre de sa main m’écoute et me dit de me taire : les mots sont 
inutiles ». 
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to wymowny i jedyny „świadek” jej cierpienia, zaś dla Joséphina jest ona synonimem 

bezpieczeństwa, gdyż wymazuje wszystko to co złe. 

2.5. Soupir 

 Tak jak w poprzednich powieściach, tak i w Soupir cisza jest atrybutem wykluczenia. 

Jest jego objawem i konsekwencją. Ludzie odrzuceni przez innych gasną, stają się letargiczni 

i bezwolni. Wymazani z życia publicznego, stają się niesłyszalni: „Mamy wrażenie, że 

powoli się kurczymy i że ludzie zamknięci w sobie stają się coraz bardziej cisi”742, mówi 

o sobie i innych mieszkańcach Soupir narrator. Ich izolacja koreluje z ciszą, w której 

pogrążają się, stając się wyrzutkami. „Byliśmy ludźmi samotności, okrutnych pejzaży, 

cichych pagórków, stromych wzgórz i ciepłych wiatrów”743. Odrzuceni przez resztę 

społeczeństwa odnajdują w samotności i ciszy swą codzienność. Opuściwszy miasto 

z własnej woli, zdecydowali się tym samym ukryć swoją egzystencję. Nikt nie próbuje ich 

zatrzymać, ich decyzja przechodzi bez echa. W wypadku wykluczenia bierność jest cechą 

charakterystyczną wszystkich uczestników wydarzeń, nie tylko tych wykluczonych, lecz 

także tych wykluczających.  

 Cisza nie jest zjawiskiem jednoznacznym czy jednowymiarowym; podobnie jak 

wykluczenie, może być wyrażana na wiele sposobów i pełnić wiele funkcji. W powieściach 

Anandy Devi i Shenaz Patel staje się bezsprzecznie swojego rodzaju atrybutem 

wykluczonego, będąc niewidzialną barierą odgradzającą go od reszty społeczeństwa, 

symbolicznym wyrazem niedostrzegania jego istnienia, a także jedną z możliwych (jakże 

nielicznych) form protestu czy ucieczki. Cisza (milczenie) buduje dystans pomiędzy 

bohaterem a grupą odniesienia (wykluczonymi i wykluczającymi). Może odnosić się do 

miejsca, historii, postaci czy problemów, których istnienie jest przemilczane, a także 

do języka. Pozwala unikać słów dla bohaterów trudnych: nieznanych lub odnoszących się 

do sytuacji, o których woleliby oni zapomnieć. Paradoksalnie poprzez przemilczenie 

traumatycznych wydarzeń (gwałt, przemoc), unikając użycia ich językowych desygnatów, 

Ananda Devi i Shenaz Patel zwracają uwagę czytelnika na spychane w podświadomość 

zjawiska. Niejednokrotnie za pomocą przemilczeń potrafią zasugerować więcej niż 

 
742 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 15: « Nous, nous avons l'impression de nous réduire peu à peu et que 

les gens, rentrés en eux-mêmes, deviennent de plus en plus silencieux ». 
743 Ibid., s. 140: « À Maurice aussi, on s’intéressait au sort des habitants de ce rocher perdu comme jamais 

avant. Mais pour nous, cela ne voulait rien dire. Nous étions les gens de la solitude, des paysages cruels, 
des collines silencieuses, des côtes abruptes, des vents chauds ». 
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słowami. Tak jak niektóre wydarzenia, imiona, tak i toponimy bardzo często wymazane są 

z tekstu. Pojawiają się sporadycznie, często tylko nakreślając w przybliżeniu miejsce akcji 

powieści. Z wyjątkiem La Vie de Joséphin le fou, Soupir i Le Silence des Chagos w żadnej 

z książek miejsce akcji nie jest nazwane dosłownie. Autorki sugerują część wyspy, wtrącając 

z rzadka nazwy większych miejscowości lub miast, które pomagają zlokalizować jedynie 

okolicę, w której rozgrywa się akcja. Pisarki wprowadzają do literatury miejsca bez miejsc, 

swoiste hors-lieu, kwintesencję alienacji dotykającej bohaterów. 

 Sugerują w ten sposób, że miejsca, w których żyją bohaterowie powieści, zostały 

wymazane z kolektywnej refleksji. Otrzymały status zamieszkujących ich bohaterów, stały 

się niewygodne, a tym samym stały się niewidoczne dla reszty społeczeństwa. Problemy 

społeczne rażą, więc ludzie wolą ich nie dostrzegać. Inaczej staną się również ich 

problemami.  

 Tymczasem, miejsca, które nie są przypisane do konkretnych terytoriów, zyskują 

uniwersalny wydźwięk. To, co przydarzyło się bohaterom powieści, nie musi być 

utożsamiane z daną przestrzenią, a może być dylematem uniwersalnym. Miejsca bez miejsc 

mogą sugerować każde inne miejsce, w którym inna Anita lub Mouna cierpią z podobnych 

powodów. 

 Wyspa jest porównywana do miniatury świata, która pomaga jedynie dobitniej 

przedstawić problemy wielokulturowych społeczeństw. „Une île, un monde”, brzmi slogan 

turystyczny Reunionu; Mauritius mógłby sobie przypisać coś podobnego. Autorki sugerują, 

że współczesne społeczeństwo maurytyjskie nie jest jedynym, którego mieszkańcy to 

jednostki niechciane, a ich przestrzenie to miejsca trudne do życia, którymi żadne 

społeczeństwo, a tym bardziej jego elity, nie chce się chwalić. Dlatego też cisza jest 

towarzyszem ekskluzji. Może stanowić jej formę a zarazem konsekwencję.  
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3. Wykluczenie w perspektywie agresji 

 Podobnie jak opisane powyżej język i cisza, agresja także jest jednym ze zjawisk 

towarzyszących wykluczeniu społecznemu i narzędziem służącym jego uwypukleniu. 

Jak ekskluzja, agresja czy przemoc są trudne do jednoznacznego zdefiniowania i skłaniają, 

aby mówić o nich wieloaspektowo. Oba często traktowane są synonimicznie i zamiennie, 

choć przemoc jest podtypem agresji, określającym jej skrajny aspekt fizyczny744. Według 

Encyklopedii PWN, agresja to wrogie zachowanie, „skłonność do używania przemocy w 

relacjach z innymi jako sposobu rozwiązywania konfliktów bądź realizacji celów 

życiowych”745. Może być fizyczna lub słowna, bezpośrednia lub pośrednia, „wyrażać się 

w czynnościach symbolicznych; może mieć charakter reaktywny, stanowiąc wyładowanie 

wzbudzonych emocji złości, gniewu, irytacji lub instrumentalny — czynności 

podejmowanych w celu uzyskania pożądanych przedmiotów, stanów rzeczy, wartości”746. 

Rozpatrywana jest jako jedno z następstw frustracji czy utrwalona cecha osobowościowa. 

Odnosi się do zachowania i natury człowieka. W duchu freudowskiej analizy agresja 

postrzegana jest jako integralna część człowieka – jednostki antyspołecznej, z natury 

egoistycznej, rządzonej popędami: życia i śmierci747. Według Ericha Fromma i jego 

rozważań wyrażonych w Anatomii ludzkiej destrukcyjności, ludzka agresja uwarunkowana 

jest charakterologicznie i nie wynika z natury człowieka, a jest wynikiem procesu 

społecznego748. Podobną perspektywę – przemocy jako wytworu społeczeństwa – 

przyjmował Michel Foucault. Sytuował on zjawisko w szerszym kontekście – władzy, choć 

sam termin „przemoc” pojawia się w jego tekstach rzadko. Filozof zwracał jednak uwagę, 

że przemoc zależna jest od miejsca749, co jest widoczne w powieściach Shenaz Patel 

 
744 Kotkowski Jerzy, Interdyscyplinarność i złożoność pojęć „agresja” i „przemoc”, „Forum Teologiczne”, 

nr 16, 2015, s. 94. 
745 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/agresja;4007508.html, 30.08.2019. 
746 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/agresja;4007508.html, 30.08.2019. 
747 Freud Zygmunt, Poza zasadą przyjemności, PWN, Warszawa 1994, s. 101-104. 
748 Fromm Erich, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1999. 
749 Panisse Mia, L’expression de la violence et de la souffrance dans trois romans d’Ananda Devi, 

https://conference.hi.is/rom14/files/2015/08/MIAPANISSE.pdf, 14.10.2019, s. 2-3. 
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i Anandy Devi. Jak podkreśla Devi, agresja i przemoc rodzą się w kontekście społecznym 

i nie są obojętne ani dla losu człowieka, ani struktury społecznej750. Co więcej, podążając za 

myślą Foucaulta, Devi uzależnia przemoc od miejsca i historii.   

 [Devi] przyznaje, że to miejsce pisze historię, a ta [maurytyjska] jest tragiczna i brutalna. 
W istocie, ta kultura [maurytyjska], która dziś żywi się różnorodnością kulturową (obyczajową) 
swoich mieszkańców, odzwierciedlając ich indyjskie, chińskie, afrykańskie i europejskie 
korzenie, narodziła się z przemocy: tej związanej z wykluczeniem, handlem niewolnikami, 
tej związanej z wyzyskiem kapitalizmu w formie indyjskiego engagisme oraz tej wobec kobiet 
w społeczeństwie o silnej przewadze/dominacji mężczyzn.751 

 Tak jak wykluczenie, agresja jest wytworem społeczeństwa. Oba te zjawiska 

zrodzone są z konfliktu; wynikają między innymi z walki o miejsce w społeczeństwie oraz 

o dostęp do jego zasobów przy jednoczesnym odsunięciu na bok jednostek lub grup 

współzawodniczących. Taka rywalizacja może prowadzić do przemocy i wykluczenia jako 

środków służących do osiągnięcia celu lub podtrzymania wywalczonej władzy: zdobycz 

jednych jest stratą drugich. Co więcej, brak dostępu do środków i instytucji publicznych oraz 

izolacja jednostki rodzą frustrację, która prowadzi do agresji – formy uwolnienia 

nagromadzonych emocji. Wykluczenie i agresja, w tym przemoc, są ze sobą powiązane. 

W wielu przypadkach jedno jest następstwem drugiego. Wykluczenie rodzi przemoc: 

fizyczna izolacja, poczucie niższej wartości powodowane wszelkiego rodzaju deficytami 

(finansowymi, intelektualnymi czy zawodowymi) budzą frustrację, a ta – przemoc. 

I odwrotnie, przemoc może prowadzić do wykluczenia. Z jednej strony jednostki słabsze, 

niewpisujące się w kanony społeczne, padające ofiarą szyderstw i ataków fizycznych, 

wyłączane są ze społeczeństwa, a często same decydują się na dobrowolną ekskluzję. 

Z drugiej strony ci, którzy do przemocy się uciekają, jako jednostki szkodliwe dla wspólnoty 

są od niej izolowane, np. w więzieniach czy ośrodkach resocjalizacyjnych. Te dwa typy 

jednostek, oba wyróżniające się z ogółu zbiorowości, wpisują się w o wiele szerszy zbiór – 

wykluczonych społecznie. 

 Przemoc jest głęboko zakorzeniona w społeczeństwie maurytyjskim ze względu na 

jego historię: kolonizację, przymusowe zaludnienie wyspy, niewolnictwo i handel ludźmi. 

 
750 Ibid. : « […] la violence ne surgit pas du néant, mais naît dans un contexte social spécifique, alors 

qu’elle n’est intrinsèque ni à la condition humaine ni à la structure sociale ».  
751 Ibid.: « [...] elle accorde que le lieu écrit l’histoire et que cette histoire est inextricablement tragique 

et violente quand il s’agit de l’île Maurice. En effet, cette culture qui aujourd’hui se nourrit de la diversité 
culturelle de sa population reflétant ses origines indienne, chinoise, africaine et européenne est née dans 
la violence : celle liée à l’esclavage et à la traite négrière, celle liée à l’exploitation capitaliste sous la forme 
de l’engagisme et celle envers les femmes dans une société à forte prédominance mâle ». 
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Była narzędziem wykonywania instrukcji i wydawania dyspozycji w systemie kolonialnym, 

podobnie jak wykluczenie – codziennością ludności sprowadzonej na wyspę przez 

kolonizatora. Ekskluzja oraz agresja są obecne w społeczeństwie maurytyjskim od jego 

początków, co więcej, leżą u podstaw jego powstania. Oba zjawiska, będąc wpisane w dzieje 

wyspy, wyznaczają nie tylko relacje pomiędzy przestrzenią a człowiekiem (odzwierciedlone 

chociażby w przestrzennym rozmieszczeniu mieszkańców), lecz także tłumaczą relacje 

poszczególnych społeczności Mauritiusa względem siebie oraz ich wewnętrzną hierarchię, 

ze szczególnym uwzględnieniem relacji grupy z jednostką słabszą, na ogół kobietą. 

W patriarchalnym społeczeństwie agresja zajmuje szczególne miejsce w życiu kobiet, staje 

się narzędziem dystrybucji ról społecznych. Wyrosła na gruncie walki o władzę, kultura 

maurytyjska traktuje wykluczenie i przemoc jako wstydliwe elementy historii. To tematy 

tabu, choć niezmiernie ważne dla analizy socjologicznej, a następnie literackiej. 

Jak podkreśla Mia Panisse z Uniwersytetu Åbo Akademi, fabuły powieści Devi rodzą się z 

prawdziwych wydarzeń. Podobnie jest z genezą tekstów Shenaz Patel. Obie pisarki czerpią 

inspiracje z rzeczywistości i przestrzeni, które są im bliskie, skłaniając czytelnika do analizy 

problemów społecznych.  

 W powieściach Shenaz Patel i Anandy Devi, przemoc towarzyszy wykluczeniu. 

Zawsze jest jego konsekwencją, a niejednokrotnie i jego przyczyną. Pisarki podkreślają, że 

oba zjawiska są elementem praktyk społecznych powszechnie akceptowalnych. W wielu 

przypadkach agresja jest usprawiedliwiana kategoriami określonymi przez zbiorowość: 

z jednej strony dobrem drugiej osoby, grupy; z drugiej ochroną rodziny lub społeczności. 

Rodzice Mouny zasłaniają się obyczajami, mieszkańcy Case Noyale ćwiczą swe poczucie 

humoru, nie widzą nic zdrożnego w szyderstwach adresowanych do Joséphina. Większość 

bohaterów uciekających się do przemocy nie czerpie z niej przyjemności (wyjątkami są 

strażnik z Moi, l’interdite oraz On z Sensitive, którzy stosują przemoc, żeby rozładować 

frustrację i zaspokoić swoje potrzeby seksualne). Co więcej, w wielu przypadkach agresja 

jest nieświadomą konsekwencją zachowań bohaterów, jak w przypadku Husseina z Portretu 

czy Patryka z Soupir. Jest skutkiem ubocznym w walce o siebie. Często jedynym możliwym 

wyjściem w oczach bohaterów, zarówno oprawców jak i ofiar. Agresja jest integralną częścią 

praktyk językowych pisarek. Przenika fabułę, postaci i język, stanowiąc świadomą 

subiektywną praktykę językową. 
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3.1. Le Portrait Chamarel 

 W Le Portrait Chamarel agresja rzadko wysuwa się na pierwszy plan. Wpisuje się 

w lokalny koloryt maurytyjskiej społeczności muzułmańskiej jako element tradycji 

i kodeksu moralnego grupy, które są jej wytłumaczeniem. Dotyka wykluczonych z pełnego 

udziału w społeczeństwie (starej) oraz jednostki sprzeciwiające się jego zasadom 

(Husseina). Kiedy Hussein zrezygnował z handlu tkaninami na rzecz sprzedaży przypraw, 

wywołał powszechne oburzenie, które utrzymało się przez pokolenia, nawet wśród 

najbliższych: „- Skandal! Wykrzyknął Kursheed. / Przyprawy w samym środku pięknego 

rzędu sklepów, w których zajmowano się handlem najdroższymi tkaninami 

i najdelikatniejszymi jedwabiami. […] - Przyprawy! To jakby wnieść biryani duszące się na 

wolnym ogniu do fabryki luksusowych perfum”752. Decyzja Husseina odebrana została jako 

atak na integralność grupy, ale także na dobry smak, godność, miłość własną kupców 

bławatnych stojących w hierarchii nad korzennymi. Podobnie – jako agresja – odebrany 

został jego pozamałżeński związek z Kreolką: „Joanna. / Pozwolił jej zamieszkać tam, 

w tym domu, który kupił po długich poszukiwaniach i który całkowicie przebudował, […]. 

Ich dom Chamarel. Chciał, żeby ten był właśnie taki: żywy i kolorowy. / […] Ale [dom – 

symbol ich miłości] nie podobał się ludziom, zbyt pstry, rażący innych”753. Zakazy i nakazy 

narzucone przez społeczność sprzyjają pojawianiu się przemocy: bohater podejmując 

decyzję zgodną ze swoimi przekonaniami, lecz wbrew prawu grupy, naraża innych na 

cierpienie. Decydując się na mezalians, dziadkowie Samii skrzywdzili ówczesną żonę 

mężczyzny – ta nie miała wyboru, musiała trwać przy mężu nawet jeśli ten ją zdradzał. Ona 

także nie pozostała obojętna, postanowiła zamilknąć na zawsze, mimo iż wiedziała, że 

ucierpią na tym jej dzieci. Zostawiła mężowi swoje oświadczenie na kartce papieru: 

„Zabieram głos z tego świata, krzycząc z niesprawiedliwości”754. Tak jak jej dziadkowie, 

Samia nie podporządkowała się regułom społeczności, pytana o religię, przynależność 

etniczną, nie zamilkła, lecz powiedziała to, co myśli. 

 Patel zwraca szczególną uwagę na przymusową dystrybucję ról w rodzinie, która 

przez pokolenia utrwala wykluczenie kobiet, ograniczając je do roli matek, organizatorek 

 
752 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 45-46: « - Le scandale! Gloussa Kursheed. / Des épices, 

en plein milieu d’un bel commerce des plus riches étoffes, des plus délicates soieries. [...] - Des épices ! 
C’était comme mijoter un biriani dans une fabrique de parfum de luxe ! ». 

753 Ibid., s. 121: « Jeanne./ Il l’avait installée là, dans cette maison qu’il avait achetée après de longues 
recherches et complétement transformée,[...]. Leur maison Chamarel. […] Mais le monde n’avait pas 
apprécié son symbole trop vivant, trop flagrant ». 

754 Ibid., s. 124: « Je retire ma voix de ce monde criant d’injustice ». 
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domowego ładu podporządkowanych mężczyznom. Na mężczyzn zaś narzuca ciężar 

utrzymania rodziny, kontynuacji i ochrony ustalonego porządku. Jedni i drudzy ograniczeni 

są do konkretnych zadań i przestrzeni. Kiedy Kursheed wybiera się na grób dziadka w święto 

zmarłych, Samia dowiaduje się, że kobietom nie wolno jechać z mężczyznami na cmentarz: 

„- Chcę jechać z wami. / - To niemożliwe. / - Chcę iść na jego grób. / - Kobiety nie chodzą 

na cmentarz”755. Spełnienie wymogów kulturowych okazuje się trudne zarówno dla kobiet 

jak i dla mężczyzn z Portretu, efektem czego są również zachowania przemocowe. Kobieta, 

która sprzeciwia się woli męża, narażona jest na jego gniew. Patel podkreśla, że w niektórych 

kręgach agresja spowszedniała już do tego stopnia, że nikt na nią nie reaguje. Kiedy podczas 

kolacji na cześć Samii jeden z gości szarpie swoją żonę, nikogo to nie dziwi, nikt nie reaguje. 

Małżeńskie kuksańce są postrzegane nie jako forma represji, lecz komunikacji.  

 W Le Portrait Chamarel przemoc nie jest intencjonalna. Z jednej strony celem 

działań bohaterów jest sprostanie wymogom społeczności, z drugiej dążenie do własnego 

spełnienia, mimo że pośrednim efektem jest ludzka krzywda. Opresyjność społeczeństwa, 

w tym przypadku tradycji indo-muzułmańskiej sprzyja wykluczeniu i aktom agresji. Shenaz 

Patel sygnalizuje, że w wielu przypadkach przemoc rodzi przemoc: popycha ludzi do 

zachowań, których w innych okolicznościach (w środowisku szanującym jednostkę i jej 

decyzje) nigdy by się nie dopuścili. 

3.2. Sensitive 

 Tak jak w Le Portrait Chamarel przemoc pojawia się epizodycznie będąc skutkiem 

braku dostosowania się do reguł społecznych czy ewentualnej ekskluzji, tak w Sensitive jest 

jądrem powieści. Świadczą o tym już pierwsze słowa bohaterki: „Wczoraj umarłam”756. 

Przemoc jest obecna w życiu każdego z bohaterów, jest konsekwencją ich permanentnego 

wykluczenia. Brak wykształcenia, stabilnej i dobrze płatnej pracy, dostępu do dóbr 

i możliwości, jakimi dysponuje pozostała część społeczeństwa, nie tylko obniża ich 

poczucie własnej wartości, lecz także potęguje w nich frustracje, którym dają upust za 

pomocą alkoholu i agresji, nawykami wpisanymi w ich codzienność. Podobnie jak w 

Le Portrait Chamarel bohaterowie muszą sprostać oczekiwaniom społeczeństwa. 

Mężczyzna powinien utrzymywać rodzinę, kobieta zajmować się dziećmi, a te przykładnie 

się uczyć. Większość z nich nie jest w stanie wypełnić narzuconego im przez społeczeństwo 

 
755 Ibid., s. 104: « -Je veux venir avec vous./ - Ce n’est pas possible./ - Les femmes ne vont pas au cimentière ». 
756 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 9: « Hier je suis morte ». 
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zadania. On, nawet kiedy pracował, nie potrafił zapewnić godnego życia własnej rodzinie. 

Swoje niepowodzenia i gniew rozładowuje alkoholem i przemocą wobec bliskich. Anita boi 

się go panicznie: „Wczoraj wieczorem bardzo się wystraszyłam: myślałam, że [On] wrócił 

na długo przed mamą […] Zimny pot spłynął mi po plecach”757. Kiedy mężczyzna ulega w 

pracy wypadkowi, staje się bezużyteczny, utrzymywany przez partnerkę, co z czasem tylko 

pogłębia jego frustrację, więc i agresję, którą wyładowuje na dziecku: „Pewnego dnia 

straciłam przez Niego dwa zęby. Położyłam je pod poduszką, ponieważ jedna dziewczynka 

w szkole powiedziała mi, że ona tak robiła, kiedy wypadały jej zęby i że rano zamiast zębów 

znajdowała rupie”758. Anita jest bita i gwałcona: „[On] nie jest nawet w stanie wypowiedzieć 

mojego [imienia]. Robi mi to w ciszy, to znaczy nie mówiąc ani słowa, bo na pewno nie 

brakuje innych dźwięków”759. Jej matka nie reaguje na krzywdę dziecka – wręcz przeciwnie, 

wierzy mężczyźnie: „On, on zawsze powtarzał, że tymi moimi historiami denerwuję 

wszystkich wokoło. Krzyczał, żebym uważała, jak coś sobie wymyślę i jeśli to rozpowiem... 

To właśnie powtarza mamie. A ona słucha go, pozwala mu na to. Zupełnie nie rozumiem, 

dlaczego”760. Podobnie jak w poprzedniej powieści, wszyscy, w tym wypadku: matka czy 

sąsiedzi, są świadomi przemocy, której doświadcza bohaterka. Nawet szkoła, kiedy 

dziewczynka notorycznie wagaruje z powodu sińców: „Ostatnim razem musiałam opuścić 

szkołę na tydzień. Aż do momentu, kiedy ślady [pięści] znikną z mojej twarzy”761. Nikt 

jednak jej nie pomaga, bo agresja wpisana jest w codzienność dzielnicy. Kiedy jej matkę 

odwiedzają pracownicy opieki społecznej, zawiadomieni przez zaniepokojonych 

nauczycieli, nie rozmawiają ani z dzieckiem, ani z sąsiadami. Wystarczy, że matka zarzeka 

się, że wszystko jest w jej domu w porządku. Kobieta broni swojego partnera, chcąc za 

wszelką cenę zatrzymać go przy sobie: „Non, péna problem madame, péna problem, 

missié”762. Anita, zakładniczka słabości dorosłych, nie widzi innego rozwiązania niż 

przemoc: „[…] ja również miałam ochotę zrobić sobie krzywdę, bardzo dużą krzywdę, taką, 

 
757 Ibid., s. 19: « J’ai eu une grosse frayeur hier soir : j’ai cru qu’il était rentré bien avant l’heure prévue 

de Mam. […] Ça m’a fait froid dans le dos, comme une couleuvre ». 
758 Ibid., s. 131: « L’autre jour, j’ai perdu deux dents à cause de Lui. Je les ai mis sous mon oreiller, parce 

qu’une fille à l’école m’avait raconté qu’elle faisait ça quand ses dents tombaient, et que le matin il y avait 
des roupies à la place ».  

759 Ibid., s. 98: « Il n’est pas capable de dire ça [son nom]. Il me fait ça en silence. Enfin, sans me dire un mot, 
parce que c’est pas les autres bruits qui manquent ». 

760 Ibid., s. 17: « Lui, il dit toujours que je casse les pieds de tout le monde avec mes histoires. Il me crie 
de faire attention à moi si j’en invente, si j’en raconte. C’est ce qu’il sérine à Mam. Elle le laisse faire, 
elle l’écoute. Je ne comprends pas pourquoi ». 

761 Ibid., s. 16: « La dernière fois, j’ai dû m’absenter de l’école pendant une semaine. Le temps que les traces 
disparaissent complètement de ma figure ». 

762 Ibid., s. 99. 
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żeby ból przestał istnieć. Nawet jeśli nie znałam jeszcze słowa, żeby to nazwać. Od pewnego 

czasu to Jemu mam ochotę popełnić samobójstwo”763. Przemoc w Sensitive nie ogranicza 

się jedynie do jej fizycznej odmiany. Bohaterka zauważa jej różne odmiany: 

 Słowa mogą roztrzaskać ci twarz, ot tak, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo przy kim, tak 
w biały dzień jak i ciemną nocą. Nie potrzeba światła, żeby je zauważyć. Mogą roztrzaskać 
ci twarz, unicestwić cię, rozbić na najmniejsze kawałeczki, tak maleńkie i tak rozproszone, że 
nie sposób ich zebrać z powrotem. Jak wtedy, kiedy Marco powiedział Nadège, na rogu sklepu 
Gros Sinoi, przy wszystkich, że nie nadaje się nawet do tego, żeby zrobić jej dzieciaka.764 

 Narratorka wielokrotnie podkreśla, że słowa mogą zadawać ból równie mocny, co 

ból fizyczny i to dotyczy większości mieszkańców dzielnicy. Nie tylko Nadège, wuj Faël 

także pada ofiarą sąsiedzkich szyderstw, tym razem z powodu swojego pochodzenia. 

„[Wujek] powiedział mi, że to dlatego [był smutny], że sąsiad, którego widział jak dorastał, 

obraził go dziś rano wyzywając od Mozambików”765, opowiada Anita. Ojciec Garsona nie 

tylko ucieka się do przemocy, lecz także pada jej ofiarą: „[…] jego ojciec został zabity 

podczas pijackiej bójki pod sklepem”766. Agresja, o różnym natężeniu, w różnej postaci 

dotyka większość mieszkańców dzielnicy. Bohaterowie poddani prawu silniejszego 

dostosowują się do panujących warunków: żeby przestać być ofiarą, ofiara musi stać się 

oprawcą: „[Jacyś ludzie] szeptali nie przestając patrzeć na mnie ukradkiem. Zastanawiając 

się zapewne jak to było możliwe, że takie dziecko, w tym wieku, dziewuszka równie wątła, 

mogła zrobić to, wyobrażacie sobie to, swoje matce, a następnie jemu, tak solidnemu 

gościowi, co prawda, w takim stanie”767. Bo Anita – z bezsilności, pozbawiona pomocy, 

psychicznego wsparcia innych – zabiła własnych rodziców, żeby uwolnić się od cierpienia.  

 
763 Ibid., s. 86: […] moi aussi j’ai eu envie de me faire mal, très mal, jusqu’à ce que la douleur cesse d’exister./ 

Même si je ne connaissais pas encore le mot pour ça. Mais depuis, c’est Lui que j’ai envie de suicider ». 
764 Ibid., s. 14: « Les paroles, elles peuvent te claquer la gueule, là, comme ça, n’importe où, devant n’importe 

qui, au grand jour comme en pleine marée noire, pas besoin de lumière pour les distinguer, elles t’éclatent 
à la figure et peuvent t’assommer, te pulvériser, t’exploser en morceau qu’on n’arrive même plus 
à ramasser tellement ils sont minuscules, tellement ils sont répandus partout. Comme Nadège l’autre jour, 
quand Marco lui a dit, au coin de la boutique de Gro Sinoi, devant tout le monde, qu’elle n’était pas bonne 
à lui faire un marmaille ». 

765 Ibid., s. 76: « Il m’a dit que c’était parce qu’un autre voisin, qu’il avait vu grandir, l’avait insulté ce matin, 
l’avait traité de « Mozambique » ». 

766 Ibid., s. 28: « […] son papa était mort dans une bagarre après boire sous la boutique ». 
767 Ibid., s. 135: « Ils chuchotaient, sans cesser de m’observer par en dessous. Se demandant si c’était possible, 

comment une enfant, une enfant de cet âge, une fillette aussi frêle-frêle, faire ça, ça, à sa mère 
vous imaginez, sa mère, et puis à l’autre, un solide gaillard pourtant, dans cet état-là » 
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3.3. Le Silence des Chagos 

 Wykluczenie i agresja są również fundamentalnymi elementami fabuły kolejnej 

powieści Shenaz Patel, leżącymi u genezy jej powstania. Tytułowa cisza nie tylko odsyła do 

zjawiska ekskluzji, której doświadczają mieszkańcy Czagos, lecz także do przemocy, która 

towarzyszyła przesiedleniu. Bohaterowie Ciszy zostali siłą wysiedleni ze swoich domów i 

ze swojej wyspy. „Wynocha! Musicie wyjechać! Wyjechać? Gdzie wyjechać? I skąd 

dobiegał ten głos, którego nikt nie rozpoznawał? / Trzeba było wyjechać. Tam. Teraz. 

Natychmiast. To był rozkaz. Bez dyskusji. Bez odwołania. Bez powodu. Trzeba było 

wyjechać”768. Krótkie zdania, wręcz pojedyncze słowa odzwierciedlają zagubienie i strach 

mieszkańców Diego Garcia, którzy padli ofiarami ludzkiej bezwzględności. Przemoc, której 

się na nich dopuszczono, przez lata była ukrywana i usprawiedliwiana dobrem innych. Była 

wynikiem rachunków politycznych: utrzymania kontroli w Azji Środkowej – w przypadku 

Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, oraz uzyskania niepodległości – w przypadku 

Mauritiusa. Dobro mieszkańców Czagos zostało poświęcone w zamian za korzyści 

polityczne i finansowe, w których odmówiono im jakiegokolwiek, chociażby 

symbolicznego, udziału. Agresja wobec przesiedleńców nie kończy się jednak z chwilą ich 

przeniesienia na Mauritius. W nowym miejscu zamieszkania traktowani są jak intruzi, a ich 

obecność przypomina o haniebnym zachowaniu ówczesnych władz. „[Désiré] pochodził 

z Czagos, był Wyspiarzem. Tak właśnie powiedzieli mu z pogardą i nieufnością. Matka go 

uprzedzała. Nigdy nie mów skąd pochodzisz. Nie jesteśmy tu mile widziani”769. Shenaz 

Patel uzmysławia, że bierność społeczeństwa wobec krzywdy innych również można 

rozpatrywać w kategoriach przemocy tyle, że pasywnej. Mieszkańcy Czagos zostali siłą 

uwięzieni na Mauritiusie. Pozbawieni pieniędzy, stłoczeni w biednej dzielnicy, zostali 

skazani na walkę o utrzymanie się przy życiu i o lepsze jutro dla swych dzieci. Jak opisuje 

Désiré, nie jest to wcale takie proste: „Praca na łodzi pozwalała mu zarobić trochę grosza. 

Od śmierci ojca, cztery lata po przyjeździe na Mauritius, matka ciągle harowała na prawo 

i lewo, chodząc po ludziach i wykonując to dwie, to trzy prace na dzień. Bardzo się starała 

wychować sama swoje dzieci”770. Po raz kolejny powieść Patel skłania do refleksji, że 

 
768 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 94: « Dégazé ! Bizin alé ! / Aller, aller où ? / Il fallait partir. 

Là. Maintenant. Tout de suite. C’était un ordre. Sans discussion. Sans appel. Sans raison. Il fallait partir ». 
769 Ibid., s. 115: « Il vient de Chagos, c’est un « Îlois ». C’est ce qu’ils lui ont dit avec mépris, méfiance, 

dédain. Sa mère l’avait prévenu. Ne dis jamais d’où tu viens. Ici, nous ne sommes pas les bienvenus ». 
770 Ibid., s. 117: « Travailler à bord lui permettait de gagner un peu d’argent. Depuis la mort de son père, 

quatre ans après leur arrivée à Maurice, sa mère n’a cessé de s’esquinter à droite et à gauche, accomplissant 
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przemoc rodzi przemoc: archipelag Czagos posłużył do zbudowania amerykańskiej bazy 

wojskowej, z której Amerykanie korzystali podczas konfliktu z Rosjanami w trakcie Zimnej 

Wojny, a następnie skąd prowadzili działania zbrojne w Afganistanie i Iraku. Na pierwszych 

stronach powieści autorka zwraca uwagę na okrucieństwo wojny: „Świst powietrza 

przeszywa mu [chłopcu] ciało. I nie ma już nad nimi [chłopcem i matką] nic. Nic prócz 

jasnego sklepienia plującego żarzącymi iskrami i bryłkami. Obok [chłopca] leży jego matka, 

jej wielkie przerażone oczy patrzą na jej nogi i jej porozrzucane stopy, oddalone o dwa metry 

od reszty ciała”771. Taki opis uświadamia czytelnikowi, że wojna, której potencjał agresji 

jest nieporównywalny z przemocą przedstawioną w powieściach, omija wyspę. Czy to 

wystarcza jednak, by uznać ją za szczęśliwą? 

 Agresja w powieściach Patel towarzyszy wykluczeniu lub jest jego następstwem. 

Wynika z podobnych powodów, co wykluczenie: ma charakter obronny zarówno w 

przypadku jednostki wykluczonej, która po nią sięga, jak i społeczeństwa, które 

usprawiedliwia przemoc wobec jednostki dobrem ogółu i tradycją. Tak jest w przypadku 

bohaterów Portretu: nie wpisując się w ogólnie przyjęte normy społeczne, siłą próbują je 

przekraczać, podczas gdy inni siłą starają się stłumić ich zapędy. Zarówno w Portrecie jak 

i w Sensitive przemoc jest często reakcją na krzywdę zadawaną przez bliskich. Jedyną, w 

przekonaniu bohaterów, możliwą drogą protestu lub wyzwolenia, jak w przypadku starej czy 

Anity. W Le Silence des Chagos agresja jest narzędziem walki o władzę i przywileje, 

instrumentem prowadzącym do uciszenia i wykluczenia. Powieści Shenaz Patel ukazują jak 

historyczne i społeczne uwarunkowania wykluczenia i agresji, jako procesów zrodzonych 

ze społeczeństwa i w społeczeństwie, determinują losy jednostek, jak utrwalane są przez 

pokolenia i jak wiele krzywdy mogą wyrządzić nawet przyszłym pokoleniom. 

3.4. Moi l’interdite 

 W podobny sposób jak Shenaz Patel, Ananda Devi wplata przemoc i wykluczenie 

w fabułę swoich powieści, choć zdecydowanie częściej niż ona przedstawia ją w kategoriach 

ludzkiej przyjemności. W Moi, l’interdite pisarka podkreśla jak mocno oba zjawiska są 

zakorzenione i utrwalane z pokolenia na pokolenie w muzułmańskiej części społeczeństwa 

 

deux ou trois boulots par journée chez des particuliers. Elle a beaucoup trimé pour élever seule 
ses enfants ». 

771 Ibid., s. 10: « Un courant d’air lui crispe la peau du visage. Il n’y a plus rien au-dessus de lui. Rien qu’une 
voûte incandescente qui crache des étincelles et des pépites brûlantes. À côté de lui, sa mère est allongée, 
ses grands yeux étonnés ouverts sur les jambes, étalée pieds en dedans, à deux mètres de son corps ». 
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maurytyjskiego. Powieść przynosi studium ludzkiego okrucieństwa, które wydaje się nie 

mieć granic. Jak mówi Mouna: „Dla ludzi cierpienie innych jest przyjemnością, a nie 

koniecznością. Przemoc i nienawiść rządzą krwawiącym światem, który wylądował w ich 

szponach”772. W przypadku Mouny wykluczenie i przemoc usprawiedliwiane są tradycją 

i przesądami kultywowanymi przez społeczność. Bohaterka powieści jest świadkiem, ofiarą 

i sprawcą przemocy. Skazana została na cierpienie już w dniu narodzin, ponieważ jest 

dziewczynką, w dodatku oszpeconą zajęczą wargą: „Urodziłam się z zajęczą wargą. Na wsi 

nie nazywa się tego zniekształceniem, a przekleństwem”773. Gdyby urodziła się kilkanaście 

lat wcześniej, zabito by ją zaraz po porodzie. Tak jak najmłodszą córkę strychowej babki: 

„[…] maleńka dziewczynka, wcześniak, cały czarniusieńki, urodzony o przeklętej godzinie 

pewnej soboty. Martwa już w chwili narodzin. Pochowana pod migdałecznikiem. Uduszona 

w kołysce na moich oczach, uwięzionych w zdewastowanym [porodem] ciele”774, jak 

opowie wnuczce starsza kobieta. Bliscy dziewczyny nie kryją rozczarowania, kiedy ta 

przychodzi na świat: „Wszystkie twarze są zwierciadłem tego, co budzi ich przerażenie. 

Unikają tego. Kiedy już odważą się na to spojrzeć, patrzą nań z pogardą przepełnieni rządzą 

zniszczenia. A dziecko przyzwyczaja się doń i pogrąża w modlitwie samotności”775. 

Przekonanie, że Mouna przynosi pecha staje się wytłumaczeniem każdej krzywdy zadanej 

dziecku. Jak sama mówi: „Nie znacie wiejskich klątw. Wszyscy o wszystkim wiedzą, lecz 

nikt nie reaguje. Ukrywa się wszystko to, co nie jest takie jak być powinno. Obraca się to w 

popiół”776. Tragizm całej sytuacji potęguje fakt, że teatrem wydarzeń w powieści jest 

rodzinny dom dziewczyny, a oprawcami najbliżsi, w tym jej matka. Kiedy Mouna była 

jeszcze niemowlęciem matka próbowała ją zagłodzić: „[…] pamiętam jej pierwszy gest. 

Podniosła zmęczoną rękę i schowała przede mną sutek, do którego wyciągałam buzię. Jej 

 
772 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 95: « Pour les hommes, la souffrance des autres et un plaisir, 

et non une nécessité. La violence et la haine les gouvernent, et le monde a atterri sanglant entre leurs 
pattes ». 

773 Ibid., s. 9: « Je suis née avec un bec-à-lièvre. Dans les villages, ils n’appellent pas cela une difformité ; 
ils l’appellent une malédiction ». 

774 Ibid., s. 27: « […] une fille, une sept-mois toute noire née à une heure néfaste un samedi. « Morte 
au moment de la naissance. Enterrée sous le badamier. Étouffée au berceau devant mes yeux prisonniers 
et mon corps dévasté ». 

775 Ibid., s. 31: « Tous les visages sont des miroirs d’une chose qui provoque l’horreur. Ils s’esquivent, 
dérapent. Puis lorsqu’ils osent regarder, c’est avec mépris et envie de détruire. Et l’enfant s’habitue 
à égrener entre ses doigts son chapelet de solitude ». 

776 Ibid., s. 35: « Mais vous ne connaissez pas la malédiction des campagnes. Tout se sait, tout se tait. 
On ensevelit ce qui n’est pas pareil à soi. On le brûle à la chaux vive ». 
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ciało wydało długi jęk obrzydzenia. Pierś skurczyła się, nie wydzielając ani kropli mleka”777. 

Kilka lat później matka ponownie spróbowała ją zabić: „Miałam pięć lat. Stałam przed 

oknem i spoglądałam na noc. Bluszcze wyciągnęły pnącza w moim kierunku i oplotły moje 

gardło. Z bólu łzy napłynęły mi do oczu, a księżyc tańczył na niebie. […]. Zrozumiałam [...], 

że to nie liany oplatają moje gardło, a długie i gibkie palce mojej matki”778. Mouna 

kilkukrotnie pada ofiarą ataków najbliższych. Dziewczyna jest wyzywana od poczwar, 

potworów i wariatek, głodzona i zamykana w odosobnieniu. A kiedy zostaje umieszczona w 

szpitalu psychiatrycznym, także i gwałcona. Tak, jak w Sensitive słowo „gwałt” nie pojawia 

się w tekście, tak i tu narratorka dostarcza czytelnikowi jednoznacznego opisu: „Męska 

postać rozpościera się nade mną. Patrzę na moje ciało z góry, ułożeniem przypomina 

pięcioramienną gwiazdę, po którym błądzi cień głodu i strachu. [...] Głos mężczyzny 

milknie. Jego ruchy i siła nie mają granic”779. Nie tylko Mouna cierpi z powodu przemocy. 

Rodzina dziewczynki robi wszystko, żeby pozbyć się także niedołężnej babki. Matka: 

„Czasem wkładała mi w dłonie pudełko czerwonych zapałek lub lepiej buteleczkę trutki na 

szczury, z której ulatnia się zapach kwasu i jadu i sprawdzała, czy idę z tym na strych”780, 

opowiada Mouna. Kobieta miała nadzieję, że dzięki naiwności dziewczyny pozbędzie się 

niewygodnych domowników. 

 Agresja przejawia się także w izolacji bohaterki od życia rodzinnego i społecznego: 

„Zostawiali mnie w piecu do wypalania wapna, kiedy trzeba było mi zniknąć”781. Przemoc 

i wykluczenie przyjmują tu charakter synonimiczny, gdyż izolacja Mouny jest jedną z form 

przemocy stosowanej przez jej rodziców. Mouna nie zna żadnych innych ludzkich 

zachowań, dlatego też mylnie interpretuje niektóre z nich jako miłość. Kiedy urodzi dziecko, 

zabójstwo wydaje się jej jedynym możliwym sposobem chronienia go przed światem: „[…] 

zanurzyłam jego kędzierzawą głowę w wodzie. Patrzyłam jak spokojnie zasypia, mając 

szum wody za kołysankę. Cień na wodzie był mu kołderką. Okrutny dźwięk wydobył się 

 
777 Ibid., s. 7-8: « […] je me souviens du premier geste de ma mère envers moi. Elle a levé une main fatiguée 

et a caché le mamelon vers lequel je tendais ma bouche. Un long soupir de dégout s’est échappé d’elle. 
Le sein s’est rétréci sans qu’il en sorte la moindre goutte de lait ». 

778 Ibid., s. 11-12: « J’avais cinq ans. Débout à la fenêtre, je regardais la nuit. Les lierres se sont tendus vers 
moi et m’ont prise à la gorge. La douleur mouillait mes yeux et faisait danser la lune dans le ciel. […] J’ai 
compris alors que ce n’étaient pas les lierres qui se resserraient sur ma gorge, mais les longs doigts flexibles 
de ma mère ». 

779 Ibid., s. 19-20: « La forme masculine se déploie au-dessus de moi. Je regarde de haut mon corps étoilé sur 
lequel rôde l’ombre de ma faim et de ma peur. […] Le murmure de l’homme m’atteint. Ses gestes et 
sa violence n’ont pas de limites ». 

780 Ibid., s. 81: « Parfois, elle me mettait entre les mains une boîte d’allumettes rouges, ou bien encore c’était 
un flacon de mort-aux-rats qui dégageait un souffle acide et vénéneux, et elle me surveillait […] ». 

781 Ibid., s. 33: « Ils me laissaient dans ce four à chaux quand il fallait me disparaître ». 
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z sadzawki i dziecko umilkło. To także jest miłość”782. Z miłości Mouna zabija dwukrotnie: 

swoje dziecko i pielęgniarkę Lisę, swoją „przyjaciółkę”.  

3.5. La Vie de Joséphin le fou 

 W La Vie de Joséphin le fou agresja przedstawiona jest podobnie. Tu także 

wykluczenie i przemoc są ze sobą sprzężone. Inaczej jednak niż w Moi, l’interdite, przemoc 

w domu głównego bohatera jest przyczyną jego wykluczenia – nie jest ani jego formą, ani 

skutkiem. Dobrowolna „podwodna” izolacja chłopca staje się ratunkiem przed nieustanną 

krzywdą. Przemoc wpisana jest nie tylko w rodzinny dom chłopca, ale w całą strukturę 

społeczną. Zaniedbane i brudne dziecko, wałęsa się samo po ulicach i nikt na to nie reaguje: 

„[…] włóczyłem się całymi dniami, bawiłem się glizdami na podwórku, przekrzykiwałem 

z kurami, że pierwszy znalazłem te glizdy”783. Chłopiec wyglądem bardziej przypomina 

zwierzę niż człowieka, sam porównuje się do kraba: „mam kły i pazury podobne do 

szczypców kraba, moje paznokcie się nie łamią nie zawijają, lecz są wypolerowane piaskiem 

spiłowane kamieniami”784. Dorośli i dzieci drwią z niego, nazywają go wariatem, Józkiem-

Szaleńcem: „Joséphin le fou”, „Joséphin-fou” czy „Zozéfin-fouka”. Chłopiec skarży się, że 

nie chce być tak ani postrzegany, ani traktowany: „Ja nie powiedziałbym Szalony Józek, jak 

wołają dzieciaki z okolicy, goła klata, mokre gacie, bose stopy, patykowate nogi, zwinne jak 

tylko ich zobaczę, nie powiedziałbym rybak-golas, nie powiedziałbym zomzanguin 

(człowiek-węgorz), wszystkie te przezwiska, oni mi je dają ponieważ nic nie rozumieją. 

I kpią z tego czego nie znają”785. Jakby publiczna drwina nie była niczym złym. Agresja jest 

typowym zachowaniem, którym witają chłopca w dzielnicy, dlatego chłopiec unika ludzi: 

„wiedziałem już, że nie należało wychodzić rano, kiedy dzieciaki szły do szkoły i kiedy 

rodziny były zwyczajne [...]”786. Joséphin cierpi nie tylko z powodu drwin obcych mu ludzi, 

ale także najbliższych. Jednym z dręczycieli jest jego matka: „miałam cię w wieku piętnastu 

 
782 Ibid., s. 22: « […] j’ai plongé dans l’eau sa tête bouclée. Je l’ai regardé s’assoupir doucement, le chant 

de l’eau était sa berceuse. L’ombre de l’eau était sa couverture. La mare a eu un bruit sanglant, et l’enfant 
s’est tu./ L’amour c’est aussi cela ». 

783 Devi Ananda, La Vie de Joséphin le fou, op. cit., s.  18: « […] je traînais toute la journée dans la cour, je 
jouais avec les vers de terre, je me disputais avec des poules de village pour trouver les vers de terre […] ». 

784 Ibid., s. 15: « […] j’ai des crocs des griffes des ongles à moi ils cassent pas ils plient pas ils sont polis par 
le sable, ils sont, ils sont poncés par les galets [...] ». 

785 Ibid., s. 11: « Je ne dirai pas Joséphin-fou, ou Zozéfin-fouka comme disent les gamins des environs, torse 
brun, short mou, pieds nus, pattes maigres, détalés dès que je les regarde, je ne dirai pas pêcheurs-tout-nu, 
je dirai pas zomzangui, tous ces noms qu’ils me donnent parce qu’ils comprennent rien et se moquent de ce 
qu’ils savent pas [...] ». 

786 Ibid., s. 18: « […] je savais déjà qu’il fallait pas sortir le matin quad les enfants allaient à l’école et les 
familles étaient habituelles [...] ». 
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lat zdajesz sobie sprawę piętnastu lat urodziłam, mimo że nie chciałam”787. Od małego 

wychowywany jest w przemocy i przemocą: wyszydzany, głodzony, bity, wyrzucany 

z domu. Chłopiec staje się repozytorium matczynych porażek, każda z nich znajduje 

odzwierciedlenie w ranie na jego ciele: „[…] przychodziła przyjrzeć się mojemu ciału 

i mojej głowie, dotknąć mojego ucha, w które mnie ugryzła, kiedy jakiś wujek ją rzucił, 

odnaleźć obwódkę niebieskiej blizny po przypaleniu, która przypominała o dniu, w którym 

ten wrócił […]”788. Nie oszczędzili mu cierpień i kochankowie matki: „[…] wujek, który 

wszedł w tym momencie, z butelką w ręku i który zobaczył mnie takiego, nie wypowiadając 

ani słowa, praktycznie bez nienawiści, rozwalił butelkę na mojej głowie”789. Chłopiec nigdy 

w swoim życiu nie zaznał miłości, dlatego uporczywie jej szuka, lecz nie potrafi jej wyrazić. 

Dlatego też w podobny sposób młodzieniec traktuje osoby, które są mu bliskie. Porywa parę 

dziewczynek i więzi je pod wodą. „Być może one już są tak jakby trochę utopione, ale nie 

dlatego, że są tutaj, pod wodą ze mną, ale dlatego, że później tam na górze, jeśli tam wrócą, 

życie pochłonie ich nadzieje i ich piękno, i tamto tonięcie będzie dużo gorsze, ponieważ 

powolne, będzie ciągnąć się latami i latami, a one będą miały wrażenie, że się duszą i będą 

patrzeć na swoją powolną śmierć […]”790. Nie znając innych sposobów, przemocą stara się 

zdobyć miłość Solange i Marlène i uchronić je przed przemocą świata ludzi. To kolejny 

bohater, który wpada w błędne koło wykluczonej miłości: agresją stara się zwalczyć agresję. 

3.6. Soupir 

 W Soupir nie inaczej, przemoc stanowi fundamentalny element powieści. Pisarka 

wpisuje ją w codzienność swoich bohaterów: każdy doświadczył jej na swojej drodze, 

w różnej formie. Zgwałcona w dzieciństwie Pitié, nawet jako dorosła kobieta nie uwolniła 

się z błędnego koła przemocy i znosi w ciszy kolejne jej akty: „dwa razy do roku spędzała 

dwa tygodnie z mężczyzną, raz po raz kochana i fioletowa od jego pięści, nigdy nie chciała 

ani o tym mówić, ani z tym skończyć […]. Czasami mężczyzna przyjeżdżał niespodziewanie 

 
787 Ibid., s. 25: « […] je t’ai eu à quinze ans tu te rends compte à quinze ans je t’ai eu sans le vouloir 

qu’est-ce-que tu fous dans ma vie qui t’a demandé de venir […] ». 
788 Ibid., s. 21: « […] elle venait d’inspecter mon corps et ma tête, toucher mon oreille qu’elle avait mordu 

un jour qu’un tonton l’avait quitté, retrouver un cercle de brûlure bleue qui marquait le jour où il [tonton] 
était revenu [...] ». 

789 Ibid., s. 17: « […] le tonton qui est entré juste à ce moment-là, qui m’a vu comme ça, il avait une bouteille 
à la main et sans rien dire, presque dans haine, il a cassé la bouteille sur mon crâne ». 

790 Ibid., s. 42: « Peut-être sont-elles un peu noyées, pas parce qu’elles sont ici, sous l’eau, avec moi, mais 
plus tard, là-haut, si elles y retournent, la vie se chargera d’engloutir leurs espoirs et leur beauté, 
cette noyade-là sera terrible parce que lente, elle prendra des années et des années et elles auront 
l’impression de s’étouffer, se regarderont doucement mourir […] ». 
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z wielkiego i zimnego kraju […], Pitié jedyna wiedziała jak ów człowiek cierpi 

z przypływów złości”791. Ferblanc jest obiektem kpin innych, którzy śmieją, że „jest 

w grochy”792 i że „[c]zerń i róż walczą o jego skórę”793. Dzieci z Soupir skarżą się, że kiedy 

schodzą ze wzgórza mieszkańcy Port-Mathurin drwią z nich: „Jesteśmy [dla nich] golasami, 

biedakami, bosostopymi, małpami ze wzgórza, zjadaczami korzeni i spijającymi deszcz, 

wydłubującymi oczy i wyżerającymi serca”794. Tworząc postaci Ananda Devi nie tylko czyni 

z nich ofiary, lecz także nadaje niektórym z nich mroczne oblicza i przypisuje im 

destrukcyjne instynkty. Kiedy okazuje się, że wzgórze, na którym osiedlili się bohaterowie, 

zamieszkiwane jest przez stado królików, ci wybijają je jak opętani: „Zatłukliśmy je, 

poćwiartowaliśmy je, uchełtoliliśmy im głowy i wsadziliśmy do worków, które zabraliśmy 

ze sobą do wioski jako trofea, pokryte nędzą, krwią, sierścią i przesiąknięte zapachem 

wariatki”795. Przemoc otacza ich, warunkuje ich życie. W Soupir stosunki między ludźmi 

opierają się na zachowaniach destrukcyjnych i przemocowych, czego odzwierciedleniem 

jest relacja Marivonne i Noëlli, matki i córki: 

 Przyzwyczaiła się do tych przyjemności. W końcu jej radość przerodziła się w pychę, 
która pojawiała się pod postacią coraz to częstszych i mniej wybaczalnych złośliwości. Jednak to 
nie przeszkadzało Marivonne. Matka wszystko jej wybaczała, dlatego, że to ona wydała ją taką 
na świat. Nic nie zwróciło nóg Noëlli, ale dziewczyna czerpała przyjemność z powodu wstydu, 
jaki odczuwali inni patrząc w kierunku jej brakujących członków […].796 

 Poczucie krzywdy kształtuje postaci, nierzadko popychając je do zemsty, która 

przybiera formę łagodną, kiedy Noëlla mści się na matce za to, że urodziła ją kaleką albo 

drastyczną, kiedy Corinne, porzucona przez Louisa, zabija jego kochankę: 

 Wreszcie, owładnięta przemocą, ruszyła w stronę chaty [Louisa i jego kochanki]. Ale 
Louis Bienvenue już od dłuższego czasu wiedział o obecności Corinne na wzgórzu, […] zdołał 

 
791 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s.131: « […] deux fois l’an elle passait deux semaines avec un homme, tout 

à tour, adorée et rouée de coups, mais elle ne voulait pas en parler ni en finir avec lui. […] Parois, l’homme 
arrivait à l’improviste de son grand pays froid et venait la trouver chez Corinne. Pitié seule savait combien 
il souffrait de ses accès de violence ». 

792 Ibid., s. 14: « à poids ». 
793 Ibid.: « Le noir et le rose se disputaient sa peau ». 
794 Ibid., s. 156: « Nous sommes les tout-nus, les sans-rien, les va-nu-pieds, les singes de la montagne, 

les mangeurs de racines, buveurs de pluie, les creveurs d’yeux, les mangeurs de cœurs ». 
795 Ibid., s. 18: « Nous les avons assommés, coupés, tranchés, décapités en vrac et mis dans de grands sacs 

que nous avons apportés au village comme des trophées, couverts de poisse, de sang, de poils, et imprégnés 
de l’odeur de la folle ». 

796 Ibid., s. 97-98: « Elle s’était habituée à tant de complaisances. À la fin, c’était devenu un orgueil qui 
se manifestait par des actes de méchanceté de plus en plus fréquents, de moins en moins excusables. Mais 
Marivonne lui passait tout pour se faire pardonner de l’avoir aussi mal fait. C’était une culpabilité 
permanente. Rien ne lui rendait ses jambes, mais cela plaisait à Noëlla de voir la honte des autres à cause 
de ces choses manquantes [...] ». 
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uciec przed masakrą tylnym wyjściem. Nie przyszło mu do głowy, żeby obudzić swoją nową 
kobietę. Ta była pogrążona w głębokim śnie ludzi otyłych, kiedy Corinne weszła, by ją zabić.797  

 Kiedy Patrice Éclairé morduje z innymi Noëllę, jest przekonany, że wypełnia jej 

wolę: „Przyrzekam, ona mnie o to prosiła. Musicie mi uwierzyć. Spraw, żebym ożyła 

i umarła, tato”798.  Przemoc wpisana jest także w relacje między człowiekiem a wyspą – 

„[…] ten wiatr, suchy i niemy, uderza o policzki”799 – jak i każdym innym żywym bytem, 

który musi sprostać morderczym warunkom panującym na wzgórzu.   

 Pozostała część wyspy [wzgórze] była niczym innym jak rdzawą ziemią, wyschniętym 
żwirem o wypalonej słońcem roślinności, która tak bardzo walczyła o przeżycie. Kiedy nie było 
cyklonów była susza. Aby tu przetrwać potrzebna była wytrwałość. Trzeba było zgromadzić siły, 
energię, która z czasem gniła w środku i znajdowała dziwne ujście na zewnątrz.800 

 Soupir to jedyna z analizowanych powieści Anandy Devi, która bezpośrednio 

nawiązuje do niewolniczych korzeni bohaterów, przywołując krwawy fragment 

z przeszłości Rodrigues. Czytelnik zdaje sobie sprawę, że przemoc wpisana jest w historię 

miejsca, w którym rozgrywa się akcja. Constance wielokrotnie przywołuje elementy historii, 

podkreślając brutalność kolonizatorów wobec niewolników: „Nikt nie miał pojęcia co tu się 

wydarzyło. To było zbyt odległe i zbyt bolesne. Te zdeformowane od tortur ciała, z kikutami 

wzniesionymi w modlitwie ku niebu”801, „- Było ich dwudziestu. Nawet łańcuchy i bat, 

wszystko to, nie dało rady ich zniewolić”802. W powieści pochodzenie bohaterów zdaje się 

z góry determinować ich losy. Bohaterowie są wykluczeni, tak jak kiedyś wykorzenieni byli 

ich przodkowie, wyrwani ze swej macierzystej kultury, skazani na trwanie w tej, która nie 

rozpoznaje ich jako pełnowartościowych członków: w kulturze białych, kolonizatorów, 

właścicieli. Niemniej można pokusić się o refleksję czy nie jest to nazbyt prostym 

i wygodnym usprawiedliwieniem agresji?   

 
797 Ibid., s. 58: « Enfin, abruti de violence sereine, elle se dirigea vers la cabane. Mais Louis Bienvenue, depuis 

longtemps prévenu de la présence de Corinne sur la colline, […] était parti bien avant le massacre, par 
la porte de derrière. Il n’avait pas cru bon de réveiller sa nouvelle compagne. Elle dormait encore de lourd 
sommeil des obèses lorsque Corinne entra pour la tuer ». 

798 Ibid., s. 214: « Elle me l’avait demandé je vous le jure. Vous devez me croire. Fais-moi vivre et mourir, 
mon père ».  

799 Ibid., s. 23: « […] ce vent. Son mutisme, sa sécheresse, sa gifle sur les joues ». 
800 Ibid., s. 116: « Tout le reste n’était que terre rousse, que pierre brûlées, que végétation presque hargneuse 

tant qu’elle s’était battue pour pousser. Quand il n’y avait pas de cyclones pour porter la pluie, il y avait la 
sécheresse. Pour survivre ici, il fallait de la ténacité. Il fallait emmagasiner des forces, une énergie qui 
parfois pourrissait à l’intérieur et ressortait d’étrange façon ». 

801 Ibid., s. 113: « Personne ne savait ce qui s’était passé ici. C’était trop lointain et trop cruel, ces corps 
difformes et torturés, ces moignons levés en prière ». 

802 Ibid., s. 115: « Il y en a eu vingt exactement. Mais les chaînes, le fouet, tout ça, n’ont pas réussi à 
les dompter ». 
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 W powieściach Anandy Devi przemoc zajmuje ważne miejsce. Przybiera różne 

formy i ma różne natężenie. Obecna jest w relacjach między ludźmi (nawet najbliższymi), 

a także między człowiekiem a miejscem, które ten zamieszkuje (wyspa poddana kaprysom 

przyrody nie zawsze jest przestrzenią przyjazną człowiekowi). Zjawisko dotyczy nie tylko 

ludzi, lecz wszelkich innych żywych bytów: zwierząt (horda psów z Moi l’interdite jest 

równie brutalna co ludzie), a nawet roślin (które walczą o przetrwanie raz po raz to z suszą, 

to z cyklonami) oraz żywiołów, które warunkują życie na Rodrigues. Co więcej, przemoc 

zdaje się stanowić prawo, któremu bohaterowie są podporządkowani – prawo silniejszego. 

Ananda Devi podkreśla także fakt, że to wykluczenie prowadzi do rozwijania przemocy. 

Permanentna izolacja, odseparowanie jednostek od dóbr, którymi dysponuje pozostała część 

społeczeństwa, obniżenie poczucia własnej wartości budzi w nich frustrację, a jedną z form 

rozładowania tego przykrego stanu emocjonalnego jest agresja. We wszystkich 

analizowanych powieściach przemoc jest wytworem społeczeństwa. Rzadko powiązana jest 

z czerpaniem przyjemności (jak w przypadku oprawców Anity czy Mouny), częściej stanowi 

reakcję obronną. Tak jak wtedy, gdy Mouna, chcąc chronić Lisę, zabija ją: „Tylko jedna myśl 

utrzymuje mnie przy życiu: ona [Lisa] również jest zagrożona, moja delikatna, krucha 

przyjaciółka. Nie mogę jej tak zostawić, na łaskę rąk i mord mięsożernych mężczyzn. Muszę 

jej pomóc. Muszę pomóc Lisie zniknąć. Jestem silna, kiedy tego trzeba”803. 

 Ananda Devi i Shenaz Patel podkreślają, że wykluczenie i agresja napędzają się 

wzajemnie. Oba zjawiska rodzą się w społeczeństwie. Z jednej strony są wynikiem 

ostracyzmu i wykluczenia społecznego, reakcją obronną; z drugiej zachowaniem wpisanym 

w mroczną stronę człowieka, która jest przejawem drzemiących w nim instynktów.  

  

 
803 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 123: « Mais une pensée me retient : elle aussi est menacée, elle, 

ma douce, ma friable amie. Je ne peux pas la laisser ainsi, à la merci des mains et de la gueule des hommes 
carnassiers. Je dois l’aider. Je dois aider Lisa à s’effacer aussi. Je suis forte, quand je le veux ». 
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4. Kontrast 

 Dzięki zestawieniu przeciwstawnych elementów: przestrzeni, miejsc, postaci 

i przypisanych im cech, w tym zachowań i sposobów komunikacji, kontrast jest jednym 

z narzędzi językowych, po które pisarki sięgają najczęściej i które samo w sobie, a także 

wzmacniając siłę wyżej opisanych, służy uwypukleniu wykluczenia na wszelkich 

poziomach fabuły. Devi i Patel zestawiają ze sobą insularne przestrzenie (Rodrigues, 

Czagos, Mauritius), a także ich reprezentacje. Szczególnie interesująca jest analiza tej samej 

przestrzeni, jednego miejsca z różnych perspektyw. Wielokrotnie obraz danej wyspy zmienia 

się wraz z punktem widzenia, sytuacją życiową i miejscem zamieszkania protagonisty. Dla 

bohaterów, którzy mieszkają na Mauritiusie ten stanowi nic innego jak więzienie (tak 

przedstawiają go chociażby przesiedleni nań byli mieszkańcy Czagos), dla tych, którzy 

mieszkają gdzie indziej, jak bohaterowie Soupir, wydaje się idealnym, aczkolwiek 

nieosiągalnym, miejscem do życia. Podobnie jest z reprezentacjami poszczególnych miejsc 

na wyspie, których opis nigdy nie jest jednoznaczny, wręcz przeciwnie, w powieściach Devi 

i Patel niektóre z miejsc otrzymują przeciwne niż powszechnie przyjęte znaczenia. 

Zestawienie kontrastujących reprezentacji tych samych lub tożsamych miejsc służy przede 

wszystkim uwydatnieniu dramatycznej sytuacji życiowej bohaterów oraz zaakcentowaniu 

różnic między wykluczonymi a wykluczającymi, a także ich wzajemnym postrzeganiem. 

Opisowi wykluczonych (ich wyglądu, zachowania, itd.) towarzyszy zdecydowanie 

odmienna reprezentacja pozostałych mieszkańców wyspy.  

4.1. Le Portrait Chamarel 

 W Le Portrait Chamarel narrator zestawia ze sobą przestrzenie pełniące te same 

funkcje, choć mocno kontrastujące: domy. To dom rodzinny Meimanów i dom w Chamarel, 

miejsca, które symbolizują dwie zupełnie odmienne drogi życiowe. Pierwszy jest symbolem 

zniewolonego życia, osadzonego w społeczności, obarczonego normami i regułami grupy. 

Dom Meimanów, usytuowany jest gdzieś w centrum wyspy, z dala od wybrzeża. To miejsce 

zgorzkniałe, dźwigające ciężar przeszłości, zdominowane przez nią. Narażone na 
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zmieniające ziemię w wiór promienie słoneczne i zżerającą dom zgniliznę, pozostałość po 

ulewnych deszczach. Gości przybyłych do domu wita „odór pleśni”804 i stęchlizny, a wnętrze 

zatopione jest w mroku:  

[Kursheed] otworzył jedne z drzwi i wprowadził [Samię] do wielkiego ciemnego 
pomieszczenia, zapewne jadalni, w którym każdy krok rezonował na podłodze z ciemnego 
drewna. […] wszystkie okiennice były szczelnie pozamykane pozwalając jedynie przecisnąć się 
odrobinie świeżego powietrza, ale całkowicie odmawiając dostępu ostremu światłu z zewnątrz. 
Ogromny stół otoczony ośmioma krzesłami z masywnego i ciemnego drzewa, bez wątpienia tek, 
zajmował centralne miejsce w pomieszczeniu […].805  

To przestrzeń statyczna, zhierarchizowana wewnętrznie, nieprzystępna, zamknięta, 

wroga. Drugi dom jest symbolem wolności i miłości. To miejsce skoncentrowane na 

przyszłości, otwarte na nią, proponujące akceptację w miejsce ostracyzmu. Dom Chamarel 

to dom zapraszający do środka: 

 Zakotwiczony na skraju urwiska, górujący nad wspaniałym morzem zmierzającym nie 
wiadomo gdzie, niesionym prądami równie bezszelestnymi co potężnymi. Mały i niski, 
o ścianach jakby z ziemi pokrytych różnobarwnymi koralowcami, mienił się wieloma kolorami: 
od ciepłych odcieni po ciemniejsze gliny różnego pochodzenia oraz błyszczące to tu, to tam 
bukiety koralowców. Wielobarwny dom.806  

 Dom Chamarel jest otwarty dla wszystkich: „Pewnego dnia w domu Chamarel 

zamieszkała młoda dziewczyna. Otworzyła okiennice. Powiesiła obraz. Zasadziła drzewo o 

korzeniach i gałęziach grubych i potężnych […]. Wraz z nią wprowadziła się inna młoda 

kobieta z dzieckiem.  Dwa byty słoneczne. Czasami odwiedza ich jakiś młodzieniec […]”807. 

To dom, który już swoim usytuowaniem i wyglądem przyciąga przejezdnych: leży na 

wybrzeżu, z jego werandy rozciąga się widok na ocean, jego mieszkańcy: „[siedząc] 

 
804 Patel Shenaz, Le Portrait Chamarel, op. cit., s. 22: « une odeur vermoulue ». 
805 Ibid., s. 23: « Il ouvrit l’une des portes et la fit entrer dans une grande pièce sombre, manifestement 

une salle à manger, où les pas résonnaient sur le plancher de bois sombre.[…] tous les volets étaient 
soigneusement fermés, laissant seulement filtrer un peu d’air mais refusant l’entrée à la lumière cru 
du dehors. Une table entourée de huit chaises en bois massif et sombre, sans doute teck, occupait le centre 
de la pièce [...] ». 

806 Ibid., s. 121: « Ancrée au bord de la falaise surplombant cette mer magnifique qui courrait vers on ne sait 
pas où, poussé par un courant aussi sourd que puissant, une maison. Une maison petite et basse, aux murs 
semblant faits de terre et recouverts de coraux, une maison aux couleurs multiples, conjuguant les teintes 
chaudes et profondes de terres de diverses provenances et les éclats ici et là de bouquets de corail. 
Une maison chamarrée ». 

807 Ibid., s. 131: « Dans la maison Chamarel, une jeune femme, un jour, est venue s’installer. Elle a rouvert 
les volets. Accroché su mur un portrait. Planté, dans la cour, un multipliant aux racines et aux branches 
puissantes […]. Avec elle sont venus une autre jeune femme avec un enfant. Deux êtres de soleil. Parfois 
ils reçoivent la visite d’un jeune homme […] ». 
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wpatrzeni w horyzont słuchają morza”808, a otaczający krajobraz i kojąca morska bryza 

łagodzą skutki upału. Oba domy utożsamiają dwie możliwe drogi przez życie. 

 Podobnie jak reprezentacje domów, narrator zestawia ze sobą żyjących bohaterów 

powieści, których miejsca w rodzinie (a zatem i w domu) oraz opisy kontrastują ze sobą. 

Z jednej strony Indo-Maurytyjczycy: stara, Mumtaz i Kursheed, którzy są symbolami 

tradycyjnego porządku i przypisanych członkom społeczności ról oraz zachowań 

społecznych, z drugiej „mieszańcy”: Samia, Nadège i Désiré, którzy wyłamują się 

z zaakceptowanego powszechnie porządku i uosabiają zachowania oraz wybory 

nieprzystające do określonego ładu. Kontrast między mieszkańcami odzwierciedlony jest w 

portretach bohaterów, jak i ich dystrybucji przestrzennej. Opisując postaci Shenaz Patel 

posługuje się przypisaną jednym i drugim odmienną kolorystyką. Narrator przypisuje 

Meimanom ciemne, ziemiste, a czasem wręcz ostre i nieprzyjazne barwy. Stara 

przedstawiana jest jako cień przemykający po domu. Samia „widziała przemieszczający się 

cień babki, który zniknął gdzieś z tyłu. Zadała sobie pytanie, czy naprawdę ją spotkała, kiedy 

tu przybyła, czy nie był to tylko zagubiony duch, który straszył w tym miejscu”809, którego 

„starość łagodziła zmętniała szarość”810. Mumtaz to średniej urody kobieta, jak pisze 

narrator, która „nigdy nie mogła być piękna i wydawała się cierpieć z tego powodu”811, a jej 

brat – Kursheed – nie najmłodszy już mężczyzna, od którego biła „[s]zarość, tak myląca swą 

złudną dobrodusznością tej zniszczonej twarzy oderwanej od ciała zbliżającego się do 

pięćdziesiątki”812. Pozostała trójka to postacie, od których bije słoneczny wręcz blask. Samia 

jest „trochę brązowawą”813, o „raczej jasnych oczach”814,  młodą i odważną kobietą. Nadège 

i jej syn przedstawieni są jak „dwa oblicza tego samego słońca”815, promienne postacie. 

Zwłaszcza chłopiec, w którym, jak podkreśla narrator, „wszystko […] emanowało światłem. 

Skóra koloru jasnego miodu, kasztanowe loki, wielkie oczy, żywość w jego zachowaniu”816. 

Tak jak wspomniałam, ich kontrastujące oblicza i towarzysząca im symbolika znajdują 

 
808 Ibid., s. 132: « [a]ssis face à l’horizon, ils écoutent la mer et le ciel se murmurer leurs sortilèges dans 

l’évanescence du soir mauve ... ». 
809 Ibid., s. 96: « Elle vit passer l’ombre de la grand-mère, qui disparut  vers arrière. Elle en venait à 

se demander si elle l’avait réellement rencontrée à son arrivée, ou si c’était un fantôme mal mort qui hantait 
les lieux ». 

810 Ibid., s. 35: « […] la vieillesse diluait d’un gris trouble […] ». 
811 Ibid., s. 26: « Elle n’avait jamais dû être belle, et semblait en avoir souffert […] ». 
812 Ibid., s. 12: « Une grisaille, oui, assez déroutante dans l’apparente bonhomie du léger avachissement de 

ce visage et de corps abordant la cinquantaine ». 
813 Ibid., s. 64: « un peu brune ». 
814 Ibid.: « Ses yeux plutôt clairs [...] ». 
815 Ibid., s. 36: « Deux versant d’un même soleil ». 
816 Ibid., s. 35: « Tout en lui respirait la lumière. La peau couleur miel claire, la frisure châtaine de ses prunelles 

étonnées, la vivacité de son allure ». 
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swoje odzwierciedlenie w dystrybucji przestrzennej postaci. Dom, przestrzeń zamknięta, 

przypominająca więzienie, przypisany jest Meimanom. Mumtaz, poprzez elementy floralne 

jej mehendi, Kursheed, kiedy w swoim pokoju gra na sitarze i stara, przez przygotowane 

przez nią weki, wydają się wręcz przedłużeniem przestrzeni domowej. I choć Mumtaz 

i Kursheed poszukują wolności, mogą jedynie doświadczyć jej namiastki, właśnie poprzez 

wspomniane wyrażanie siebie w sztuce. Samia, Nadège i Désiré, bohaterowie utożsamiani 

z wolnością, przychodzący z zewnątrz, są usytuowani na zewnątrz: domu – jak w przypadku 

gosposi i jej syna, którzy mieszkają przecież w podwórzu, czy rodziny – jak w przypadku 

Samii, która jest tylko gościem przebywającym w domu chwilowo (stara i jej dzieci zdają 

się zachowywać dystans w kontaktach z dziewczyną, a ona sama zastanawia się czy nie jest 

„uzurpatorką”817). W Le Portrait Chamarel Shenaz Patel zestawia nie tylko kontrastujące ze 

sobą przestrzenie, lecz i portrety przypisanych do nich (i na ich podobieństwo) 

mieszkańców, za każdym razem zwracając uwagę czytelnika na szkodliwość wytwarzanych 

granic i społecznego zamknięcia. 

4.2. Sensitive 

 Podobnie jak w Portrecie, tak i w Sensitive nośnikami kontrastu są przestrzeń, w tym 

dom, oraz postacie. Narratorka, opowiadając o swoim życiu, opisuje swój dom, latrynę 

w podwórku, swój pokój: szary, obklejony plakatami, które mają za zadanie rozweselić 

pomieszczenie i pozatykać dziury. W jej domu są jedynie podstawowe sprzęty i meble. Szare 

ściany pokoju dziecka kontrastują z przyklejonymi nań plakatami z przyniesionych przez 

Nadège gazet:  

 A tam siedzi stary dżentelmen, cały ubrany na biało, z małym okrągłym kapeluszem na 
głowie jak topi, które zakładają muzułmanie, kiedy idą do meczetu. […] Mamcia mówi, że to 
papież. Trochę jak król, wygląda jak wódz, taki wódz, który mówi ludziom, jak wierzyć. […] 
Obok jest zdjęcie, bardzo duże, pięknej kobiety, jej włosy są koloru słońca, jej oczy też, ma białą 
sukienkę, która odlatuje jak wachlarz i odsłania nogi, i uśmiecha się, udając, że chce ją 
przytrzymać obiema rękami z przodu. Mam mówi, że ona nie żyje.818 

 
817  Ibid., 60: « N’est-elle pas là comme un rat qui se précipite avec avidité sur un morceau de fromage soudain 

jeté dans sa petite vie peureusement repliée sur son pain sec et sans histoire ? Sèche, sèche, on l’avait 
si souvent taxée de l’être. Et si c’était vrai. Et si, et si... L’histoire n’était-elle pas trop belle ? Était-elle si 
désintéressée, elle, en acceptant de se laisser embarquer dans cette espèce de conte, pour elle aussi enfin 
une ascendance un peu valorisant dans ce pays dont tous les fils de routiers sans le sou, d’esclaves 
de coolies se fabulaient descendants d’une illusoire noblesse française, de princes indiens ou de shahs 
persans ? N’était-elle pas un peu usurpatrice aussi, ici ? ». 

818 Patel Shenaz, Sensitive, op. cit., s. 21: « Là est assis un vieux monsieur, tout habillé de blanc, avec un petit 
chapeau rond sur la tête comme le topi des musulmans quand ils vont à la mosquée. […] Mam dit que c'est 
le pape. Un peu comme un roi, un chef il me semble, un chef qui dit aux gens comment il faut croire.  […] 
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 Podobnie jak w La Vie de Joséphin le fou Anandy Devi tak i w Sensitive postery 

postaci z odległego Zachodu, a zwłaszcza pojawiająca się w obu powieściach Marilyn 

Monroe, symbolizują tęsknotę za dostępnym jedynie dla wybranych pięknem jako 

atrybutem dobrobytu. Bieda rodziny Anity jest uderzająca. Jest taka w oczach dziewczynki 

tym bardziej, kiedy Nadège zabiera ją do swej pracy. „No cóż, mogę powiedzieć, że tam 

było tyle rzeczy, że nie wiedziałam, gdzie patrzeć. Kręciłam się w każdą stronę tak, że 

Nadège śmiała się, że przypominam malgaskiego bączka”819 – mówi Anita na widok 

wystroju domu pracodawcy Nadège. „To pewne, było tam tyle rzeczy do oglądania, że 

zawróciło mi się w głowie. Każdego rodzaju meble, dywany, obrazy, lustra, bibeloty, 

wszędzie”820. Dziecko jest świadome wartości tych „bezużytecznych” rzeczy: „Pomyślałam 

o wszystkim, co mogłabym zrobić z jedną kolekcją ułożoną na jednym z tych małych mebli. 

Miałabym pewnie za co jeździć do szkoły przez ponad rok i nie musiałabym żebrać u starej 

baby od bułek z rodzynkami na rogu”821. Uwaga Anity zmusza czytelnika do refleksji, że 

w tych warunkach trudniej być uczciwym, a wytrwać przy przykazaniu „nie kradnij” 

wymaga o wiele więcej męstwa niż się nam wydawało. Tak samo, gdy ta zwraca uwagę na 

nierówności społeczne w niedalekim sąsiedztwie, opisując podwórza dwóch sąsiadek. 

Z jednej strony biedni: „Kiedy chodziłam do Margi, często siedziała na starym drewnianym 

taborecie, kilka kroków od migdałecznika, między czterema kawałkami blachy, które 

służyły jej za kuchnię. Przygotowywała coś do jedzenia na niewielkim palenisku, gdzie kilka 

większych płaskich kamieni chroniło ogień, który rozpalała pośrodku, pod przypalonym 

i pobijanym garnkiem”822. Z drugiej strony bogaci: 

 Przed chwilą mama poprosiła mnie, żebym poszła z nią do pani, która mieszka w dole 
ulicy. Uciekłam i schowałam się na polach obok. / Nie chcę tam chodzić. Za bardzo mi wstyd. 
Pewnego razu On tam mnie zaprowadził. Przeszliśmy przez śliczną furtkę z kutego żelaza 
i uderzyliśmy w dzwonek przy drewnianych drzwiach wejściowych. […] Pomyślałam, że ludzie, 

 

À côté, il y a une photo, très grande, tout en long, d'une belle dame, ses cheveux sont soleil, ses yeux aussi, 
elle a une robe blanche qui s'envole en éventail et découvre ses jambes, et elle sourit en faisant semblant 
de vouloir la retenir des deux mains sur le devant. Mam dit qu'elle est morte ». 

819 Ibid., s. 54: « Eh bien je peux dire que là-bas, il y avait tellement de choses que je ne savais pas où regarder. 
Je tournais dans tous les sens et Nadège a ri, elle m’a dit que je ressemblais à une toupie malgache ». 

820 Ibid., s. 56: « C’est sûr, il y avait tellement de choses à regarder que j’en avais le tournesol. Des meubles 
de toute sorte, des tapis, des tableaux, des lustres, des bibelots partout ». 

821 Ibid.: « J’ai pensé à tout ce que j’aurais pu faire juste avec la collection réunie sur un de ses petits meuble. 
J’aurais certainement eu de quoi aller à l’école pendant plus d’un an sans avoir à mendier chez la vieille 
gueule de pain rassis du coin ». 

822 Ibid., s. 29-30: « Quand j’allais chez Marga, je la trouvais souvent assise sur un vieux tabouret en bois, 
à quelques pas du grand badamier, devant les quatre morceaux de tôle qui lui servaient de cuisine. Elle 
préparaient à manger sur un petit foyer, quelques grosses pierres plates pour abriter le feu de bois 
qu’elle allumait au centre sous sa casserole noircie et bossue ». 
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którzy tam mieszkają mogliby się zezłościć z powodu śladów jakie nasze kroki zostawiły na 
pięknej, zawoskowanej na czerwono alejce.823 

 Anita przywołuje dysproporcje między samymi mieszkańcami, także dziećmi. Jak 

wtedy, gdy towarzyszyła Nadège w pracy: „Pomogłam Nadège uprzątnąć salon, następnie 

poszłyśmy zająć się pokojami. Usłyszałam wtedy jak jedna z córek pani pytała swoje 

przyjaciółki, które tam były czy widziały twarz dzieciaka sprzątaczki”824. Podczas gdy 

bohaterka, pobita przez konkubenta matki, unika szkoły i koleżanek, dziewczynki w jej 

wieku spotykają się po szkole. 

 Wycieczka bohaterki i przyjaciół jej matki nad morze staje się pretekstem do opisania 

bawiących się tam ludzi: „Dzieci, które bawią się na plaży swoimi czerwonymi wiadrami, 

żółtymi łopatami, zielonymi lub niebieskimi konewkami, chłopcy, którzy grają w siatkówkę, 

rzucający się z poświęceniem w piasek, dziewczyny dumne ze swych pareo ukazujące 

maleńkie fluorescencyjne rogaliki bikini, gruba dama, która kąpie się w kwiecistej sukience 

[...]”825, to pejzaż mocno różniący się od tego, który stanowi codzienność Anity. Błękit wody, 

spienione fale zdecydowanie kontrastują z wykarczowanym podwórzem. 

 Zarówno opisy domów, podwórek jak i życia dorosłych i dzieci wpisują się w system 

opozycji binarnych, pozwalając na przedstawienie przestrzeni maurytyjskiej z dwóch 

skrajnie odmiennych perspektyw. Shenaz Patel nie tylko uwypukla zjawisko nierówności 

społecznych i wykluczenia, lecz także pokazuje konsekwencje, jakie te za sobą pociągają. 

4.3. Le Silence des Chagos 

 W Le Silence des Chagos Shenaz Patel zestawia ze sobą nie domy, lecz wyspy 

Mauritius i Diego Garcia tak, jak w Soupir Ananda Devi – Mauritius i Rodrigues, ze 

wszystkimi ich elementami (pejzażem, mieszkańcami, ich stylem życia, itd.). W zależności 

od położenia i punktu widzenia jednostki, różnie są opisywane, jako usytuowane na 

 
823 Ibid., s. 119: « […] Tout à l’heure Mam a voulu que l’accompagne chez la dame qui habite au bas de la rue. 

J’ai couru, je me suis cachée dans le terrain vague à côté. / Je ne veux pas y aller. J’ai trop honte. / Une 
fois, Lui m’y emmenée. On était passés par la jolie porte d’entourage en fer forgé et on avait pressé sur la 
sonnette à côté de la porte en bois de la maison. […] J’ai pensé que les personnes qui habitent là, allaient 
peut-être se mettre en colère à cause des traces que nos pas avaient laissées sur la belle allée bien cirée 
de rouge ». 

824 Ibid., s. 57: « J’ai donné un coup de main à Nadège pour nettoyer le salon, puis on est montées faire les 
chambres. J’ai entendu la fille de la madame demander à ses amies qui étaient là si elles avaient vu la gosse 
de la nénène avec sa drôle de tête ». 

825 Ibid., s. 47-48: « Des enfants qui tripotent la plage avec des seaux rouges, de pelles jaunes, des arrosoirs 
verts ou bleus, des garçons qui jouent au volley en plongeant lourdement dans le sable, les filles qui 
se pavanent dans des paréos ouverts sur leurs minuscules croissants de bikini fluo, une grosse dame qui 
se baigne avec sa robe à fleurs [...] ». 
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przeciwległych krańcach osi tęsknot i koszmarów. W Le Silence des Chagos Mauritius, 

a zwłaszcza Port-Louis, to miejsce nieprzyjazne: „to szary port otoczony zbyt wysokimi 

górami”826, to miasto, gdzie „[Ludzie] mają tu dziwny styl życia, zawsze w pośpiechu, 

zmuszeni do gnieżdżenia się w przytłaczających i hałaśliwych osiedlach”827. To duszne, 

betonowe, pełne kurzu i zatęchłe miejsce, gdzie wszyscy się śpieszą, podczas gdy Diego 

Garcia to kraina mlekiem i miodem płynąca, usiana kokosowymi palmami, gdzie rytm życia 

ludzi wyznacza natura828. Miejsce, do którego została przesiedlona ludność z Czagos, to 

zdecydowane przeciwieństwo Diego Garcia. Wysiedleńcy zostali umieszczeni na 

przedmieściach stolicy Mauritiusa. To miejsce w ciągłym cieniu, gdzie nie dochodzą 

promienie słońca, przestrzeń hałaśliwa, gdyż dźwięki położonej nieopodal stolicy odbijają 

się od skał, miasto wrogie, duszne, gdyż uprzemysłowione, z drogami przepełnionymi 

samochodami. 

 Wszystko było tak bardzo różne. Nawet słońce wydawało się nie na swoim miejscu. 
Pojawiało się spóźnione powyżej linii dachów i znikało za górą na początku popołudnia, 
ustępując miejsca mrokowi góry, który jak głuchy dźwięk pochłaniał światło. O słońcu 
zapominano zanim jeszcze dobrze zaszło. [Charlesia] miała uporczywe wrażenie zmierzchu 
za dnia, odkąd tam mieszkała. Jedynie duszny gorąc uświadamiał jej, że jest dzień.829 

 Przyzwyczajeni do życia bez pieniędzy na wyspie, która dostarczała im wszystkiego 

co niezbędne, trafiają do miejsca, w którym byt warunkowany jest pieniędzmi. „Ich” Czagos 

to idylliczna kraina, gdzie jedzenie znajduje się w zasięgu ręki, gdzie morze obfituje w ryby 

i pozwala wyżywić rodzinę. „Tam świeżego jedzenia mieli pod dostatkiem, nie jedli nigdy 

tego samego dwa dni pod rząd. Wyboru nie brakowało. A i pieniądze nie były potrzebne, 

żeby się wyżywić”830. Czagos przypomina Kukanię – krainę obfitości z ludowych podań.  

 Pierwsza wyspa jest wroga bohaterom, wręcz zagrażająca życiu, druga – przyjazna 

i bezpieczna. Bohaterowie utożsamiają Mauritius z więzieniem, zaś Diego Garcia wzbudza 

 
826 Patel Shenaz, Le Silence des Chagos, op. cit., s. 28 : « [...] ce port gris cerné par de trop hautes montagnes 

[...] ». 
827 Ibid.: « Ils avaient de drôles façons de vivre, ici, toujours pressés, et obligés de s’entasser dans des cités 

étouffantes et bruyantes. ». 
828 Ibid., s. 113: « L’archipel des Chagos, une pluie de terre et de sable, généreuse, semée dans le nord 

de l’océan Indien, dans la zone la plus clémente, celle qui échappe à la course destructrice des cyclones. 
Des îles où le temps s’écoulait sans hâte, étale et doux comme la crème d’une noix de coco tendre ». 

829 Ibid., s. 15: « Tout étais si différent de là-bas. Le soleil même ne semblait plus à sa place. Il apparaissait 
toujours avec du retard au-dessus de la ligne des toits, et disparaissait derrière la montagne dès le début 
de l’après-midi en faisant monter l’ombre de la terre, comme une rumeur sourde qui engourdit la lumière. 
On l’oubliait bien avant qu’il soit couché. Elle avait une impression persistante de crépuscule en plein 
midi, depuis qu’elle était là. Seule la chaleur, suffocante, lui imposait la conscience du jour ». 

830 Ibid., s. 18: « Là-bas ils disposaient de nourriture fraîche en abondance, ils ne consommaient jamais 
la même chose deux jours de suite. Le choix ne manquait pas. Et l’argent n’était pas nécessaire pour 
se nourrir ». 
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w nich uczucie wolności. Patel żongluje obrazami dwóch wysp, rozdzielając nie tylko 

przestrzeń, lecz i czas na „tu” i „tam”. „Tu” zawsze pozostaje mroczne i trudne do życia, 

„tam” to miejsce, które bohaterowie utożsamiają z utraconym rajem, do którego tęsknią. 

„Tu” odnosi się do tego, co jest teraz, „tam” do przeszłości i tego co było. Brak jest jednak 

zaimka odnoszącego się do przyszłości, tak jakby bohaterowie jej nie mieli. 

4.4. Moi l’interdite 

 Nie tylko Shenaz Patel przypisuje postaciom i miejscom wykluczonym stonowaną, 

zatopioną w odcieniach szarości, czy wręcz nieprzyjazną dla oka kolorystykę. Ananda Devi 

opisuje życie głównej bohaterki Moi l’interdite w równie ciemnych barwach. Z rzadka 

pojawiają się elementy jasne lub przyjemne. Jeśli tak się zdarzy, są one dla bohaterki 

nieosiągalne, docierają do niej jedynie ich szczątki, fragmenty szczęśliwego życia: zapachy, 

kolory, migawki obrazów, które mocno różnią się od tych otaczających dziewczynę. Mouna 

doświadcza jedynie echa życia społecznego i ludzkich radości: „[z]rozumiałam po 

dźwiękach uderzeń, że moje siostry wychodziły za mąż. Na pewno nie miały złamanego 

serca, wręcz przeciwnie. Muzyka informowała o wydarzeniu tak daleko jak to tylko było 

możliwe. Wielkie święto w całej wiosce”831. Kontrast służy podkreśleniu trudnej sytuacji 

bohaterki. Pozwala stworzyć kontekst i usytuować w nim Mounę. Już na samym początku 

narratorka pozbawia czytelnika złudzeń, porównując się ze swoimi siostrami. Bohaterka 

zawsze była odsunięta na bok, ubrana w mrok, jak sama o sobie mówi: „Mrok był łagodny 

i suchy, łagodził moje rany, goił okaleczenia, wygładzał moje potworne rysy. Sprawiał, że 

byłam taka, jaką chciała mnie matka”832. Jej siostry, wręcz przeciwnie „[u]malowane, 

rumiane, różane, niezdarnie poruszały rękami, aby założyć różową sukienkę z falbanami 

albo oswoić zbuntowane fałdy sztywnego od zdobień sari”833. Autorka używa też elementów 

kontrastu, kiedy konfrontuje rzeczywistość z wyobrażeniami dziewczyny o tej 

rzeczywistości, niekiedy kumulując je w jednej postaci. Odwiedzający ją Prince Bahadour 

nie jest księciem, tylko bezdomnym, w którym bohaterka widzi księcia z baśni 

opowiadanych przez strychową babkę: „Przebrany był za bezdomnego, żeby nikt go nie 

 
831 Devi Ananda, Moi, l’interdite, op. cit., s. 86: « Mais j’ai compris au tapage qui a suivi qu’on mariait 

mes sœurs. Elles ne devaient pas avoir le cœur brisé, au contraire. La musique annonçait l’événement aussi 
loin qu’elle le pouvait. Grande fête dans tout le village ». 

832 Ibid., s. 13: « L’obscurité était douce et sèche, elle soignait mes plaies, guérissait mes blessures, lissait 
mes traits monstrueux, me faisait telle que m’avait voulue ma mère ». 

833 Ibid.: « Fardées, rougies, rosies, elles agitaient maladroitement les bras pour enfiler une robe à volants 
roses ou dompter les plis rebelles d’un sari raide de dorures ». 
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rozpoznał. Incognito, mój książę Bahadour. Jednak nie mógł przebrać swoich oczu. […] 

Miał długie włosy, a ubrany był w wolność”834. Ten wykorzystuje dezorientację dziewczyny, 

żeby się z nią przespać. Kontrast między wyobrażeniem o mężczyźnie a jego faktyczną 

prezencją pozwala również zwrócić dobitniej uwagę na skrajne zaniedbanie bohaterki. 

Dziewczyna widzi zupełnie innego człowieka niż ten, którego portret czytamy w opisie. 

W tym samym celu pisarka zestawia ze sobą Mounę i Lisę: różnica między kobietami jest 

uderzająca. Lisa to wysoka, czysta i zadbana kobieta, o czym świadczą wypowiedzi Mouny: 

„Jest wysoka. [...] Bije od niej blask nadludzkiej natury”835. Mouna jest jej przeciwieństwem, 

jak mówi: „[…] mój brzuch rozdęty głodem, moje piersi wspominające stare pieszczoty, 

moje dziąsła twarde jak beton, które nie mogą już gryźć i wreszcie mój uśmiech druzgocący 

serca”836. Uwięziona w piecu, pozostawiona bez opieki, Mouna nie nauczyła się nawet 

mówić. Z powodu nieskorygowanej zajęczej wargi z jej ust wychodzi jedynie bełkot. 

Rozmowa kobiet uzmysławia, jak bardzo skrzywdzono bohaterkę. Podobnie jak Patel, 

Ananda Devi wplata kontrastujące elementy (docierające do Mouny skrawki życia jej 

bliskich z mrokiem pieca, w którym uwięziono bohaterkę), zestawia ze sobą postacie (jak 

chociażby Mounę i Lisę) nie tylko po to, by podkreślić społeczną niesprawiedliwość czy 

skrajne różnice między mieszkańcami wyspy, lecz także, aby ukazać mroczne oblicze 

człowieka i to, do czego jest zdolny. 

4.5. La Vie de Joséphin le fou  

 Za pomocą kontrastujących obrazów Ananda Devi uwydatnia krzywdę bohatera 

kolejnej powieści. Opisując swoje życie chłopiec zestawia ze sobą swoją codzienność i tę 

pozostałych dzieci: „dzieci chodzą do szkoły”837 a on „włóczy się przez cały dzień”838, 

a także swój wygląd: „moje włosy rosły wzbogacone w sól, przy nadmiarze słońca sprawiły, 

że wyglądałem jak szalony anioł. Moje paznokcie stały się tak twarde, że mogę przebić 

skorupę kraba”839, z tym porwanych dziewczynek, które są zadbane, ubrane w ładne 

sukienki, śmieją się, jak o nich mówi: „Solange-Marlène prawdziwe kwiaty na piasku nie 

 
834 Ibid., s. 104: « Il était déguisé en clochard, pour qu’on ne le reconnaisse pas. Incognito, mon 

Prince-Bahadour. Mais il ne pouvait pas déguiser ses yeux. […] Ses cheveux étaient longs. Il était vêtu de 
liberté ». 

835 Ibid., s. 64: « Elle est grande. […] Elle brille de sa sur-nature ». 
836 Ibid., s. 50: « […] mon ventre ballonné par  tant de faims, mes seins à la poursuite d’ancienne caresses, 

mes gencives de bitume qui ne savent plus mordre, et enfin, mon sourire à fracasser les cœurs ». 
837 Devi Ananda, La Vie de Joséphin le fou, op. cit., s.18: « les enfants allaient à l’école ». 
838 Ibid.: « je traînais toute la journée ». 
839 Ibid., s. 24: « […] mes cheveux ont poussé riches du sel et sont devenus rouges de trop de soleil et j’ai eu 

cette apparence d’ange fou. Et mes ongles sont devenus si durs que je peux percer la coque du crabe ». 
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tak jak ta Marlyn Moro”840. Tak jak w Moi l’interdite, opisując bezdomnego Ananda Devi 

zestawia wyobrażenie o życiu z rzeczywistością, tak samo w La Vie de Joséphin le fou 

zestawiając zdjęcie Marilyn Monroe, którą naśladuje jego matka z prawdziwym obliczem 

kobiety: „dziewczyna ze zdjęć miała żółte włosy, jasne oczy białą skórę i czerwone usta, 

ona, ona miała czarne włosy, czarne oczy i czarne usta”841, „[…] nigdy nie miała białego 

kostiumu kąpielowego nigdy nie chodziła na plażę ona nie potrafi nawet pływać. Nigdy nie 

miała długiej plisowanej sukni którą unosiłby wiatr ona nosi jedynie krótkie i obcisłe 

sukienki [...]”842. Narrator pozbawia czytelnika złudzeń, marzenia nie są dla wszystkich, nie 

dla Joséphina i jego matki. Ich dom jest zapuszczony, ubogi w sprzęty domowego użytku. 

Brak jest nawet jego opisu w powieści. Jedyne co wyjawia czytelnikowi narrator, to to, że 

łóżka chłopca i jego matki oddziela tekturowa ścianka, zza której Joséphin poznaje głosy 

kolejnych kochanków matki843. Oboje, matka i dziecko, świadomi są, że gdzieś nieopodal 

życie wygląda inaczej. Chłopiec mimo swoich deficytów jest bardzo bystry, zwraca uwagę 

na dwa oblicza wyspy i bijący od nich kontrast. Można by postawić pytanie, czy jego 

społeczna dysfunkcja jest wynikiem upośledzenia czy skrajnego zaniedbania. Jego oczami 

poznajemy przestrzeń przedzieloną betonowym murem, który odgradza dwie części wyspy: 

rajską i zaniedbaną. Nikt nie chce widzieć „[a]ni plam rdzawej ziemi i sterty źle połączonych 

cementu i karbowanej blachy udających wioskę Case Noyale. Ani betonowych ścian wzdłuż 

drogi, ukrywających biedę, w jej najbardziej przerażających i popielatych smakach, przed 

pięknymi samochodami, które jeżdżą bardzo szybko, aby dotrzeć do punktów schronienia 

z dala od złej linii biednych”844. 

 Narrator zauważa, że bieda jest często „niewidzialna”, bo ludzie starają się jej nie 

widzieć. Chłopiec ukazuje strach bogatych przed biednymi. Jakby bogaci bali się zobaczyć 

za dużo. Być może łatwiej jest im żyć w nieświadomości tragedii rozgrywających się tuż 

obok i cieszyć się własnym, niczym niezmąconym dobrobytem. A może to fatalizm biedy 

ich odstrasza? Można by pokusić się też o pytanie, czy w ten sposób narrator nie oswaja 

 
840 Ibid., s. 33: « Solange-Marlène, de vraies fleurs des sables, pas comma la Marlyn Moro ». 
841 Ibid., s. 16: « […] sur la photos la fille avait des cheveux jaunes et des yeux pâles et une peau blanche 

et une bouche rouge, elle, elle a les cheveux noirs, et les yeux noirs, et les lèvres noirs ». 
842 Ibid., s. 26: « […] elle a jamais eu de maillot de bain blanc elle va jamais se baigner elle sait même pas 

nager et puis elle, elle a pas une grande rode plissé qui se lève dans le vent  elle porte des robes courtes 
et serrées ». 

843 Ibid., s. 16: « […] la cloison de carton ondulé qui sépare mon lit du sien ». 
844 Ibid., s. 23: « Pas de barbouillis de terre rousse et le ramassis de ciments mal joints et de tôle cannelée qui 

font semblant d’être le village de Case Noyale. Pas les murs bétonnés le long de la route pour masquer 
la pauvreté dans ce qu’elle a de plus affreux et de goûts cendreux, pour les cacher de belles voitures qui 
partent très vite rejoindre leurs points de refuge de la mauvaise ligne des pauvres ». 
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ludzi z takimi jak on? A może przestrzega, że podobny do niego może się stać każdy 

człowiek pozostawiony sam sobie? Pozbawiony szans na wzajemność, czy choćby jej 

namiastki – życzliwego zainteresowania? 

 Kontrast uzmysławia nie tylko skalę dysproporcji finansowych między 

mieszkańcami wyspy, lecz także znieczulicę, zarówno zagranicznych wczasowiczów, jak 

i samych Maurytyjczyków zza drugiej strony muru. 

4.6. Soupir 

 W Soupir to Rodrigues przyjmuje negatywne oblicze, a Mauritius zyskuje miano 

jego przeciwieństwa. Jak zaznacza narrator: „Jesteśmy częścią Mauritiusa, lecz on jest tak 

bardzo daleko i tak bardzo inny”845. Rodrigues opisywany jest jako zapomniana wyspa na 

końcu świata, a Mauritius nieosiągalne dla większości miejsce dobrobytu, gdzie wszystko 

wydaje się być lepsze. Narrator uwydatnia kontrast, przywołując toponimy z obu wysp: 

„Na Mauritiusie mają nazwy miejscowości jak Złoty Pył, Przyjaźń, Przygoda, Piękny Cień, 

Dobra Ziemia. Na Rodrigues, mamy Zgryzotę, Spaleniznę, Wyspę przeznaczenia, Cztery 

Wiatry, Westchnienie. Wszystkim na samą myśl o nich robi się niedobrze”846. Mauritius to 

miejsce, gdzie nawet nazwy miejscowości są ludziom przyjazne i wywołują przyjemne 

skojarzenia, nie tak jak na zapomnianym przez wszystkich Rodrigues. W wyobrażeniu 

bohaterów powieści, Mauritius jest miejscem, gdzie życie jest prostsze, lecz o takim mogą 

jedynie pomarzyć.  

 To, co się tam dzieje, półtorej godziny drogi od nas, od naszej wyspy Rodrigues, wydaje 
się nam niewiarygodne. Maurytyjczycy budują, rozwijają się, podczas gdy my, mamy wrażenie, 
że stopniowo się zmniejszamy, a nasi ludzie stają się coraz bardziej milczący. Nasze wioski 
wysychają, a nasze dzieci kurczą się. Nieliczni, którzy przeżyli, są wypychani coraz dalej i dalej 
w głąb wzgórz tam, gdzie granitowa ziemia jest do nich podobna.847 

 Maurytyjskie eldorado wspominane jest w tekście zaledwie kilka razy, 

a przywoływany przez bohaterów (takich jak Patrice Éclairé czy Ferblanc) obraz wyspy jest 

 
845 Devi Ananda, Soupir, op. cit., s. 25: « Nous faisons partie de Maurice, mais elle est bien loin, bien 

différente ». 
846 Ibid., s. 37: « À Maurice, ils ont des noms d’endroits comme Poudre d’or, L’Amitié, L’Aventure, Bel 

Ombre, Bonne Terre. À Rodrigues, on a Crève-Cœur, Brûlé, l’île de la Destinée, Quatre Vents, Soupir. 
L’île entière a mal au cœur sous son rire brûlé ».  

847 Ibid., s. 15: « Les choses qui se passent là-bas, à une heure et demie d'avion de nous, de notre île Rodrigues, 
nous semblent incroyables. Eux, ils construisent, s'épanouissent. Nous, nous avons l'impression de nous 
réduire peu à peu et que les gens, rentrés en eux-mêmes, deviennent de plus en plus silencieux. Nos villages 
se dessèchent et nos enfants se ratatinent et les quelques survivants sont retranchés de plus en plus loin 
dans les collines, là où la terre granitique leur ressemble ». 
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pozbawiony szczegółowego opisu. Mauritius stanowi dla bohaterów tekstu nieosiągalne 

marzenie, o czym świadczy właśnie wspominane przez nich jedynie jego mgliste 

wyobrażenie i brak szczegółowych informacji na jego temat. Inaczej przedstawiony jest 

Rodrigues, a zwłaszcza okolice Soupir, opisane drobiazgowo, z przesadną wręcz 

dokładnością: „Soupir. Miejsce cierni, kamieni, bazaltowej skały, w ciągłej walce, 

przygniecione nadmiarem błękitu nieba, zmiażdżone uściskiem wzgórz. Nie może nazwać 

się inaczej”848. Narrator przytacza wielokrotnie elementy krajobrazu, które warunkują życie 

bohaterów: „Morze, słońce, susza, cyklony. Cztery rytmy naszego życia. Nasze cztery strony 

świata. To, co nas powołało do życia, zabija nas po kolei”849.  

 Inaczej niż w poprzednich powieściach, w Soupir Ananda Devi bardzo wyraźnie 

zestawia ze sobą postacie uosabiające dwie jakże odmienne reprezentacje wyspy (a może 

dwa oblicza ludzkiej natury). Jak pisałam w rozdziale dotyczącym bohaterów powieści, 

kontrastujące ze sobą bohaterki utożsamiają dwa oblicza wyspy: pierwsze łagodne, na 

kształt charakteru Marivonne czy Pitié drugie gwałtowne, wręcz niebezpieczne tak jak 

postacie Noëlli i Corinne. Oczywiście podobny wniosek można wysnuć z analizy 

pozostałych bohaterek, które w przypadku powieści Anandy Devi, za każdym razem można 

zestawiać ze sobą dwójkami. W Moi, l’interdite analogiczne wartości można by przypisać 

parom: Mounie i Lisie czy matce i babce, w La Vie de Joséphin le fou to Solange i Marlène 

oraz daleko posunięte zestawienie morskiej toni i matki chłopca. 

 W rękach Anandy Devi i Shenaz Patel kontrast staje się narzędziem służącym 

uwypukleniu zjawiska wykluczenia społecznego. Poprzez porównanie analogicznych 

postaci, przestrzeni (całych wysp i pomniejszych miejsc w ich obrębie) pisarki zwracają 

uwagę czytelnika na nierówności społeczne, obojętność ludzi i krzywdę bliźniego. 

Zestawiając ze sobą kontrastujące elementy, pisarki podkreślają za każdym razem 

negatywne wyobrażenie zamieszkiwanej przez bohaterów przestrzeni, dodatkowo 

podkreślone perspektywą i kondycją opisującej ją, a następnie opisywanej, jednostki 

wykluczonej. W powieściach Anandy Devi przyciągająca uwagę czytelnika 

fragmentaryczność rajskich opisów, ich nieproporcjonalna do tych przedstawiających 

krytycznie wyspę ilość, a czasem nawet ich brak, sugerują niedostępność atrakcyjnych dla 

bohaterów przestrzeni. Zestawienie kontrastujących elementów oraz dysproporcje ilościowe 

 
848 Ibid., s. 13: « Soupir./ Lieu de ronces, cailloux, roche basalte, en déséquilibre sous le ciel bleu, écrasé par 

la bouche des collines. Il ne pouvait s'appeler autrement ». 
849 Ibid., s. 24: « Mer, soleil, sécheresse, cyclone. Nos quatre rythmes. Nos quatre points cardinaux. Ce qui 

nous faisait vivre et nous tuait tour à tour ». 
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w ich reprezentacjach pełnią liczne funkcje. Sugerując ograniczoną wiedzę postaci, tym 

mocniej zwracają uwagę na irracjonalność, a tym samym płonność ich nadziei. Wyposażają 

czytelnika w równie ubogi co bohatera zestaw bodźców i narzędzi, pozwalając mu lepiej 

wczuć się w sytuację wykluczonego.  Wybijającą się w powieściach Anandy Devi 

dysproporcję, Shenaz Patel podkreśla jedynie w Sensitive. Fabuła Le Portrait Chamarel 

zatopiona jest bowiem w krajobrazie letniego Mauritiusa i to spośród kwitnących roślin 

wyłania się mroczny dom Meimanów. W Le Silence des Chagos ilości opisów 

kontrastujących ze sobą Diego Garcia i Mauritiusa są współmierne, tak jakby idylliczna 

reprezentacja opuszczonego Czagos była rodzajem hołdu opisujących go mieszkańców.  
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5. Dychotomiczność  

 Wyspa Anandy Devi i Shenaz Patel nie jest przestrzenią homogeniczną. 

Reprezentuje wartości i gra role, pełni funkcje, które zmieniają się wraz z perspektywą, 

z której dana przestrzeń lub miejsce są opisywane, czyli wraz z perspektywą bohatera 

(korelującą z jego statusem społecznym, rolą, a także płcią). Dzięki głosom różnych 

bohaterów to samo terytorium zyskuje poliwalentny charakter. Co jednak ważne, za każdym 

razem jest to jednak przestrzeń czarno-biała, wpisująca się w schemat opozycji binarnych, 

a jej cechy są mocno spolaryzowane. W tekstach dominuje myślenie biegunowe 

podkreślające jedynie skrajne wyobrażenia terytorium. Nie ma przestrzeni pośrednich. 

Powieściowa wyspa czy przestrzeń jest albo dobra: utożsamiana z pocieszycielką czy wręcz 

matką; albo zła: identyfikowana z femme fatale, która nęka swoich mieszkańców cyklonami 

oraz suszą, lub z despotką, która nie pozwala im opuścić swoich granic. Pisarki zestawiają 

ze sobą odmienne reprezentacje tych samych lub bliźniaczych przestrzeni, wyobrażenia 

bohaterów na ich temat, skłaniając czytelnika do refleksji nad ich kontrastującymi ze sobą 

wyobrażeniami. W Soupir Mauritius to wyidealizowane wyobrażenie miejsca. Rodrigues – 

miejsce zamieszkania bohaterów – przeciwnie, jawi się jego mieszkańcom jako piekło na 

ziemi. Podobnie jest w Le Silence des Chagos, gdzie Mauritius to przestrzeń złowroga 

w oczach wysiedleńców z Czagos, a obraz Diego Garcia to wyidealizowane, rajskie 

wyobrażenie ich rodzinnej wyspy, na którą nigdy nie wrócą. Podział na dobro i zło 

wyznaczony jest granicą pomiędzy rzeczywistością a marzeniem. Miejsce zamieszkania 

przyjmuje negatywne cechy, a to do którego mieszkańcy tęsknią – pozytywne, wręcz 

nierealne. Podobnie jest z właściwościami przypisywanymi bohaterom powieści. Ich 

myślenie i zachowanie także wpisują się w podziały systemu binarnego. Podobnie jak 

w przypadku przestrzeni tak i w przypadku ludzi, z wyjątkiem Samii, nie ma odstępstw. 

Protagoniści postrzegają świat w sposób biegunowy: nie widzą pośrednich rozwiązań 

swoich problemów: wybierają pomiędzy życiem jakie wiodą a śmiercią. Nie dostrzegają 

„trzeciej drogi”, pośredniego wyjścia z trudnej sytuacji. Próbując chronić siebie lub swoich 

bliskich, często sięgają po radykalne środki. Wielu z nich dopuszcza się zbrodni: Anita, 
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Mouna, Joséphin, Patrice, Corinne zabijają, niektórzy z nich z miłości. Ten biegunowy 

podział wartości wpisuje się w szerszy kontekst podziału świata na dobro i zło i jest po 

wielekroć zgubny. Po pierwsze zawęża pole wyboru jednostki. Po drugie skłania do 

podążania za niedoścignionym ideałem, pogłębiając tym samym frustracje i rodzące się 

z nich skrajne emocje. Dychotomiczność jest cechą charakterystyczną powieści obu pisarek.  

 Wykluczenie, wplecione w fabułę powieści Anandy Devi i Shenaz Patel na różnych 

poziomach ich konstrukcji, jest nie tylko jedną z osi fabuły, budulcem narracji czy 

przesłanką konstrukcji bohaterów. W powieściach Devi i Patel cechy przypisane 

wykluczonym, reprezentacja ich świata ulegają przewartościowaniu. Niektóre braki, które 

wpisane są w ich rzeczywistość, nie tylko pełnią rolę atrybutów wykluczonych, lecz urastają 

do rangi cnoty. 

 Wykluczeni, pozbawieni przecież prawa głosu, zyskują swój własny język, nie 

zawsze zrozumiały, niełatwy do rozszyfrowania dla chociażby europejskiego czytelnika; raz 

po raz wyłania się on z narracji prowadzonej poprawną francuszczyzną. Język ten w swym 

nieujarzmionym żywiole nawiązuje do oralności, będącej u podstaw literatury 

francuskojęzycznej pisanej przez potomków (także) dawniej skolonizowanych. Jego 

niesystematyczne, wręcz incydentalne, pojawianie się, zestawione z wszechobecnym 

francuskim, odzwierciedla zależności wykluczony – wykluczający, które z relacji 

społecznych przenoszone są na język komunikacji członków lub byłych członków 

społeczności. Tym bardziej interesująca wydaje się gradacja, którą uważny czytelnik może 

dostrzec w opisujących środowisko indo-maurytyjskie tekstach Anandy Devi. Dysproporcji 

francuski – kreolski towarzyszy również ta między obydwoma językami a wtrętami 

(głównie) z hindi i telugu. Podobnie w Le Portrait Chamarel Shenaz Patel, narrator wplata 

zaledwie kilka anglicyzmów, podkreślając tym samym jakże paradoksalną sytuację języka 

oficjalnego, który, będąc nadrzędnym na papierze, jest podrzędnym, bo rzadko używanym 

w życiu codziennym. Kreolski w ustach wykluczonych staje się ich atrybutem, zwłaszcza, 

że sam do dziś, w niektórych środowiskach, nie jest uznawany za pełnoprawny język. 

Ale w powieściach, ten lekceważony przez administratorów język, otwiera nowe światy, jak 

zapowiedź – metaleptyczna względem głównej narracji – znalezienia rozwiązania 

problemów Samii „po drugiej stronie gór, w Chamarel”. Ani w powieściach, ani 

w rzeczywistości Mauritiusa nie ma typowej dla kolonialnych i postkolonialnych literatur 
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afrykańskich dyglosji (diglossie850): dwa języki europejskie i kilka ludowych dzielą między 

siebie pole literackie (champ littéraire) i przestrzeń społecznej komunikacji; jest natomiast 

poliglosja, czyli maksymalne zróżnicowanie językowe.   

 Kolejną formą opisu samego wykluczonego i jego świata jest cisza, która wydaje się, 

podobnie jak kreolski, symboliczną formą reprezentacji braku miejsca i perspektyw 

w społeczeństwie: brak narzędzia komunikacji z administracją równoznaczny jest 

z milczeniem pozbawionych prawa głosu. Cisza może być też wyrazem zobojętnienia 

mieszkańców Mauritiusa czy Rodrigues na sytuację wykluczonych – wysiedleńców 

z Czagos czy potomków niewolników uchodzących przed pasmem klęsk na wzgórze Soupir. 

Pod piórem Anandy Devi i Shenaz Patel cisza (podobnie jak język) – atrybut wykluczonego 

– staje się również jego narzędziem walki o przetrwanie. To do niej uciekają się bohaterowie, 

kiedy nie są w stanie wyrazić swojej krzywdy słowami (Mouna, Anita, Joséphin), to ona jest 

wyrazem ich bezsilności (strychowa babka), protestu (stara), a także często jedyną możliwą 

namiastką wolności (stara).    

 Pozostawieni sami sobie protagoniści nie potrafią (lub nie chcą) sprostać 

wymaganiom i regułom społeczności, w których żyją. Narastająca w nich bezsilność rodzi 

frustrację, która prowadzi do przemocy, wpisanej przecież w relację wykluczony – 

wykluczający, która naturalnie przenika w głąb świata wykluczonego. Przemoc towarzyszy 

zatem także za ich sprawą wykluczeniu przez nich doznawanemu, którego istota polega 

przecież na wartościowaniu jednostek wedle ich społecznej przydatności. Wyrażana za 

pomocą języka i ciszy przemoc odsłania nowe mechanizmy wykluczenia. W analizowanych 

powieściach, a zwłaszcza tych Anandy Devi, przemoc przypomina otchłań, która stopniowo 

zagarnia bohaterów. 

 Ułomność bohaterów tym mocniej uderza czytelnika, gdy obie pisarki zestawiają 

elementy rzeczywistości wykluczonego z tożsamymi im elementami ze świata, który jest dla 

niego niedostępny. Co więcej, Ananda Devi zachowuje widoczną dysproporcję ilościową 

obu typów opisów. Dużo więcej miejsca poświęca przedstawieniu rzeczywistości bohaterów 

wykluczonych z życia społecznego niż tych cieszących się łaskami Fortuny. Świat, za 

którym pierwsi tęsknią, pojawia się jedynie fragmentarycznie, w formie zasłyszanych 

ukradkiem dźwięków, pojedynczych obrazów, kolorów czy przenikających do świata 

wykluczonego zapachów. Shenaz Patel stara się zachowywać, czasem wręcz z dziennikarską 

 
850  Riesz János, De la littérature coloniale à la littérature africaine. Prétextes – Contextes – Intertextes, 

« Introduction », Karthala, Paryż 2007, s. 7. 
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precyzją, równowagę w reprezentacjach obu światów (wykluczonego i wykluczającego), 

pozostawiając ostateczną refleksję czytelnikowi. 

 Ekskluzja ukazuje nowe oblicze, jeśli można usytuować ją w kontekście polaryzacji 

postaw i wartości, tym bardziej jeśli towarzyszą jej skrajnie odmienne wyobrażenia 

zestawianych elementów. Kontrast wpisuje się w zjawisko opozycji binarnych, pozostałość 

kolonialnej rzeczywistości. Społeczność nadal dzieli się: z jednej strony na tych, którzy mają 

władzę, z drugiej na tych, którzy posiadającym ją służą. Kontrast pomaga też oddać 

arbitralny charakter systemu patriarchalnego, ciągle żywego w społeczeństwie 

maurytyjskim.  
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Konkluzja 

 Analizując powieści Anandy Devi i Shenaz Patel nietrudno dostrzec więź, jaką 

pisarki wytworzyły między światem fikcji literackiej a światem zewnętrznym, jakim jest ich 

rodzinny Mauritius oraz powiązane z nim wyspy. To literatura daleka od autobiografii czy 

literatury faktu, niemniej wiele historii narodziło się z natchnienia przestrzenią, powstało 

z zasłyszanych na wyspie opowieści bądź z inspiracji doświadczeniami zaczerpniętymi 

z życia pisarek. Do opisu relacji bohaterów z rodzinną wyspą narzędzi dostarcza 

goepoetyka. Ona także umożliwia wyjaśnienie wykluczenia, jakie jest udziałem bohaterów 

w przestrzeni literackiej. Relacja bohaterów z wyspą jest tym bardziej złożona, że 

analizowana przestrzeń posiada liczne, zróżnicowane reprezentacje, które geokrytyka 

z kolei pozwala zestawić i porównać. Skoro sama przestrzeń nie jest jednorodna 

i jednoznaczna, także jej relacja z bohaterami powieści ma charakter poliwalentny.  

 Powieści Anandy Devi i Shenaz Patel zbudowane są wokół kilku identycznych 

elementów przestrzeni insularnej, jej historii oraz problemów społecznych, które dotykają 

jej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem nierówności i wykluczenia społecznego.  

Powyższe problemy rzutują na trudność w konstruowaniu tożsamości. Wszystkie one – 

przestrzeń wyspy, jej historia i problemy – zawsze, choć w różnej mierze, budują fabułę 

analizowanych powieści: generują jej akcję, organizują tło wydarzeń, kształtują bohaterów, 

ich życie i problemy z wykluczeniem na czele. 

To właśnie na bohaterze wykluczonym Ananda Devi i Shenaz Patel skupiają uwagę 

czytelnika. Bohater wykluczony to protagonista pozbawiony prawa do decydowania o sobie 

i własnym życiu z powodu różnych, społecznie określonych, deficytów, a także pełnej 

partycypacji w społeczeństwie. Takimi właśnie są protagoniści Anandy Devi i Shenaz Patel. 

Pochylając się nad analizowanymi tekstami można zauważyć, że kreowani przez obie pisarki 

bohaterowie wpisują się w wypracowaną przez badaczy społecznych typologię jednostek 

wykluczonych, wyróżniającą wiele rodzajów wykluczenia ze względu na czynniki takie jak: 

wiek, płeć, pochodzenie, status materialny, użyteczność społeczną, wygląd i deficyty 

fizyczne czy cechy światopoglądowe. Bohaterami powieści są często dzieci lub wchodzący 
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w dorosłość młodzi ludzie (Mouna, Joséphin, Anita, Samia, Désiré), a także osoby starsze 

(stara, strychowa babka), a zatem ze względu na wiek jednostki słabsze. Większość 

protagonistów, to kobiety, których role społeczne ograniczone są do bycia matką i żoną, 

często też doświadczające przemocy domowej (stara, matka Anity, Nadège, strychowa 

babka, Marivonne, itd.). Bohaterowie, to również osoby o dewaloryzującym społecznie 

pochodzeniu, wywodzący się zazwyczaj z niskich warstw społecznych (wysiedleńcy 

z Czagos, Kreole z Soupir, rodzina i najbliższe sąsiedztwo Anity, potomkowie kulisów). 

Protagoniści są zazwyczaj biedni, oni czy ich najbliżsi nie mają pracy lub chwytają się zajęć 

dorywczych. Większość z nich to ludzie o niskiej wartości społecznej, to znaczy tacy, którzy 

według zbiorowości odniesienia nie wnoszą do niej niczego wartościowego, a jedynie z niej 

korzystają, prowadząc pasożytniczy styl życia, stanowiąc tym samym zagrożenie dla ładu 

społecznego (większość mężczyzn z Soupir czy On z Sensitive). Niektórzy są dotknięci 

chorobą (Ferblanc, Royal Palm), inni niepełnosprawnością (Noëlla, Mouna, Joséphin), 

odpychają innych zdeformowanym ciałem czy zaburzeniami psychicznymi. To często 

jednostki, które wyznają inne niż społeczność odniesienia wartości, sprzeczne z tradycjami 

zbiorowości (Samia, Hussein czy Corinne). 

 Jak wynika z przeprowadzonej przeze mnie analizy, postaci z powieści Anandy Devi 

i Shenaz Patel choć wykazują wiele podobieństw, nie realizują jednego schematu. Różnią 

się wieloma cechami i nie stanowią homogenicznej grupy, lecz, co istotne, wszystkie wpisują 

się w kategorię jednostek wykluczonych społecznie. Mogą one posiadać jedną cechę 

wspólną lub więcej. Nie istnieje przecież lista jasno określonych wymogów, które jednostka 

musi spełnić, żeby zostać wykluczoną ze społeczności. 

 Co ważne, we wszystkich powieściach bohater wykluczony pozostaje w relacji 

z konkretną przestrzenią, która posiada, podobne do jego cech, cechy charakterystyczne. 

Obie te kategorie są więc nośnikami wykluczenia. Protagoniści z powieści Anandy Devi 

i Shenaz Patel są w przestrzeni – wyspy, przede wszystkim - zamknięci, przez nią 

ograniczeni, a nawet w niej uwięzieni, bez możliwości jej opuszczenia. Stąd też wynika 

potrzeba analizy relacji obu: przestrzeni i bohatera. To, jak na siebie wzajemnie oddziałują 

i jak się kształtują, odzwierciedlone jest w języku oraz zabiegach stylistycznych, po które 

sięgają pisarki. Język staje się zapisem wzajemnej determinacji ich wykluczenia.  

 Jednym z przejawów społecznej ekskluzji jest dobrowolne lub przymusowe 

ograniczenie przestrzeni życiowej jednostki do konkretnego miejsca, którego doświadczają 

na swój sposób wszyscy bohaterowie Anandy Devi i Shenaz Patel. Biorąc pod uwagę 

charakter zjawiska i jego miejsce, bohaterowie doświadczają pokrewnej wręcz uwięzieniu 



316 

 

izolacji, podobnie jak wykluczenia, na wielu poziomach i pod różnorodnymi formami. Mogą 

być uwięzieni w przestrzeni geograficznej, jak i w tradycji, a nawet w ciele. 

 Stawiając wykluczenie w centrum uwagi, Shenaz Patel i Ananda Devi nie tylko 

zwracają uwagę na uzależnienie jednostki od świata materialnego i pieniędzy, o czym 

dotkliwie przekonali się wysiedleńcy z Czagos. Okazuje się, że nieosiągalne są nie tylko 

marzenia, nawet te o względnym finansowym dobrobycie, ciepłym domu czy miłości, lecz 

także te metafizyczne. Anita na próżno zwraca się do Boga, gdyż, podobnie jak ludzie, ten 

nigdy nie przychodzi jej z pomocą. Jak dobitnie zaznacza Patryk, wykluczeni opuszczeni są 

przez wszystkich, chciałoby się rzec, nawet przez Boga.  

 Bohaterowie powieści Shenaz Patel i Anandy Devi są tylko pozornie wolni. Mimo 

że są zakładnikami własnej egzystencji – ich wybory ograniczone są przecież nie tylko 

horyzontem wyspy, lecz także normami, tradycją zbiorowości, w którą są wpisani – starają 

się jednak odnaleźć namiastkę wolności oraz cel życia i swoje miejsce – na wyspie? 

W zbiorowości? Przy okazji często odkrywają prawdę (czasem dla nich bolesną) o swoim 

pochodzeniu, która staje się okazją do rekonstrukcji własnej tożsamości. Poszukiwania te 

(wolności i miejsca) są tym trudniejsze, że wykluczeni padają ofiarą przemocy ze strony 

innych, często bliskich im osób. W wielu przypadkach zmiana swego położenia, wyzwolenie 

się od przemocy – tej fizycznej i tej wynikającej z presji norm społecznych – są niemożliwe, 

co stawia bohatera przed trudną decyzją: pogodzenia się z losem lub śmiercią. Gdyż 

wyczerpani, często sięgają po radykalne środki: unicestwienia siebie i/lub bliskiej im osoby, 

co w tym ostatnim przypadku może nie tyle stanowić wyraz zemsty, ile – wręcz przeciwnie 

– dowód bezgranicznej miłości. 
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Streszczenie 

 Głównym celem niniejszej pracy jest analiza zjawiska wykluczenia jako motywu 

literackiego w wybranych powieściach Shenaz Patel i Anandy Devi w odniesieniu do 

konkretnej przestrzeni geograficznej (rodzinnej wyspy pisarek oraz terenów 

administracyjnie i historycznie z nią związanych). Poniższa praca nie jest pracą 

socjologiczną, gdyż materiał badawczy pochodzi z utworów fikcyjnych. Opisywana 

w powieściach wyspa nie jest przestrzenią rzeczywistą, a jedynie jej licznymi 

reprezentacjami wytworzonymi przez powieściowych bohaterów. Rodzinna wyspa pisarek, 

jak obie jednogłośnie zaznaczają, jest wyłącznie inspiracją.  

 Posiłkując się socjologiczną wykładnią wykluczenia, analizuję reprezentacje 

zjawiska w literaturze, to jest w fabule, narracji, kreacji bohaterów, języku oraz 

wykorzystywanych środkach stylistycznych. Zwracam uwagę na interdyscyplinarny 

charakter zjawiska i wielopoziomowość jego analizy, a zwłaszcza jego literacką użyteczność 

– w tym korelację z teoriami przestrzeni. Wykluczenie jest jedną z centralnych osi, wokół 

których zbudowane są powieści Anandy Devi i Shenaz Patel. 

 Posługując się teorią geokrytyki, zestawiam i badam różne ujęcia tożsamej 

przestrzeni ukazanej w różnych momentach w czasie, z perspektywy zamieszkujących ją 

protagonistów (zarówno żywych jak i zmarłych – duchów). Co istotne, pisarki 

uprzywilejowują konkretny typ bohatera, który ze względu na swoje deficyty nie wpisuje 

się w wyznaczone przez społeczeństwo ramy i postrzegany jest jako Inny. Punkt widzenia 

Innego, a przez to wykluczonego, jest najistotniejszy w powieściach Anandy Devi i Shenaz 

Patel, choć nie jedyny. Odwołując się do założeń geopoetyki, analizuję także wpływ 

przestrzeni, do której ograniczony jest bohater, na jego modus vivendi i perspektywy, które 

miejsce zamieszkania może mu zaoferować. Nie bez znaczenia w poniższej pracy badawczej 

jest historia miejsca, z którego wyrosły pisarki, a także większość bohaterów ich powieści, 

gdyż za pomocą różnych jego elementów, to jest żywiołów, zwierząt, roślin, miejsce tudzież 

przestrzeń stanowią siłę napędową ich tekstów. Szczególną uwagę zwracam na relacje 

bohaterów powieści z miejscem, do którego zostali zredukowani, a nierzadko w którym 
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zostali zamknięci. Oba, zarówno miejsce jak i człowiek wzajemnie się kształtują. 

Oddziałując jedno na drugie, nabywają raz po raz cech przypisanych do tego drugiego. 

To dlatego zestawione ze sobą rozmaite oblicza przestrzeni insularnych stanowią echo 

ludzkich lęków i ich mrocznych instynktów. 

 Praca jest analizą wielu reprezentacji wyspy i jej przestrzeni oraz relacji bohater 

wykluczony-przestrzeń, dwóch głównych nośników wykluczenia w powieściach Anandy 

Devi i Shenaz Patel. 

Słowa kluczowe: Ananda Devi, Shenaz Patel, Le Portrait Chamarel, Sensitive, 

Le Silence des Chagos, Moi, l’interdite, La vie de Joséphin le fou, Soupir, geopoetyka, 

geokrytyka, wykluczenie, inny, przestrzeń, miejsce, wyspa, Mauritius 
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Summary 

 The main purpose of this work is to analyze the phenomenon of exclusion as a motif 

present in certain novels written by Shenaz Patel and Ananda Devi, and located in specific 

geographical space (namely, the writer’s home island and the areas administratively and 

historically associated with it). The following paper is not a sociological essay, as the 

research material comes from works of fiction. The island described in the novels is not 

a real place; it only constitutes its various depictions created by the characters. The home 

island of the writers, as they both unanimously indicate, is only their inspiration. 

 Basing on the sociological interpretation of exclusion, I analyze the representations 

of this phenomenon in literature, specifically, in the plot, narration, creation of characters, 

language and stylistic means. I highlight the interdisciplinary nature of the phenomenon and 

the multilevelness of its analysis, especially its usefulness in literature - in particular, its 

correlation with theories of space. Exclusion is one of the central points around which 

the novels of Ananda Devi and Shenaz Patel are built. 

Basing on the theory of geocriticism, I juxtapose and examine different approaches 

to the same space presented at different moments in time, from the perspective of 

the protagonists residing there (both alive and dead ones - ghosts). What is important is that 

the writers privilege a specific type of a character who, due to their deficiencies 

(imperfections), does not fit in with the norms and standards of society, and is perceived as 

different. The point of view of this different person, and therefore the excluded person, is 

paramount in the novels of Ananda Devi and Shenaz Patel; it is yet not the only presented 

position. Under the assumptions of geopoetics, I also analyze the impact of the space, which 

limits the life of the character, on their modus vivendi, and the perspectives that the place of 

residence can offer them. The history of the place where the writers and most of 

the characters in their novels were brought up is not without significance for this dissertation; 

by means of its various parts, i.e. elements, animals, plants - place and space are the driving 

force for their texts. I observe in great depth the relationship between the characters of 

the novel with the place to which they were reduced, and often in which they were locked 
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up. Both, the place and the man mutually shape each other. By affecting each other, one 

acquires the features assigned to the other. This is why, when juxtaposed with each other, 

different faces of insular spaces are an echo of human fears and dark instincts. 

This dissertation analyzes various representations of the island and its space, as well 

as the relationship between an excluded character and the space, being two major carriers of 

exclusion in the novels of Ananda Devi and Shenaz Patel. 

Key words: Ananda Devi, Shenaz Patel, Le Portrait Chamarel, Sensitive, Le Silence 

des Chagos, Moi, l’interdite, La vie de Joséphin le fou, Soupir, geopoetics, geocriticism, 

exclusion, other people (different people), space, place, island, Mauritius. 
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