
Gdzie jest ta wyspa?
W archipelagu Hebrydów Zewnętrznych istnieją dwie wyspy o nazwie 
Boreray. Są położone w niewielkiej odległości od siebie, w pobliżu 
innych większych wysp – St Kildy i North Uist (zdjęcie z programu 
Google Earth).

Boreray - North Uist ma ciekawą legendę. Ponoć tu pochowano głowę 
świętego  Donnana,  chrześcijańskiego  męczennika,  który  zginął  na 
wyspie Eigg, a na Boreray jego szczątki przywieziono łodzią. To 
piękna wyspa - wiele materiałów i zdjęć znajdujemy na jej stronie 
internetowej www.boreray-island.co.uk – ale wydaje się zbyt równi-
na jak na potrzeby „Dear Esther”.
Boreray w pobliżu St Kildy jest właściwie sterczącą z morza wielką 
skałą. Wyspa z „Dear Esther” pasowałaby do niej ze względu na sto-
pień izolacji od świata zewnętrznego, o którym wspominał scenarzy-
sta  Dan  Pinchbeck.  Ponadto  Boreray  -  St  Kilda  jest  wyjątkowo 
wietrzna i mglista. Obecnie wyspa stanowi największą na świecie 
kolonię głuptaków. Przy jej brzegu z morza sterczą dwa wielkie 
głazy – może to owe skały, które narrator w  Dear Esther nazywa 
„lunatykującymi bogami i uśpionymi gigantami”? (Zdjęcie z Wikipe-
dii.)

http://www.boreray-island.co.uk/


Model wyspy w grze można obejrzeć po uruchomieniu konsoli. Pierw-
szy obrazek poniżej to model uzyskany w lokacji drugiego rozdziału 
(„Boja”), drugi obrazek pochodzi z czwartego rozdziału („Radiola-
tarnia”). Żaden nie jest identyczny z tym, co widzimy na mapie. 
(Mapa z broszury „A comparative analysis of the cultural landsca-
pe" z St Kilda World Heritage Site.)





Nawet nie wiem, jak prawidłowo zorientować modele wyspy, bo być 
może ów głaz (na niebieskim modelu) to wcale nie Stac an Armin, 
jak zakładam, ale Stac Lee? Wówczas model leżałby tak, jak na ob-
razku poniżej. Obok dla porównania fragment mapy z 1928 roku ze 
strony maps.nls.uk.

Patrząc na linię brzegową wyspy, nie można też wykluczyć takiego 
ułożenia modelu jak poniżej. Tylko czym byłby ten wielki głaz? 
Może to jakieś lustrzane odbicie? (W grze niektóre tekstury są od-
wrócone.) Obok fragment mapy z Wikipedii.

Mam wrażenie, że gdybym spojrzała na model pod odpowiednim kątem, 
ten  ułożyłby  się  bardziej  odpowiednio  do  tego,  co  widzimy  na 
mapie, jednak nie potrafię znaleźć właściwego punktu.  

http://maps.nls.uk/counties/detail.cfm?id=658


W dodatku w książce Donnelly'ego "A Hebridean History" znajdujemy 
mapę, która mnie przypomina wyspę St Kilda, zwaną również Hirtą. W 
lewym górnym roku jest wyraźnie widoczna wysepka Soay, a w prawym 
dolnym – Dun. (Pierwszy obrazek poniżej jest screenem z gry, drugi 
to  mapa  St  Kildy  z  broszury  „A  comparative  analysis  of  the 
cultural landscape" z St Kilda World Heritage Site.) 

   



Jednak być może ta mapa nie ma znaczenia, bo w pewnym momencie gry 
narrator odnotowuje, że  Donnelly'emu „nie wolno ufać - wiele z 
jego twierdzeń jest bezpodstawnych i chociaż maluje piękny obraz, 
wiele z tego, co mówi, mogło pochodzić bezpośrednio z jego gorącz-
ki".
O którąkolwiek z wysp chodzi, żadna nie jest wiernie odwzorowana w 
grze, ale też raczej nie to było zamysłem deweloperów. Pinchbeck 
pisze o wykorzystaniu dla potrzeb „Dear Esther” (chodziło mu o 
mod) dokumentacji historycznej Boreray, niektórych cechy jej kli-
matu i ukształtowania powierzchni, co podczas tworzenia gry miało 
bardziej znaczenie techniczne niż fabularne.  


