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TOMBOUCTOU: ORAªUL – INSULÃ ÎN
AFRICA NEAGRÃ
SIMONA CORLAN- IOAN
Africa Neagrã, la începutul secolului al XIX-lea, nu mai era pentru
europeni terra incognita aºa cum fusese America, dar imaginea sa
rãmînea vagã. Pete albe acopereau harta centrului continentului, iar
conturul coastelor era încã incert. Descrierile peisajului african sînt
în primul rînd construcþii fantasmagorice ºi mai puþin compoziþii
pornind de la date climaterice, topografice ºi botanice reale. Fiinþe
fantastice populau continentul ºi unele dintre ele încã mai semãnau
cu monºtrii despre care povestise Herodot sau cu cei ce þineau
companie diavolilor în gravurile medievale. Africa rãmãsese printre
puþinele spaþii încã neexplorate, de izolarea ei fiind în bunã mãsurã
responsabil imaginarul. De-a lungul veacurilor, în mentalul colectiv
european, deºertul Sahara, care pãrea a secþiona continentul, a fost
reprezentat ca o barierã de neînvins. Cînd primele expediþii venind
dinspre Europa au reuºit sã-l traverseze, Africa sud-saharianã a
continuat a fi imaginatã ca inaccesibilã, de aceastã datã datoritã climei
consideratã de nesuportat pentru omul alb, pãdurilor virgine populate
de animale feroce ºi nu în ultimul rînd datoritã canibalilor pe care
numai acest spaþiu rãmas neexplorat îi mai putea ascunde. Imaginarul
a stimulat însã ºi dorinþa de explorare. Aventurieri, oameni de ºtiinþã,
ofiþeri ºi comercianþi aflaþi în slujba guvernelor lumii au “forþat”
graniþele continentului convinºi fiind cã vor gãsi aici ºi insule de
bogãþie ºi de civilizaþie. Frumoasã de departe, oribilã de aproape,
Africa îl sperie pe omul alb. Monstruozitatea ºi frumuseþea paradisiacã
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sînt cele douã atribute în funcþie de care se va construi în mentalul
colectiv reprezentarea acestei lumi înainte de a fi cunoscutã. Pe tot
parcursul secolului al XIX-lea descoperirea treptatã a continentului
negru a fost însoþitã de aceste douã tipuri de reprezentãri ce se regãsesc
încã în Antichitate. Cei ce povestesc despre cãlãtoriile în spaþiul
misterios al Africii Negre încearcã sã convingã lumea europeanã cã
meritã sã se angajeze cu toate forþele în cucerirea acestui spaþiu, dar
ºi cã aceastã “expediþie” nu va sã fie deloc uºoarã.
Harta, aproape albã a Africii Negre, a stimulat imaginaþia
europenilor care o vor desena cu deºerturi ºi oaze de verdeaþã, cu
lanþuri muntoase încãrcate de zãpezi eterne, cu pãduri imposibil de
explorat, cu ape ce îºi schimbã cursurile în funcþie de informaþiile
transmise de cîte un negustor arab întîlnit dincolo de Sahara, cu oraºe
strãlucind de bogãþie sau þãri unde domneºte deplina armonie politicã
ºi socialã. Legenda continentului bogat a fost amplificatã spre mijlocul
secolului al XVIII-lea de cãtre administratorii coloniali ºi negustorii
de sclavi ce doreau sã atragã atenþia Europei asupra beneficiilor care
ar rezulta din cucerirea sau doar din integrarea Africii sud-sahariene
în structurile economice. Ea este însã mult mai veche datînd cîndva
dupã cucerirea Americii cînd lumii europene îi plãcea sã creadã cã
ºi necunoscuta Africã ascunde cel puþin tot atît de mult aur cît se
zvonea cã ar fi umplut visteriile spaniole ºi portugheze din Lumea
Nouã. Mirajul aurului îi atrage pe europeni chiar ºi dupã ce vor deveni
stãpînii continentului african. La începutul secolului XX mai pleacã
spre Africa expediþii ai cãror membrii sperau sã se îmbogãþeascã
descoperind preþiosul metal undeva într-o zonã încã puþin exploratã.
Unul din locurile din Africa imaginate ca un alt El-Dorado sau ca
întrupare a lumii perfecte, un Paradis terestru dintotdeauna cãutat,
era Tombouctou- oraºul visat cu atîta intensitate în Europa încît a fost
recreat. ªi în acest caz izolarea a stîrnit imaginaþia. Pînã în 1828 nici
un european nu va reuºi sã pãtrundã în Tombouctou ºi sã ofere
informaþii detaliate despre cetatea sudanezã. Cei ce porniserã sã-l
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caute “ºtiau” cã asupra lui domneºte interdicþia religioasã apãratã de
stãpînii tuaregi imaginaþi ca unul dintre cele mai sîngeroase popoare
ale deºertului , cã era centrul cultural al întregii Africi, cu universitãþi
ºi biblioteci încã din secolul al XII-lea ºi cã ar fi avut o istorie
îndepãrtatã , fapt ce putea pãrea cel puþin bizar avînd în vedere cã
oraºul se afla într-un spaþiu unanim considerat ca neavînd istorie. ªi
mai “ºtiau” cã Tombouctou era cel mai important centru comercial,
loc de întîlnire al negustorilor din cele douã Africi separate de deºert
unde singurul etalon de schimb era aurul ºi cã ar fi avut o arhitecturã
perfectã, moschei ºi palate cum nu existau nicãieri pe continent.
Imaginarul este în acest caz fabulaþie presupunînd o realitate, dacã
nu totdeauna paralelã, atunci cel puþin deconectatã de la real. Nici
atunci cînd francezii devin stãpînii oraºului, iar scoaterea din izolare
pare a-l face sã nu mai aibã secrete, imaginile construite cu mult
timp înainte, cînd Tombouctou nici nu era fixat cu precizie pe hartã,
se dovedesc a fi mult mai puternice fãcînd imposibilã ieºirea din
legendã.
Pînã la cãlãtoria lui Mungo Park (1805), Tombouctou îºi schimbã
locul pe hãrþile Africii urmãrind fantasmele autorilor sau informaþiile
mediate. Reprezentãrile oraºului s-au construit în strînsã legãturã cu
cele ale fluviului despre care se presupunea cã se afla undeva în
apropiere. Pe harta desenatã de P.Forlani în 1562 Tombouctou este
figurat în partea de vest, foarte aproape de zona de coastã, într-un
spaþiu cuprins între un deºert (Gogdem Deserto) ºi fluviul Niger. Îl
gãsim ocupînd aceiaºi poziþie ºi în 1570 pe harta lui Mercator . La
mijlocul secolului al XVII-lea P.Duval îl aºazã tot în apropierea
coastelor vestice reprezentîndu-l nu ca o simplã cetate, ci ca un mare
regat. Guillaume de l’Isle, la 1707, îi “acordã” ºi el titlul de regat, dar
îl deplaseazã puþin spre interiorul continentului (15 grade latitudine
septentrionalã) ºi îl reprezintã ca pe o “insulã” izolatã la nord, vest ºi
est, de deºert. În partea sudicã Regatul Tombouctou este scãldat de
apele unui fluviu, care de aceastã datã este identificat cu Senegalul.
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Tot pe malurile Senegalului îi fixeazã locul ºi Michel Ardanson, pe
harta desenatã în urma celei de a patra cãlãtorii în Africa întreprinsã
între 1749 ºi 1754.
Pe alte hãrþi Tombouctou îºi gãseºte locul pe malurile Nilului.
Confuzia îi aparþine lui Ibn Battuta1 ºi dateazã din secolul al XIV-lea
fiind perpetuatã de geografi arabi ºi europeni pînã cãtre 1800.
Aºezarea în apropierea Nilului sporeºte misterul locului imaginat ca
un mare regat sau ca un oraº prestigios ºi bogat denumit Timbuktu,
Timbuctoo, Tombut sau Tombouctou. Izvoarele ºi cursul Nilului
reprezentau una dintre necunoscutele pe care geografii arabi ºi
europeni încercaserã sã le dezlege. De unde venea Nilul? Din Paradis,
fãrã îndoialã, rãspunseserã arabii. Sau ºi mai precis din munþii Qmr
sau Qamar sau munþii Lunii cum îi numise Ptolemeu, un lanþ muntos
imaginat ca fiind acoperit de zãpezi eterne ºi ascunzînd bogãþii
fabuloase. Datoritã lui Leon Africanul europenii aflã cã un braþ al
Nilului s-ar numi Niger ºi cã apele sale ar scãlda Tombouctou:
“Au milieu de la Terre des Noirs passe le fleuve Niger, qui
commence dans un désert appelé Seu, d’ou il sort d’un grand lac.
D’après ce qu’affirment nos géographes, le Niger est une branche du
Nil qui se perd sous la terre et en ressort pour former ce lac. Certains
disent que ce fleuve prend naissance à l’occident dans des montagnes
et coule vers l’Orient pour se convertir en un lac2.”
Încã din Antichitate “domeniul” Nilului fusese reprezentat ca
întinzîndu-se de la vest cãtre est explicîndu-se astfel ºi asocierea ceva
mai tîrzie cu Nigerul. În primii ani ai secolului trecut, confuzia Nil/
Niger încã mai persistã3. În 1819 apãrea la Londra relatarea cãlãtoriei
1

2

“Tonbouctou, ville qui se trouve a quatre milles de distance du fleuve Nil “,
Textes et Documents relatif a l’histoire de l’Afrique. Extraits tires des Voyages
d’Ibn Battuta, nr.9, Dakar,1966, p.430
Jean-Léon l’Africain, Description de l’Afrique, Librairie d’Amerique et d’Orient
Adrien Maisonneuve, Paris, 1980, p.5
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locotenent-colonelului Fitz-Clarence4 în care sînt înserate ºi informaþii
obþinute de la Talub-Ben-Jelow, un negustor arab ce însoþea în
pelerinajul cãtre Mecca pe cei doi fii ai împãratului din Maroc.
Negustorul fusese la Tombouctou- oraºul centru al comerþului africanºi îl asigurã pe europeanul avid de informaþii cã el se aflã în apropierea
unui fluviu ce curge cãtre est ºi se numeºte Nil5. Revista francezã
Journal des Voyages publicã o serie de articole pe aceastã temã6. Ele
sînt fie fragmente din jurnale de cãlãtorie în care se transmit informaþii
provenind de la negustori arabi pe care europenii -cãlãtori în Africai-ar fi întîlnit, fie articole cu pretenþii ºtiinþifice elaborate pe baza mai
multor date.
Lumea ºtiinþificã ºi politicã europeanã pãrea sã accepte aceastã
identificare, problema ce urma a fi rezolvatã era direcþia în care curgea
acest fluviu. Pe hãrþile din secolele XVI, XVII ºi XVIII Nigerul /Nilul /
Senegalul era figurat îndreptîndu-se cãtre vest ºi izvorînd fie de undeva
dintr-un lanþ muntos, fie dintr-un lac. Cînd Mungo Park povesteºte
cã Nigerul curge cãtre est, iar în cursul sãu final se îndreaptã cãtre
sud ºi se uneºte cu Zairul sau cu Congo surpriza a fost atît de mare
încît multã vreme afirmaþia cãlãtorului în slujba Angliei a fost negatã.
3

4

5

6

Pentru amanunte: André Miquel, La géographie humaine du monde
musulman jusqu’au milieu du XIe siècle. Géographie arabe et représentation
du monde: la terre et l’étranger, Mouton Paris –La Haye, 1975, pp.135-140.
“Journey through India and Egypt. Relation d’un voyage fait par terre en
1817 et 1818 depuis le quartier général du marquis d’Hastings dans l’Inde, a
travers l’Egypte, jusqu’en Angleterre etc. par le lieutenant-colonel FitzClarence, Londres 1819”, în Journal des Voyages, septembre 1819.
“ Quant au Niger, Talub assure que ce fleuve coule vers l’est, ou, pour
emprenter son expression, vers la Mecque. Il l’a toujours apelé Nil”, Idem,
p. 225.
Aduc spre exemplificare doua articole: “Sur la posibilite que le Niger et le
Nil soient un seul et même fleuve”, Journal des Voyages, juillet, 1820, trad.
din Quarterly Review ºi “Nouveaux documents sur le Nord de l’Afrique
interieure et sur le cours du Niger; changemes qu’ils semblent necessiter
dans les cartes de cette partie du monde”, Journal des Voyages, janvier,
1821.
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Societãþile de geografie, în primii ani ai secolului al XIX-lea, îºi fac
un obiectiv din explorarea cît mai grabnicã a cursului fluviului.
Interesele economice ºi politice ale Angliei ºi Franþei în Africa
occidentalã nu trebuie ignorate într-o încercare de înþelegere a pasiunii
cu care lumea ºtiinþificã pornea în elucidarea acestui mister.
Aºezat în apropierea unui fluviu, care ar fi putut fi Senegalul,
Nigerul sau Nilul, Tombouctou apare reprezentat în Europa primilor
ani ai secolului al XIX-lea ca izolat de deºert într-o Africã la rîndul ei
inaccesibilã, un loc unde era aproape cu neputinþã de ajuns ºi tocmai
de aceea misterios, putînd ascunde o lume perfectã, poate chiar
Paradisul cãutat dintotdeauna. Informaþii despre frumuseþea ºi bogãþia
acestei cetãþi ajung în Europa ºi prin intermediul negustorilor arabi ºi
stimuleazã imaginaþia sã creeze. Vechile cronici arabe
Tarikh-Es-Soudan ºi Tarikh –El-Fettach sînt cunoscute tîrziu în spaþiul
european. Prima ediþie a cronicii Tarikh-Es-Soudan apare în
1898-1900, la cîþiva ani dupã ce Franþa cucerise Tombouctou, iar
cronica Tarikh-El-Fettach este publicatã într-o primã ediþie în
1913-1914. Informaþiile despre Tombouctou cuprinse în aceste
cronici pãtrund în spaþiul european indirect, prin intermediul
poveºtilor negustorilor arabi repovestite de cãlãtorii europeni, care
le auziserã în timp ce însoþeau caravane de-a lungul Africii. Sînt ºi
cãlãtori europeni mai norocoºi, spre exemplu Heinrich Barth, care a
vãzut cronica lui Tarikh-Es-Soudan, dar indus în eroare de locuitorii
din Tombouctou noteazã în jurnalul sãu cã este vorba despre cronica
celebrului autor tombouctian Ahmed-Baba. Cele douã cronici vor
deveni surse preþioase pentru cãlãtorii stãpîniþi de curiozitate, care
pãtrund în oraº dupã instituirea stãpînirii franceze ºi pentru istoricii
secolului al XX-lea, în cãutarea unei noi identitãþi pentru întregul
continent african.
Cronica Tarikh El-Fettach redactatã în secolul al XVI-lea prezintã
Tombouctou ca fiind unic între oraºele din Africa Neagrã, din Mali ºi
pînã în Maghreb, prin soliditatea instituþiilor, prin libertãþile politice,
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puritatea moravurilor, securitatea persoanelor ºi a bunurilor, clemenþa
ºi compasiunea pentru cei sãraci ºi pentru strãini7. Tombouctou ar fi
ascuns în perioada în care s-a aflat sub stãpînirea regatului Songai
(secolul al XV-lea) minunãþii ºi splendori despre care nimeni nu a
reuºit sã povesteascã cu exactitate8. Oraºul ar fi fost renumit în Africa
ºi prin ºcolile sale, în numãr de 150 sau 180 (conform informaþiilor
lui Mohammed ben Ahmed) unde tinerii învãþau sã citeascã din
Coran9. În cronica Tarikh-Es-Soudan10, scrisã în secolul al XVII-lea,
este mult accentuatã reprezentarea oraºului ca centrul cultural unde
se întîlneau savanþi din toatã lumea musulmanã11.
Imaginea oraºului Tombouctou important centru de culturã în
Africa, cu mari universitãþi unde predau savanþi din toatã lumea
musulmanã este o creaþie a secolului al XIX-lea avînd drept bazã
informaþiile sosite pe filierã arabã. Cãlãtorii europeni intrã în oraº
convinºi cã vor descoperi universitãþi ºi biblioteci constituite ºi
funcþionînd dupã modelul european. Pentru cã realitatea nu
corespunde imaginii pre-existente, Heinrich Barth12, cãlãtorul german
în slujba Angliei, care viziteazã oraºul la 1854 ºi apoi Oskar Lenz13,
treizeci de ani mai tîrziu, creazã o altã reprezentare: Tombouctou
avusese, în perioada sa de glorie trecutã, mari universitãþi, dar nu
7

8
9
10

11
12
13

Tarikh El-Fettach ou Chronique du chercheur pour servir a l’histoire des villes,
des armées et des principaux personnages du Tekrour par Mahomoud Kati
ben El-Hadj El-Mataouakkel Kati et l’un de ses petits-fils, trad.francaise
O. Houdas et M. Delafosse, Librarie Adrien Maisonneuve, Paris, 1981, p.313
Idem., p.316.
Idem., p.315.
Tarikh-Es-Soudan par Abderrahman Ben Abdallah Ben’Imran Ben’Amir EsSa’Di, trad. en francaise par O. Houdas, Librarie Adrien Maisonneuve, Paris,
1981
În douã capitole (IX si X) din cronicã sînt prezentate biografiile savanþilor din
Tombouctou.
H.Barth, Voyage et découvertes dans l’Afrique septentrionale et centrale,
A. Bohne, Paris-Bruxelles,1866.
O. Lenz, Timbouctou. Voyage au Maroc, au Sahara et au Soudan, Hachette,
Paris, 1886
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mai rãmãseserã decît ºcolile care funcþionau în moschei, copii palide
ale fostelor focare de culturã. Primul european care viziteazã
Tombouctou, francezul R.A.Caillié (1828) 14, nu vorbeºte despre
bogatele biblioteci ºi despre marile universitãþi, dar subliniazã cã
toþi locuitorii din Tombouctou sînt capabili sã citeascã din Coran în
timp ce în restul Africii a citi este un privilegiu. Felix Dubois, care
intrã în oraº dupã cucerirea francezã, îºi asigurã cititorii cã
Tombouctou avusese o universitate care funcþiona în cadrul moscheii
Sankore ºi a cãrei faimã depãºise spaþiul sud-saharian. Nivelul de
pregãtire al celor care predau aici era foarte ridicat ºi de multe ori
savanþii din lumea arabã nu fãceau faþã exigenþelor:
“Tombouctou ne fut pas seulement le plus grand centre intellectuel
du Soudan, c’est –à-dire des nègres. Ce fut aussi un des grands centres
scientifiques de l’Islam entier. Son Université a été la soeur des
universités du Caire, de Fez et de Damasc...Les savants n’étaient pas
toujours assez capables pour professer a Sankoré. Un célèbre
jurisconsulte du Hedjaz étant arrive dans ce but a Tombouctou trouva
la ville pleine de savants soudaniens. Ayant remarqué qu’ils lui étaient
supérieur en Droit il se rendit a Fez où il pouvait a enseigner.“
În compunerea reprezentãrii oraºului Tombouctou ca centru
intelectual vor intra noi imagini dupã proclamarea independenþei
þãrilor din Africa. Un exemplu concludent este studiul lui Cissoko
Sékené, Intelligentzia de Tombouctou au XV-XVI siècle15. Istoricul
african construieºte imaginea unui Tombouctou centrul intelectual
ºi religios al întregii Africi în secolele XV-XVI, unde se întîlneau savanþi
ºi studenþi de pe întregul continent. Sursele principale pe care se
bazeazã în argumentaþie sînt tot cronicile arabe considerate

14
15

R.A.Caillie, Voyage a Tombouctou, Découvert, Paris, 1982, tom.II, p.225
Cissoko Sékené, “Intelligentzia de Tombouctou au XV-XVI siècle” in Presence
Africaine, nr.72, 1969.
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documente impecabile ºi drept urmare nesupuse unei analize critice.
Scopul amplificãrii acestei imagini este acela de a construi o identitate
pentru întreaga Africã, identitate care sã aibã drept bazã ºi unitatea
culturalã. În acest context fragmentarea politicã apare ca o realitate
impusã de europeni în perioada colonialã ºi astfel artificialã.
Imaginea oraºului Tombouctou, important centru economic ºi
comercial, unde singurul etalon de schimb ar fi fost aurul este ºi ea o
creaþie anterioarã descoperirii oraºului. Creatorii ei sînt negustorii
arabi, cãlãtorii europeni ºi administratorii coloniali. Ibn Battuta nota
în cronica sa cã importanþa oraºului Tombouctou ca loc de întîlnire
al caravanelor ce fãceau comerþ în zonele scãldate de apele Nilului
sporeºte treptat începînd din secolul al XIII-lea 16 . Cronica
Tarikh-Es-Soudan prezintã un oraº -centrul comercial al întregii Africi
(les caravanes affluent à Tombouctou de tous les points de l’horizon,
de l’est, de l’ouest, du sud et du nord17). Leon Africanul aduce drept
dovadã pentru statutul oraºului Tombouctou de mare centru comercial
multitudinea ºi diversitatea magazinelor (unde se comercializau chiar
ºi stofe aduse din Europa), bogãþia locuitorilor ºi “moneda” de schimbbucãþi de aur pur18. La începutul secolului al XIX-lea este accentuatã
imaginea oraºului unde abundã aurul. Cei ce contribuie la
recompunerea reprezentãrii sînt negustorii arabi ºi administratorii
coloniali. Journal des Voyages publicã în 1820, în traducere din
Litterary Gazette, relatarea unei cãlãtorii la Tombouctou fãcutã cãtre
1787 de El-Hage-Abd-Shabeeny. Oraºul este locuit- susþine el- de
negustori bogaþi din toate þãrile Africii Negre a cãror sursã de
îmbogãþire este comerþul cu pudrã de aur ºi cel cu sclavi. Veºmintele
purtate pe strãzile oraºului de femeile obiºnuite reflectã bogãþia
neobiºnuitã, costul lor ridicîndu-se de obicei la 1000 de dolari.
16
17
18

J. M. Cuoq, Recueil des sources arabes concernant l’Afrique occidentale du
VII au XVI siècle, CNRS, Paris, 1975, p.430
Tarikh-Es-Soudan, Op.Cit., p.23.
Léon l’Africain, Op.Cit., pp.467, 469.
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Administratorii coloniali “rescriu” poveºtile arabilor punînd ºi mai
mare accent pe imaginea oraºului bogat în aur. Golbery trimite
guvernului francez un proiect de extindere a stãpînirii economice
asupra întregii Africi pornind din Senegal în care Tombouctou ar fi
avut un rol cheie. Speranþele de îmbogãþire erau legate de gãsirea
minelor de aur, care trebuie sã fi fost undeva în apropierea oraºului19.
Date despre rolul oraºului în viaþa comercialã a Africii sau despre
bogãþia în aur gãsim puþine în jurnalele de cãlãtorie ale celor trei
europeni care viziteazã Tombouctou în anii premergãtori instaurãrii
stãpînirii franceze. Ei intrã în contact cu o altã realitate decît îºi
imaginaserã despre care preferã sã nu ofere prea multe informaþii
pentru cã ºtiu cã dincolo de curiozitatea ºtiinþificã societãþile de
geografie ºi guvernele în slujba cãrora se aflau aveau ºi obiective
economice. R. A. Caillié se limiteazã la a face precizarea cã locul
comerþului cu aur a fost luat de cel cu sare, iar ritmul schimburilor
este mult inferior celui din Jenné20. H.Barth spulberã orice iluzie
despre potenþialul productiv al oraºului ºi este sceptic în ceea ce
priveºte un viitor economic benefic pentru Europa în cazul în care
Tombouctou ar deveni un partener comercial sau o piaþã de desfacere.
Argumentele aduse sînt: distanþa, deºertul greu de trecut, clima ºi
amestecul de rase. ªi imaginea oraºului centru comercial este distrusã:
les rues de Tombouctou sont, pour la plupart, peu vivantes et ne
trahissent pas l’activité d’un grand centre commercial 21.
Imaginarul îºi are însã propriile legi fãcînd sã trãiascã legenda în
toate dimensiunile ei fãrã a se lãsa incomodatã de realitate. În 1880
Lheureux prezenta în romanul sãu un Tombouctou mare centru
comercial, loc de întîlnire pentru caravanele din toatã Africa. În anii
în care Franþa începuse campania de cucerire a oraºului, presa
19
20
21

W. B. Cohen, Français et Africains. Les Noirs dans le regard des Blancs 15301880, Gallimard, Paris, 1980, pp.235-238
R. A. Caillié, Op.Cit. pp. 214, 218-219
H. Barth, Op.Cit., pp.39-40
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recompune reprezentarea; imaginile nu mai sînt însã aceleaºi.
Tombouctou apare ca un oraº distrus de stãpînirea tuaregilor, dar
neatins de microbul industrializãrii, care prin poziþia sa geograficã,
într-un climat de liniºte politicã, poate sã renascã economic. Despre
aurul folosit ca etalon de schimb nimeni nu mai aminteºte. Imaginea
oraºului decãzut din punct de vedere economic este transmisã Europei
ca un manifest de salvare. Dupã ce Tombouctou intrã în stãpînirea
Franþei imaginile oraºului important centru economic ºi comercial
situat pe vechiul drum al aurului revin în reprezentare. În 1895 Charles
Schefer publica în limba francezã relatarea cãlãtoriei pe coastele
occidentale ale Africii întreprinsã între 1455-1457 de Alvise de Ca’Da
Mosto. Prin aceastã mãrturie de cãlãtorie erau aduse informaþii în
plus despre locul pe care îl deþinuse Tombouctou în comerþul cu aur
în secolul al XV-lea. Informaþiile serveau drept argumente pentru
justificarea costisitoarei campanii militare dusã de Franþa pentru
cucerirea oraºului ºi în acelaºi timp ar fi trebuit sã întreþinã convingerea
cã problemele economice ale metropolei au ºanse sã se rezolve prin
aceastã cucerire.
Imaginea oraºului care ascunde splendide palate ºi moschei este
ºi ea o creaþie a izolãrii. Prezenþa unui palat în Tombouctou era una
din certitudinile lumii europene. Dicþionarele ºi lucrãrile ºtiinþifice
apãrute la sfîrºitul secolului al XVIII-lea descriu un palat magnific,
sursa de informaþie fiind descrierea fãcutã de Leon Africanul. În
Descrierea Africii nu existã o prezentare detaliatã a arhitecturii
palatului, ci doar o precizare – este vorba despre un mare palat :
“Au milieu de la ville se trouve un temple construit en pierres
maçonnées avec un mortier de chaux par un architecte de la Bétique,
natif de la ville d’Al Mana et aussi un grand palais construit par le
même maître ou loge le roi.”22

22

Léon l’Africain, Op.Cit., p.467.
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Nici cronicile arabe nu sînt mai generoase în detalii. Tarikh
El-Fettach precizeazã doar cã palatul se gãseºte amplasat la
extremitatea proprietãþii unui negustor numit El-Hadj- Ag-Ordioum23,
iar Tarikh Es-Soudan atribuie construcþia palatului lui Kankan-Mousa.
Cãlãtorii care pretind cã au ajuns în Tombouctou datoritã
capriciilor sorþii afirmã cã au “vãzut” palatul ºi chiar au “locuit” în el.
Robert Adams24 (1817). susþine cã palatul ar avea forma unui pãtrat
ºi cã este impresionant ca mãrime, numai parterul numãrînd opt sau
zece camere, iar bogãþiile pe care le ascunde sînt inimaginabile.25
El-Hage-Abd-Shabeeny, arabul care povestea cã vizitase Tombouctou
împreunã cu tatãl sãu, în 1787, pe cînd ar fi avut paisprezece ani,
descrie palatul regal ca fiind un alt oraº în interiorul cetãþii:
“Le palais est situé dans le quartier oriental de la ville; il est d’une
étendue considérable et a une enceinte avec un porte. Dans l’interieur
de l’enceinte sont plusieurs édifices dont quelque-uns sont habités
par les officiers de l’état. Le roi siège souvent à la porte pour rendre
justice ou s’entretenir avec ses affidés. Dans cette enceinte est un
petit jardin garni de fleurs pour son agrément et de legumes pour sa
table. On y voit une fontaine dont l’eau est mise en mouvenement
par une roue.”26
Este aproape imposibil de identificat cu precizie care sînt originile
acestei reprezentãri. Cãlãtorul El-Hage-Abd-Shabeeny putea cunoaºte
cronicile arabe ºi nemulþumit de lipsa detaliilor ºi-a lãsat imaginaþia
liberã sã creeze. Atît el cît ºi Robert Adams ar fi putut vizita un alt
oraº din Africa pe care l-au confundat cu Tombouctou sau
identificarea poate fi produsul imaginaþiei celor ce au redactat
23
24
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Tarikh El-Fettach, Op.Cit., pp.278-279.
Nouveau voyage dans l’intérieur de l’Afrique fait en 1810, 1811, 1812, 1813,
1814 ou Relation de Robert Adams, L. G. Michaud, Paris, 1817, p.51
Tarikh-Es-Soudan. Op.Cit., p.14
“Relation d’un voyage de Feez à Tombouctou fait en ou vers l’an 1787 par
El-Hage-Abd-Shabeeny”, in Journal des voyages, octombrie 1820, p.87.
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jurnalele ºi explicatã prin “foamea” de informaþii despre cetatea izolatã
de lume.
Cãlãtorii care au vizitat oraºul pe parcursul secolului al XIX-lea
nu descriu palatul. R.A.Caillié descrie locuinþa suveranului negru din
Tombouctou ca fiind o simplã casã. H.Barth, posesorul multor
informaþii despre oraºul vechi, este convins de existenþa unui palat
care ar fi fost distrus de stãpînirea tuaregilor. Urmele lui trebuie sã fi
existat undeva la marginea cetãþii, dar nu mai are timpul necesar sã
le descopere. Succesorul sãu în explorarea cetãþii, germanul Lenz,
nu a vãzut nici el ruinele palatului, dar este convins cã simbolul
puterii ºi civilizaþiei nu ar fi putut lipsi din Tombouctou. Astfel, a
acorda deplin credit lui Barth i se pãrea a fi singura soluþie onestã.
Existenþa edificiilor sacre în oraºul Tombouctou a fost invocatã
în lumea europeanã ca cea mai sigurã dovadã a unei civilizaþii
strãlucite. ªi descrierile moscheilor din cetate au ajuns în lumea
europeanã tot prin filierã arabã. Cronica Tarikh-El-Fettach
consemneazã existenþa a douã moschei: mocheia Khalid ºi o alta
construitã în timpul stãpînirii regelui din Mali la nord de rezidenþa
sa27. ªi cronica Tarikh-Es- Soudan aminteºte tot de douã moschei:
marea moscheie din Tombouctou al cãrei minaret a fost ridicat de
sultanul Kaukan-Mousa ºi moscheia Sakoré, la porþile oraºului, cu
rol ºi de punct de observaþie.28 Informaþiile care pãtrund în Europa
sînt însã contradictorii; Robert Adams ºi El-Hage-Abd-Shabeeny îºi
informeazã cititorii cã Tombouctou nu are nici temple, nici biserici
ºi nici moschei. O asemenea imagine nu avea însã ºanse sã devinã
credibilã. Nu numai cã moscheile au continuat sã fie “desenate” pe
planul imaginar al oraºului , dar cînd primul european pãtrunde în
Tombouctou este convins cã “vede” ºapte moschei, deºi se “limiteazã”
la a descrie numai douã. Barth îi asigurã pe cei avizi de informaþie cã
cetatea sudanezã are trei moschei. Cînd Lenz viziteazã oraºul nu
27
28

Tarikh El-Fettach, Op.Cit., pp.278, 335
Tarikh Es- Soudan, Op.Cit., pp. 16, 37.
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mai gãseºte decît una singurã, dar scrupulos nu poate sã infirme
celelalte douã descrieri, aºa cã oferã o explicaþie pentru dispariþie:
distructiva stãpînire a tuaregilor. În Europa avea sã persiste imaginea
oraºului în care se aflã trei edificii sacre. În 1923, Georges-Marie
Haardt ºi Louis Audouin Dudreuil prezintã în paginile jurnalului
cãlãtoriei lor în automobil dincolo de Sahara ºi cele trei moschei din
Tombouctou: Djamé Sankoré, Sidi Yaya ºi Djidiriber. Probabil cã nu
le-au vãzut, dar “ºtiau “cu siguranþã cã ele au existat pentru cã acordã
deplinã credibilitate cercetãrilor întreprinse de colonelul Mangeot,
comandantul regiunii Tombouctou.29
Îndepãrtata istorie a cetãþii Tombouctou îi fascineazã pe europenii
veacului al XIX-lea. ªi în acest caz informaþiile succinte lasã liberã
imaginaþia sã lucreze. Journal des voyages publicã în numãrul 36
din 1827 un fragment dintr-o scrisoare semnatã de consulul general
al Franþei la Tripoli- Rousseau- ºi cititã în ºedinþa Societãþii de
Geografie din Paris. Articolul se intituleazã: “Origine de Tombouctou
d’après les auteurs Arabes. Details sur les tribus qui habitent cette
ville et ses environs” ºi cuprinde o legendã a întemeierii cetãþii preluatã
din scrierile savantului tombouctian Ahmed Baba:
“Une femme de la horde de Touariks nommée Buktou était établie
sur les bords du Nil des Nègres dans une cabane ombragée par un
arbre touffu; elle possédait quelques brebis et aimait a exercer
l’hopitalité envers les voyageurs de sa nation qui passaient par là .
Son habitation ne tarda pas à devenu un asile sacré, un lieu de repos
et de délices pour les tribus circonvoisines qui l’appelaient Tin-Buktou,
c’est-à-dire propriété de Buktou.”
H.Barth, cãlãtorul german în slujba Angliei, rezumã informaþiile
despre fundarea cetãþii pe care le-a aflat în timpul ºederii în oraº.
29

G. M. Haardt, L. Audouin-Dubreuil, Le raid citroen. La première traversée
du Sahara en Automobile de Touggourt a Tombouctou par l’Atlantide, Paris,
1923
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Citeazã tot cronica lui Ahmed Baba identificînd-o cu cea a lui Tarikh
Es-Soudan.30 Fondatori sînt recunoscuþi a fi tuaregii, iar secolul
întemeierii, secolul al XII-lea. Nimic din legenda care ar fi fost
consemnatã în cronica lui Ahmed Baba nu se regãseºte în aceste
pagini, deºi ea apare în datele esenþiale ºi în cronica
Tarikh-Es-Soudan.31 Barth oferã chiar o altã explicaþie pentru numele
oraºului:
“Tombouctou literment “corps” ou “cavité” qui s’appliquait aux
excavations existant dans les digues de sables de la contrée. Les
Imoscharh changêrent ce nom en Toumbutkou qui devient par le
temps Toumboutkou ou comme les Arabes l’ecrivent et le prononcent
presque généralement aujourd’hui Timbouktou.”32
V.Verneuil propune publicului european o altã legendã
fondatoare. Întemeierea cetãþii s-ar datora prinþului Bélelle, fiul
puternicului suveran Mammouth ºi ar fi legatã de povestea de dragoste
dintre prinþ ºi frumoasa Djazella rãpitã de un nobil rãzboinic bambara
pentru a deveni soþia suveranului Haramtal ºi reginã în Segu. Bélelle
învinge pe regele din Segu ºi îºi aduce iubita acasã, iar în cinstea
victoriei fondeazã oraºul Tombouctou, care va deveni, completeazã
autorul, un oraº puternic ºi înfloritor, loc de întîlnire pentru toate
caravanele.33 Verneuil ar fi auzit povestea, în timpul cãlãtoriei sale
în Senegal, de la Manar cel mai mare poet din Africa centralã.34 Deºi
30
31
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H. Barth, Op.Cit., p.8
“Au début c’est là que se rencontraient les voyageurs venus par terre et par
eau. Ils en avaient fait un entrepot pour leurs ustensiles et leurs grains. Bientôt
cet endroit devient le carrefour des voyageurs qui passaient à l’aller et au
retour. Ils confiaient la garde de leurs objets à une esclave appelée
Tombouctou mot qui dans la langue du pays signifie “la vieille” et c’est
d’elle que ce lieu béni a pris son nom”, Tarikh –Es-Soudan, Op.Cit., p.36
H. Barth, OpCit, p.6
V. Verneuil, Mes aventures au Sénégal. Souvenir de voyage, Imprimerie
cooperative, Paris, 1858, pp. 252-255
Idem, p.248
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legenda este mereu alta, ceea ce persistã este încercarea de fixare a
originilor cetãþii într-un trecut foarte îndepãrtat.
Fondarea cetãþii în secolul al XII-lea de cãtre tuaregi, existenþa
unei perioade de maximã înflorire în secolele XV-XVI, intrarea într-o
perioadã de decãdere de la sfîrºitul secolului al XVIII-lea sînt
prezentate astãzi în istoriografia africanã drept date incontestabile ºi
folosite ca argumente pentru a susþine cã întregul continent african
are o istorie cel puþin la fel de veche ºi de glorioasã ca cea europeanã.
Încadrabilã perfect într-o asemenea tentativã este lucrarea lui Cissoko
Sékené, Tombouctou et l’empire Songhay35 unde primul capitol se
vrea o analizã asupra legendei fundãrii în varianta propusã în cronicile
Tarikh- Es- Soudan ºi Ahmed Baba ºi în jurnalul cãlãtoriei lui Heinrich
Barth ºi în acelaºi timp o demonstraþie a vechimii civilizaþiei urbane
africane.
Tot din izolare s-a nãscut în Europa începutului de secol XIX ºi o
altã imagine, total diferitã, care nu va face carierã: Tombouctou oraºul
canibalilor. Ea a fost lansatã prin revista Journal des voyages ºi se
înscrie într-o reprezentare mai largã a Africii Negre ca pãmîntul
monºtrilor ºi antropofagilor. In numãrul 24 din 1824 revista publica
povestea cãlãtoriei unui cetãþean american Jonathan Washington
Muggs , fiul unei sclave din Tombouctou . J.W.Muggs ar fi ajuns în
urma unui naufragiu pe coastele Africii unde toþi membrii echipajului
au fost fãcuþi prizonieri de triburile sãlbatice Mandigues, cei sãnãtoºi
au fost vînduþi ca scalvi, iar cei bãtrîni ºi bolnavi au constitut felul
principal la mesele organizate pentru cinstirea idolului spiritual
Mumbo-Jumbo. Marinarul american ar fi fost cruþat pentru cã vorbea
“limba africanilor” învãþatã de la mama sa. Noii stãpîni au crezut
povestea “tombouctianului” fãcut prizonier încã din copilãrie, care
îºi schimbase culoarea pielii în anii petrecuþi în Statele Unite ºi i-au
acordat permisiunea de a se reîntoarce în oraºul natal. In descrierea
35

Cissoko Sékené, Tombouctou et l’empire Songhay (Epanoussement du Soudan
Nigerien aux XVe-XVIe siècle), Dakar, Abidjan, 1975

110

Izolare / Transfigurare

fãcutã oraºului de cetãþeanul Georgiei se regãsesc ºi imaginile care îl
consacraserã, dar toate alterate prin practicarea canibalismului, obicei
ce cuprinsese întreaga Africã ºi cãruia Tombouctou nu i se putuse
sustrage. Palatul dominã majestuos întregul oraº, dar accesul la el se
face printre douã piramide de cranii ºi o mulþime de soldaþi înarmaþi
cu arcuri cu sãgeþi otrãvite. Regele este monstruos; de talie foarte
micã, cu trãsãturile diforme ºi ochii injectaþi îºi primeºte supuºii ºi
musafirii aºezat pe un tron de cranii ºi þinînd în mînã o piele de
crocodil în loc de sceptru. Locuitorilor din Tombouctou le plac stofele
ºi parfumurile fine ºi chiar au obiceiul de a scrie poezii. Insuºi Muggs
ar fi început sã traducã un poem în care se povesteºte cum se preparã
diferite feluri de mîncare din carnea prizonierilor de rãzboi.
Reprezentãrile oraºului Tombouctou în parte contradictorii,
amestec de imagini fantastice ºi reale sînt încã dificil de supus unei
analize sistematice. Situat într-un spaþiu inaccesibil oraºul “existã”
multã vreme în afara consistenþei, iar realitatea lui rãmîne una
eminamente mentalã. Tombouctou imaginar nu se construieºte
respectînd regulile utopiei . Oraºul utopic implicã cu necesitate o
dimensiune absolutã, transcendentã ºi, într-o anumitã mãsurã
“trans-umanã”, idealã, o instaurare a unei culturi ºi/sau ideologii
superioare în realitate. Tombouctou imaginat are caracteristicile
proprii oraºelor nemaiîntîlnite definite ca locuri ale excelenþei, nu
ale perfecþiunii, dimensiunea moralã nefiind în mod necesar
adiacentã. Diversele imagini prin care a fost reprezentatã în timp
cetatea sudanezã sînt mãrturie a mecanismelor prin care o realitate
devine ficþiune ºi o ficþiune realitate în condiþiile izolãrii.
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Résumé
Les “villes non rencontrées” anticipent l’élan colonial ou en
découlent; elles constituent une méthode efficace de stimuler
l’imagination des explorateurs- aventuriers, des commerçants, des
scientifiques au service des gouvernements ou des sociétés de
géographie, des officiers des troupes coloniales. Tombouctou est une
telle ville. Au début du XIXe siècle, les Européens ne l’avaient pas
encore visitée. Son isolement a des multiples causes. Située au-delà
du Sahara, désert considéré comme infranchissable, dans l’Afrique
Noire représentée dans le mental collectif européen ou comme le
Paradis sur la Terre, ou comme incarnation terrestre de l’Enfer,
Tombouctou était sous le contrôle des Touaregs, tenus pour le plus
sanglant des peuples du désert; la ville était donc interdite à la curiosité
des Européens. L’imagination a cependant complété l’ignorance. Les
attributs associés à la représentation de la ville constituent une histoire
éloignée dans un espace unaniment jugé comme sans histoire; centre
culturel de l’Afrique, Tombouctou aurait eu des universités et des
bibliothèques au XIIe siècles déjà, son architecture aurait été parfaite,
son activité commerciale aurait réuni les “deux Afriques” séparées
par le désert (l’or y aurait été le seul moyen de change). Même lorsque
les Français sont devenus maîtres de la ville, lorsque celle-ci est donc
sortie de l’isolement et semblait dévoiler tous ses secrets, les images
formées a priori se superposaient aux images issues de l’expérience
directe et empêchaient la destruction de la légende.
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