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Laurent Vidal, Mazagan. Miasto, 

które przepłynęło Atlantyk. Z Ma-

roka do Amazonii (1769-1783), przekł. 

Maria M. Berger, Państwowy Instytut Wydawniczy, 

seria: Rodowody cywilizacji, Warszawa, 2008, 266 str. 
 

Mazagan (po portugalsku Mazagão) – czy 

nazwa tej niewielkiej brazylijskiej miejscowości w 

stanie Amapá, we wschodniej Amazonii, mówi coś 

historykowi w Polsce? Raczej nie. Skoro jednak 

francuski badacz Laurent Vidal napisał o tym  

"mieście" książkę i skoro została ona przetłuma-

czona dla tak prestiżowej serii w naszym kraju, to 

może warto po nią sięgnąć? Frapujące szczegóły 

zapowiada zresztą już sam podtytuł. Mazagan to 

miasto przeniesione w XVIII wieku z Maroka do 

Brazylii, via Lizbona. Zacznijmy więc od przybli-

żenia, w największym skrócie, chronologii samych 

wydarzeń.  

Portugalska twierdza Mazagan na atlantyc-

kim wybrzeżu Sułtanatu Maroka została założona 

w roku 1514. Najpierw była jedną z wielu podob-

nych jej faktorii aprowizacyjnych dla portugalskiej 

floty, która pod sztandarem chrześcijańskiej misji 

podbijała morza i oceany świata. Jednak już 

wkrótce król Jan III, uznając niedawno odkrytą 

Brazylię ważniejszym wtedy kierunkiem podboju, 

zaczął stopniowo wycofywać swe siły z północno-

wschodniej Afryki. I tak już w połowie XVI wieku 

Mazagan stał się jedyną portugalską twierdzą w 

Maroku – pozostając nią aż do roku 1769. Wtedy 

to Korona portugalska, rezygnując z dalszego 

utrzymywania kosztownego przyczółka, zarządziła 

ewakuację wszystkich mieszkańców twierdzy – 

około dwóch tysięcy osób. Sześciomiesięczny po-

byt w Lizbonie był wymuszony ślamazarnym cy-

klem administracyjnym i dopiero z początkiem ro-

ku 1770 mazagańczycy dotarli do Belém w Bra-

zylii. Stamtąd partiami transportowano ich do od-

dalonej o kilkaset kilometrów i dwa tygodnie że-

glugi pirogą specjalnie dla nich budowanej osady 

– położonej u nabrzeży dolnego biegu rzeki Mu-

tuacá, jednego z północnych dopływów Ama-

zonki. Jako że tempo ostatniego etapu przesiedle-

nia było wprost proporcjonalne do tempa budowy 

domów w nowej lokalizacji proces ten bardzo się 

przedłużał – trwał ponad sześć kolejnych lat. 

Jakie piętno taka odyseja odcisnęła na sa-

mych mazagańczykach? Autor pisze: "(...) pomię-

dzy oczekiwaniem na mury a wspomnieniem 

opuszczonych murów powstaje przestrzeń, w któ-

rej społeczność mazagańska musi podlegać zmia-

nom, nie tracąc nigdy swej zwartości". (str. 6) 

Werdykt współczesności jest jednak brutalny – 

owa zwartość nie przetrwała próby czasu. Wszyst-

ko potoczyło się inaczej, niż planowali autorzy i 

realizatorzy tego szalonego pomysłu. Obecnie to 

właśnie odrestaurowana twierdza mazagańska i 

zbudowane wokół niej miasto portowe Al Dżadida 

(kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Casablan-

ki) jest ważnym obiektem turystycznym Maroka, 

w 2004 roku wpisanym na listę Światowego Dzie-

dzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. 

Natomiast brazylijski Mazagan zmienił się niemal 

w karykaturę swojego strategicznego znaczenia 

sprzed 300 lat. Ta zagubiona gdzieś w Amazonii 

osada, bez żadnego znaczenia i bez żadnych per-

spektyw, licząca niespełna 500 mieszkańców, nie 

przewiduje nawet żadnych miejsc noclegowych 

dla ewentualnych turystów. W porównaniu z pre-

stiżowym statusem ostatniego bastionu chrześci-

jaństwa na ziemi Maurów, jakim Mazagan szczycił 

się do roku 1769, dzisiejsza rzeczywistość XXI 

wieku jest więc bardzo smutna. Dlaczego tak się 

stało? Przyczyn można wymienić wiele, ale naj-

ważniejsze z nich są dwie. Po pierwsze decyzja o 

lokalizacji okazała się chybiona: Koronie portu-

galskiej bardziej zależało na zajęciu konkretnej 

pozycji na tym terenie, a nie na zapewnieniu 

mieszkańcom odpowiednich warunków życia. Ma-

zagan po ustaniu finansowania portugalskiego (ca-

ły proces przesiedlenia był bardzo kosztowny) stał 

się miejscem na granicy zdolności do przetrwania. 

Uprawy się nie przyjmowały, odległości od są-

siedzkich ośrodków były duże. Rzeka Mutuacá z 

ważnego dopływu zamieniła się z czasem w 

skromny potok o bardzo ograniczonej spławności. 

Po drugie, może to zakrawać na absurd historii, 

ale w roku 1915 ok. dwutysięczny wtedy Mazagan 

został częściowo przeniesiony raz jeszcze. Tym 

razem w mikroskali – do oddalonego o 20 kilome-

trów miasta Vila Nova de Anauerapucú, które zo-
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stało tym samym przechrzczone na Mazaganópolis 

(czasami też nazywany Mazaganem Nowym). 

"Prawdziwy" Mazagan otrzymał nazwę Mazaganu 

Starego.  

Poznawszy pokrótce historię Mazaganu, za-

pytajmy przede wszystkim, czy losy tego miasta 

rzeczywiście stanowią jakiś ważny epizod historii 

powszechnej? Wprawdzie same indeksy historycz-

ne nie powinny o tym przesądzać, ale akurat w tym 

przypadku ich wymowa jest znacząca. Marcin Ku-

la w Historii Brazylii Mazaganu nie wymienia ani 

razu. Andrzej Dziubiński w Historii Maroka wy-

mienia Mazagan osiem razy, ale ani razu nie po-

święca mu więcej niż jedno zdanie. Marian Mało-

wist w Konkwistadorach portugalskich wymienia 

Mazagan jeden raz. Tylko A. H. de Oliveira 

Marques w dwutomowej Historii Portugalii po-

święca Mazaganowi cały jeden akapit. Czy można 

z tego zestawienia wyciągnąć jakieś wnioski? Są-

dzę, że tak. W historii Maroka i w historii Portuga-

lii Mazagan ma pewne historyczne znaczenie – ja-

ko jedyna, przez pewien czas, twierdza symbolizu-

jąca portugalską potęgę i chrześcijańską religię w 

północno-wschodniej Afryce. W historii Brazylii 

natomiast – ginie w otchłani dziejów jako jeden z 

niezliczonych epizodów mniej lub bardziej (w tym 

przypadku bardziej) planowego zasiedlania brazy-

lijskiego interioru. Laurent Vidal poświęcił wiele 

lat badań, aby pamięć miasta, którą jego miesz-

kańcy z takimi przygodami przewozili przez kon-

tynenty w XVIII wieku, została zachowana. Jest 

wiele przesady w jego twierdzeniu, że 

"[b]ohaterski opór twierdzy Mazagan staje się z 

czasem jedną z podstawowych legend tworzących 

portugalską tożsamość narodową". (str. 177) Ale 

tę przesadę można zrozumieć. Oprócz tego, że ob-

darował nas niezwykłą opowieścią, to pokazał w 

niej bardzo piękny przykład historii nie będącej 

klasycznym odtworzeniem biegu wydarzeń. Autor 

zrobił wszystko, aby z tej międzykontynentalnej 

wędrówki wydobyć jak najprawdziwszy portret 

mazagańskiej społeczności.  

Książka Vidala wymyka się niektórym kla-

sycznym założeniom metodologii historii. Sam au-

tor deklaruje na wstępie, że chciał odtworzyć dzie-

je ducha miasta i pyta samego siebie: "(...) kto jest 

nosicielem tego ducha? (...) [C]zy ten duch miasta 

nie uległ przekształceniu na skutek przenosin? W 

jakim stopniu, na przykład, projekt miasta propo-

nowany przez państwo portugalskie daje się pogo-

dzić z pragnieniem miasta odczuwanym przez ma-

zagańczyków?" (str. 7). Takie podejście narzuca 

niezwykle ryzykowną dyscyplinę badawczą. Samą 

historię przenosin można odtworzyć z dość licz-

nych materiałów archiwalnych, zawierających akty 

prawne, decyzje administracyjne, urzędowe no-

tatki. Natomiast odczucia i przeżycia samych lu-

dzi, "duch miasta", nie zostały utrwalone prawie w 

ogóle. Dlatego dla Vidala cenny staje się każdy 

skrawek poszlaki czy strzęp informacji, które po-

zwoliłyby mu zrekonstruować dzieje mieszkańców 

Mazaganu. Rejestr faktów połączony jest z opisem 

codzienności. Białe plamy autor wypełnia wyraź-

nie zaznaczonymi scenariuszami prawdopodobień-

stwa. Historyczna narracja przybiera chwilami 

formę hipotetycznego reportażu. Jednak ani razu 

nie odnosimy wrażenia, że Laurent Vidal nad-

używa swojej wyobraźni, że dopisuje własne fakty. 

Wręcz przeciwnie – stara się jak najbardziej wpi-

sać całą historię w logikę dziejów i ducha epoki. 

Jego opis codzienności wydaje się tak namacalny i 

wiarygodny, jakby zastrzeżony we wstępie brak 

materiałów relacjonujących wydarzenia widziane 

oczami samych mazagańczyków w ogóle nie był 

problemem.  

Przyjęta metodologia wymusza pewną wy-

biórczość: Vidal odtwarza "mikroportrety, godząc 

się z faktem, że jakaś osoba na krótko wychyla się 

z cienia, by prawie natychmiast do niego powró-

cić." (str. 7). Ale chwilę później sam siebie pyta, 

czy "rezygnacja historyka [z opisu codzienności, 

samych mazagańczyków] (...) nie stanowiłaby, w 

ostatecznym rozrachunku, nowego gestu przemocy 

w stosunku do tych ludzi, już wystarczająco oka-

leczonych przez historię?" (str. 8). 

Jako przykład specyficznego podejścia do 

źródeł historycznych może posłużyć szczegółowa 

(6 stron tekstu) analiza poematu pastoralnego na-

pisanego w formie dialogu pomiędzy lizbońskim 

dworzaninem a oczekującym w Lizbonie na dalszą 

podróż mazagańczykiem. Na jej podstawie autor 

odmalowuje stan ducha ewakuowanych mieszkań-

ców twierdzy: "[t]o miasto pozbawione murów, 

tymczasowo osiadłe w innym mieście (...) wznosi 
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mury z materiału bardziej trwałego niż kamień. To 

mury pamięci będą odtąd wyznaczać prawdziwe 

terytorium, z którym utożsamiają się mazagań-

czycy. Ludzie ci przyzwalają na przeniesienie po-

nieważ zabierają ze sobą oznaki przypisania tery-

torialnego". (str. 60). 

Oryginalnym dopełnieniem opowiedzianej 

historii jest opis dwukrotnej (w lipcu 2002 i w lip-

cu 2003), osobistej wizyty autora w dzisiejszym 

Mazaganie, a szczególnie obszerny (ok. 15 stron) 

opis dziewięciodniowego, organizowanego co-

rocznie, Festynu świętego Jakuba upamiętniają-

cego walki między chrześcijanami i Maurami. Au-

tor także chętnie (np. w formie motta do rozdziału) 

wykorzystuje cytaty z literatury pięknej, takich au-

torów jak: Dino Buzzati, Georges Perec, José Sa-

ramago, James Joyce, Carlos Drumond de Andra-

de, Italo Calvino. W samym tekście spotykamy 

nawiązania do Marcela Prousta i Jorge Sempruna. 

To wszystko jeszcze bardziej upodabnia narrację 

do rodzaju historii "empatycznej", naświetlanej z 

różnych punktów widzenia i różnymi sposobami – 

aby dramat opisywanej grupy ludzi stał się nam 

jak najbliższy.  

W zamyśle autora opracowanie ma umożli-

wiać "refleksję nad charakterem miasta w stanie 

przenosin: do czego sprowadza się miasto, gdy 

odłącza się od swego terytorium? A także, czym 

jest społeczność miejska, gdy utraci swoje miej-

skie struktury? (...) Jak się je [miasto] przenosi? 

Oraz co się przenosi: ludzi, kamienie, kształty czy 

wyobraźnię?" (str. 6). Jest formą opowieści o pa-

mięci zbiorowej: "Mazagan, miasto przenoszone, 

dało początek trzem miastom. Korona wykorzy-

stała czas przenosin, aby dopracować projekt mia-

sta kolonialnego (Nowego Mazaganu); co zaś do 

samych mazagańczyków, oscylują oni między 

miastem pamięci (twierdzą marokańską) a miastem 

przeżytym (Belém)." (str. 97) 

W kontekście powyższych zagadnień i pytań 

cała historia nabiera jeszcze dodatkowego wy-

miaru: współcześni mieszkańcy Mazaganu to mu-

rzyńscy potomkowie quilombolas, zbiegłych nie-

wolników. Luzytańscy spadkobiercy bohaterów 

XVIII-wiecznej odysei pomiędzy kontynentami 

rozproszyli się po stanie Amapá, część z nich 

mieszka też w Nowym Mazaganie. Celebrowanie 

przez czarną społeczność Starego Mazaganu histo-

rii walk chrześcijan z Maurami (we wspomnianym 

corocznym festynie) jest zatem formą "fikcyjnego 

odtworzenia genealogii kulturowej", a zakorzenie-

nie w tradycji afrykańskiej przybiera podwójny 

wymiar "pochodzenia mieszkańców Starego Ma-

zaganu, z jednej strony – z twierdz, z drugiej – z 

faktorii Czarnej Afryki". 

Laurent Vidal jest zafascynowany nie tylko 

ludzką stroną tej historii, lecz także opisem rze-

czywistości w kilku miejscach na świecie i w 

dwóch rytmach: rytmie ruchu i rytmie oczekiwa-

nia. I w jednym z fragmentów zamykających 

książkę mówi o potrzebie badań nad historią spo-

łeczną czasu oczekiwania – fragmentami rzeczy-

wistości dziejowej, szczególnie istotnej w epoce 

nasilonych migracji, nierozłącznie związanymi z 

"przystaniami wędrówki", "punktami tranzytu". 

Także sam proces przemieszczania się jest pewną 

formą zawieszenia, jednak nie w warunkach bez-

ruchu, lecz przyspieszenia. 

Nie wiem jak wygląda publikacja w orygi-

nalnym wydaniu francuskim. W polskiej edycji 

odczuwam pewien niedosyt co do czytelności nie-

których materiałów ilustracyjnych, zwłaszcza ar-

chiwalnych map i rycin. 

Czy cała ta historia będzie ciekawa dla pol-

skiego czytelnika, który ma dostęp do bogatej lite-

ratury dotyczącej o wiele bardziej dramatycznych i 

bolesnych epizodów z historii naszej części świata, 

rejestru wypędzeń, przesiedleń i deportacji w skali 

o wiele bardziej masowej? Polski przekład książki 

Laurenta Vidala daje możliwość przekonania się o 

tym samemu.  
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