POLITICI COLONIALE ÎN AFRICA N EAGRĂ
Viorel Cruceanu

La sfărşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea,
continentul negru a devenit un mozaic de posesiuni coloniale. La mai vechea
continuitate portugheză s-au adăugat prezenţe noi, unele remarcabile prin
consistenţa lor (engleză, franceză), altele mai discrete (belgiană, spaniolă,
germană şi italiană). Fiecare putere colonială a promovat formule
administrative ce trădau un anume specific metropolitan. Dintre toate,
politicile coloniale implementate de Anglia şi Franţa au fost, indubitabil, cele
mai interesante.
Pragmatismul britanic s-a obiectivat în faimoasa "guvernare indirectă"
("Indirect Rule") iniţiată de sir Frederick Lugard, considerat de africanişti
1
drept "cel mai mare dintre colonialiştii englezi ai secolului al XX-lea" •
Născut la Madrâs, în India, tânărul ofiţer Lugard şi-a dat seama de importanţa
rolului social jucat de potentaţii maharajahi locali, în contactul cu
administraţia britanică. La 30 de ani a părăsit India ( 1 888), inaugurând o
fructuoasă "aventură" africană. După un an petrecut în Nyassaland
(protectorat englez din Africa australă), Lugard s-a angajat în serviciul
"Imperial British East Africa Company", care i-a încredinţat administrarea
Ugandei. Acest protectorat avea în componenţa sa patru regate: Buganda,
Bunyoro, Ankole şi Toro. Dintre toate se detaşa Buganda, ce a impresionat pe
englezi prin sistemul său de administrare. Autoritatea supremă o reprezenta
regele, numit kabaka, cel care conserva cvasitotalitatea privilegiilor
tradiţionale. El era asistat de un consiliu consultativ (Lukiko) alcătuit din
vârfurile aristocraţiei ganda (numele statului era Buganda, iar al populaţiei,
ganda). De asemenea, suveranul era ajutat în exercitarea puterii de un fel de
prim-ministru, demnitate redată prin termenul katikiro. La nivel local
acţionau, în numele kabaka, şefii de district (bakungu), ce formau o
nobilime mare, şi şefii de sate (batongole), ce constituiau o nobilime mică.
Atribuţiile lor vizau menţinerea ordinii şi strângerea impozitelor. Lugard ştia,
din experienţa indiană, că eficacitatea prezenţei coloniale engleze era
condiţionată de buna cooperare cu aristocraţia locală (reglementată de
"Uganda Agreement" din 1 900 prin care, cele patru regate ugandeze
acceptau protectoratul britanic în schimbul recunoaşterii propriei autonomii,
1 H. Deschamps, Les institutions politiques de 1' Afrique Noire, Paris, P.U.F., 1970, p. 48;
vezi şi J.O. Sagay, D.A. Wilson, Africa - A Modern History, New York, A.P.C., 1 978,
p. 237 şi unn.
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inclusiv respectarea proprietăţii afiicanilor asupra pământului). El şi-a convins
superiorii că "dezvoltarea coloniilor în albia instituţiilor locale convenea de
2
minune temperamentului britanic" , fiind în interesul ambelor părţi. Politica
lui Lugard va căpăta consacrarea în Nigeria, unde a fost repartizat în 1 894.
Conducătorii "Royal Niger Company" I-au trimis în nordul Nigeriei,
regiunea cea mai sensibilă. Şi aici Lugard a luat contact cu o societate riguros
ierarhizată (în ciuda dispersiei în mai multe emirate: Sokoto, Kano, Katsina
etc.). Cel mai puternic dintre feudalii autohtoni era emimi din Kano. El îşi
exercita atribuţiile prin intermediul a patru "miniştri": waziri (însărcinat cu
justiţia), maadji (responsabil cu finanţele), makadi (răspunzător cu colectarea
taxelor şi impozitelor) şi galadima (lider militar, comandant al "garnizoanei"
Kano ). Echipa era completată cu înalţi şefi tribali ce administrau districtele,
respectiv satele, fiind abilitaţi cu rol judecătoresc şi strângerea impozitelor pe
plan teritorial.
În calitate de cuceritor, Lugard ar fi putut decide, atât în Buganda cât şi
în nordul Nigeriei, suprimarea instituţiilor tradiţionale. El a preferat însă o cale
"contractuală", cu reguli şi obligaţii de ambele părţi. Astfel, kabaka şi emirii
acceptau protecţia Regatului Unit, delegată şi exercitată de un guvernator
englez, dar, în schimb, îşi păstrau puterea cutumiară, reprezentantul Coroanei
putând interveni doar împotriva abuzurilor, tiraniei, traficului de sclavi şi
corupţiei. Prin urmare, prin "Indirect Rule", raporturile guvernator englez 
autorităţi tradiţionale se întemeiau pe colaborare şi nicidecum pe subordonare.
Chiar elementele novatoare, transplantate de englezi, precum tribunalele sau
serviciile tehnico-medicale, erau încredinţate tot şefilor tradiţionali, priviţi ca
"stâlpii noii ordini şi ai progresului"3 .
Referindu-se la creaţia sa, F. Lugard scria în "The Dual Mandate in
British Tropical Africa" ( 1 922): «caracteristica esenţială a sistemului este că
şefii locali sunt parte integrantă a aparatului administrativ. Nu există două
tipuri de autoritate, britanică şi indigenă, lucrând separat sau în coordonare, ci
o administraţie unică în care şefii indigeni au sarcini bine stabilite şi un statut
recunoscut la fel ca şi al funcţionarilor britanici»4 . Particularizând la
experienţa nigeriană, lordul Lugard afirma că reformele sale şi-au propus
«regenerarea Nigeriei prin propria sa clasă conducătoare şi prin instituţiile sale
autohtone»5 . "Indirect Rule" era destinată să joace şi un rol de perspectivă,
2
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deoarece "prin intermediul şefilor tradiţionali, populaţiile africane trebuiau să
dobândească sensul propriilor responsabilităţi şi să acceadă la formele
moderne ale vieţii politice'.6 . Sistemul original experimentat de lordul Lugard
a cules meritate elogii fiind apreciat ca "expresia unui frumos ideal"7 , iar în
8
cazul Nigeriei, drept una dintre "capodoperele colonizării britanice" . Marele
paradox al operei lui Lugard (care a murit în 1 945, la venerabila vârstă de 97
ani) a fost acela că deşi dorea promovarea progresului în Africa, ea a întărit
sistemul tradiţional, conservând rânduieli închise şi rigide, incompatibile cu
modernitatea.
Într-o discuţie purtată la Tescani cu distinsul istoric Neagu Djuvara, în
mirificul peisaj ce-l inspira pe Enescu, am atins şi aspectul "eşecului" Indirect
Rule. Se ştie că domnia sa a fost timp de 23 ani consilier diplomatic al
preşedintelui Republicii Niger (întâi Diori Hamani, apoi gen. Seyni
Kountche). Însoţindu-1 pe Diori, într-o vizită oficială la puternicul vecin din
sud, în 1 96 1 , N. Djuvara a luat contact cu realităţile nordului Nigeriei,
sesizând diferenţele faţă de celelalte regiuni ale întinsei colonii britanice, în
special cu regiunea de est, populată de etnicii ibo. Iată ce ne spunea profesorul
Djuvara: "în acel nord musulman, alfabetizarea era doar de ordinul a 3%. La
ibo, alfabetizarea era mai intensă chiar comparativ cu România: 98%. Aceasta
se datora faptului că iboAfuseseră creştinaţi de călugări catolici, chiar înainte de
colonizarea britanică. In Nigeria ex-britanică tor SE fusese creştinat de
catolici. Gradul lor de alfabetizare era unic în toată Africa, fiind mai ridicat
chiar decât în unele state europene. Prin urmare, toată administraţia din nord
(poştaşul, poliţistul, învăţătorul, profesorul universitar) era ibo. Eu însumi,
vizitând locul, Avedeam diferenţele etnice. Era o simplă faţadă să spui că-i
aceeaşi ţară"9 . Intr-adevăr, marele istoric român, unul din puţinii cunoscători
veritabili ai Africii, avea dreptate: acolo unde a funcţionat "Indirect Rule"
decalajele erau mai evidente, inclusiv în interiorul aceleeaşi colonii.
"Indirect Rule" nu s-a dovedit o soluţie universală în posesiunile
britanice. Ea s-a aplicat numai acolo unde existau deja ierarhii bine
structurate: nordul Nigeriei, teritoriul Ashanti în Coasta de Aur, regatul
Buganda în colonia Uganda, în Camerunul britanic şi Somaliland, precum şi
în protectoratele australe Nyassaland, Bechuanaland, Basutoland şi
Swaziland. În celelalte colonii, britanicii au creat instituţii PC?Iitice care s-au
6

P. Guillaume, op.cit., p. 1 53.
Ibidem, p. 1 54.
8 Cf. Lumea, nr. 29, 13 iulie 1 967, p. 3 1 .
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Interviu cu istoricul Neagu Djuvara, Tescani (jud. Bacău), mai 200 1 ; despre efectul
benefic al "Societăţilor misionare creştine" (catolice sau protestante), vezi A. Adu Boahen,
African Perspectives on Colonialism, Baltimore and London, The Johns Hopkins Univ.
Press, 1 990, p. 1 6- 1 8.
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bucurat de un real prestigiu: Consiliile Legislative şi Consiliile Executive.
Primele, în ciuda numelui, aveau doar un rol consultativ (principalele hotărâri
legislative fiind luate în metropolă). Ele erau alcătuite din funcţionari superiori
ai administraţiei coloniale şi din reprezentanţi ai coloniştilor britanici stabiliţi
în teritorii. Cu timpul nurr:ărul delegaţilor sporeşte, prin admiterea căpeteaiilor
tradiţionale autohtone. Iniţial, singurul criteriu ce asigura delegarea în
Consiliul Legislativ era numirea. După al doilea război mondial, criteriul
electiv a devenit precumpănitor. Această modificare a determinat reducerea
ponderii funcţionarilor coloniali, asigurându-se posibilitatea ca africanii să
devină majoritari. Astfel, localnicii au fost cooptaţi la regulile
parlamentarismului modem. Puterea executivă se exercita de către Consiliile
Executive, alcătuite numai din funcţionari coloniali (conduse, ca şi Consiliile
Legislative, de guvernatori numiţi direct de "Colonial Office"). Abia după
anul 1 945, odată cu afirmarea şi ascensiunea partidelor politice africane,
Consiliile Executive s-au deschis şi autohtonilor. Mai mult, prin repetate
reforme constituţionale africanii au devenit majoritari; teritoriile dobândeau
astfel autonomia internă, ca un act preliminar accesului deplin la
independenţă. Analizând caracteristicile sistemului colonial britanic,
neobositul luptător George Padmore, apropiat colaborator al lui Kwame
Nkrumah, scria că, spre deosebire de alte stăpâniri europene, cea engleză
«oferă popoarelor dependente cea mai mare posibilitate de a obţine
autodeterminarea pe căi constituţionale)) 1 0 • De asemenea, arătând îngăduinţă
"faţă de manifestările organizaţiilor intelectuale şi politice ale africanilor" 1 1 ,
englezii s-au dovedit pregătiţi pentru un parteneriat cu teritoriile ce evoluau,
ineluctabil, spre neatâmare.
O cu totul altă imagine oferea spaţiul colonial francez. Istoricul guineez
lbrahima Baba Kake evidenţia faptul că francezii au edificat "un sistem
piramidal, destul de rigid, al cărui vârf era reprezentat de ministrul coloniilor
iar baza de populaţiile indigene" 1 2 • Între vârf şi bază se situau numeroase alte
verigi, aflate în raporturi de strictă subordonare. La etajul superior,
respectivele verigi cuprindeau: guvernatorul general, considerat "depozitarul
puterilor Republicii" ' (câte unul pentru fiecare din cele două federaţii Africa
Occidentală Franceză şi Africa Ecutorială Franceză), guvematorii (pentru
fiecare colonie franceză, inclusiv teritoriile componente ale A.O.F. şi A.E.F.),

Cf. Jean Suret-Canale, Afrique Noire Occidentale et Centrale, Paris, E.S., 1964, tome Il,
442-443 '
. . .
.
. '1'JZaţiel
· CIVI
p,· E. J ef'"terson M urphy, 1stona
afncane, Bucureşt1, Ed"1tura M"merva, 1981 , vo 1 . 2 ,
P:· 272 .
�
L Baba Kake, L' Afrique coloniale. De la Conference de Berlin (1885) aux
independances, Paris, A.B.C., 1 977, p. 64.
L' P. Guillaume, op.cit p. 1 39.
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comandanţii de cercuri (coloniile erau împărţite în unităţi administrative

numite cercuri) şi şefii de subdiviziuni (cercurile - un fel de regiuni - se

compuneau la rândul lor din subcercuri). Toate aceste funcţii erau deţinute de
cetăţeni francezi care, în cvasitotalitatea lor, proveneau de pe sol metropolitan.

La etajul inferior al piramidei se aflau: şefii provinciali (ce reuneau un număr
limitat de cantoane), şefii de canton (cantonul era o creaţie a colonialismului

francez, alcătuit din mai multe sate) şi şefii de sat. Ei erau în totalitate indigeni,

supuşi unei stricte supravegheri exercitate de comisari districtuali ori de
inspectori ai administraţiei coloniale. Centralizarea excesivă, specifică

spiritului cartezian francez, a dus la apariţia unui vast aparat birocratic. Astfel,
în 1 937, federaţia mai mare (A.O.F.) cuprindea 7 colonii, 1 1 8 cercuri, 2.200
cantoane şi 48.000 sate, răspândite pe o suprafaţă de 4.633.985 km2 şi la o
populaţie de numai 1 5 .000.000 locuitori 1 4 • Spre deosebire de Indirect Rule,

şefii africani din posesiunile franceze nu erau asociaţi la conducerea afacerilor
locale ei fiind priviţi ca "un auxiliar administrativ util" 1 5 sau ca simple "rotiţe
ale mecanismului adrninistrativ" 16 • Dorind să-şi păstreze poziţiile, aceste
"rotiţe" au devenit instrumente docile în mâinile administraţiei coloniale.

Datorită unei asemenea colaborări, şefii tradiţionali din posesiunile franceze
şi-au pierdut prestigiul de odinioară. De aici drama lor existenţială, ei

transformându-se într-o categorie ostracizată, "ruptă de societatea indigenă de

unde ea a fost alungată, dar şi de societateC' europeană în care nu era
admisă" 1 7 . Înstrăinarea "cadrelor sociale africane", considerată "o mare
8
eroare" 1 chiar de către un fost guvernator general al A.O.F., Marcel Merlin, a
făcut ca sistemul colonial francez să exceleze prin autoritarism şi represiune,

în contrast cu atmosfera liberală din Imperiul britanic.

O concepţie foarte interesantă pe tema raporturilor colonizator-colonizat

am întâlnit la scriitorul din Câte d' lvoire, Ahmadou Kourouma. Cunoscut

pentru "radiografiile sociale" din opera sa, A. Kourouma lansează de o

manieră inedită, pe alocuri brutală, problema "colaborării" sub dominaţia

colonială. Omul de litere ivorian afirma: "în satul meu exista un singur
administrator colonial, în timp ce noi eram foarte mulţi. Dacă nu ar fi fost
africani care să coopereze cu administratorul, acela nu ar fi putut face
nirnic" 1 9 . Deşi se dezice de colportarea termenului "colaboraţionism", el îl
1� J. Ganiage, H. Deschamps, O. Guitard, op.cit., p. 3 1 7;
�oire de 1919 a nos jours, Paris, P.U.F., 1 973, p. 70.
1 ' H. Deschamps, Les institutions . . , p. 54.
1 6 J. Ganiage, H. Deschamps, O. Guitard. op.cit., p. 3 17.
1 7 Cf. Histoire gem!rale de l'Afrique, tome VII. Paris,
1 987, p. 6 12.
1 8 R. Comevin, op.cit., p. 70.

vezi şi Robert Comevin,
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sugerează constant. Mai mult, A. Kourouma lansează şi ideea că, până în
1 960, africanii ar fi resimţit colonialismul ca pe o fatalitate: "eu cred că
populaţia malinke (etnia sa
nota ns), care lucrase pentru colonişti, nu-şi
imagina că într-o zi colonialismul va înceta să existe"20 . Trebuie să
recunoaştem că punctul de vedere exprimat de literatul vest-african ne-a
surprins, cu atât mai mult cu cât, un alt condei sclipitor, scriitorul francez
2
Andre Gide, ne-a oferit, în impresiile sale de călătorie în Ciad şi Congo 1 ,
numeroase mostre ale comportamentului abominabil al administraţiei
coloniale franceze. Dilema rezultată de aici ne-a determinat să ne adresăm
prestigiosului istoric malian Alpha Oumar Konare22 . Fără a nega "colaborarea
activă a unor africani la opera colonială", A.O. Konare evidenţiază dificultatea
abordării unor "probleme atât de complexe", cu "maximum de obiectivitate
posibilă", dat fiind faptul că "o bună parte din sursele documentare rămân
indisponibile, inclusiv la nivelul arhivelor"2 3 .
Politica incriminată de A. Kourouma era parte componentă a filosofiei
coloniale franceze, cunoscută sub numele de administraţie directă (exact
opusul britanicei Indirect Rule) . Această filosofie a cunoscut două perioade
distincte: cea a asimilării, până la cel de-al doilea război mondial, respectiv
tendinţa asocierii, din 1 946 şi până la emanciparea coloniilor franceze din
Africa Neagră, în 1 960.
Asimilarea a fost, multă vreme, piatra unghiulară a colonialismului
francez. În "L'Autopsie de la colonisation", Guy de Bosschere ne oferă o
explicaţie limpede: «Pentru guvernul colonial a asimila înseamnă alienarea
fundamentală a colonizatului, precum şi impunerea legilor, limbii şi tradiţiilor
colonizatorului ( . . . ). Această formă de asimilare are ca avantaj faptul că
provoacă depersonalizarea colonizatului şi, prin urmare, supunerea sa mai
uşoară»24 • Ea oferea autohtonilor iluzia că vor putea «beneficia de aportul
culturii franceze şi al civilizaţiei europene, dar, mai ales să obţină aceleaşi
2
drepturi şi privilegii de care se bucurau cetăţenii francezi» 5 . Pe bună dreptate
s-a afirmat că, prin asimilare, Franţa colonială urmărea "să-i transforme pe
indigeni în francezi de culoare"2 6 . Dar, pentru o asemenea reuşită era necesară
dizolvarea substanţei proprii a coloniilor şi a băştinaşilor în cea metropolitană.
-

20 Ibidem.

21

Vezi A. Gide, Călătorie în Congo, Bucureşti, Editura Univers, 1 97 1 .
Fost preşedinte al Republicii Mali, pe durata a două mandate constituţionale (8 iunie 1 992 8 iunie 2002).
2� Fragmente din scrisoarea adresată autorului acestor rânduri şi datată 7 octombrie 1 993.
2� Cf. P. Guillaume, op.cit., p. 1 30.
22
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1 966, p. 1 99.
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Din această perspectivă, africanistul Heruj Brunschwig a sesizat dificultăţile,
dacă nu chiar imposibilitatea, asimilării. In concepţia sa, fenomenul este un
proces de lungă durată ce presupune generaţii întregi de viaţă comună,
7
memorie colectivă şi reflexe asemănătoare2 . Ea mai presupune "o voinţă şi o
acceptare reciprocă a celuilalt", fiind condiţionată de repere ce ţin de "spaţiu,
28
timp şi cauzalităţi" . Mai mult, africanistul francez intuieşte că asimilarea nu
este doar o problemă individuală ci, având în vedere realitatea africană, o
problemă de grup. Or, asimilarea grupului se va dovedi la fel de complicată ca
şi asimilarea individului. Guvernanţii celei de-a treia Republici au încercat să
dea contur asimilării prin "legea cetăţeniei" din 4 februarie 1 9 1 9. Legea
acorda cetăţenia franceză acelor africani ce îndeplineau o serie de condiţii: să
ştie să citească şi să scrie în limba franceză, să fi servit în armata franceză, să
fie proprietar,� să facă dovada unui venit, să deţină o funcţie publică sau să fi
fost decorat. In fond, condiţiile enumerate au reprezentat tot atâtea restricţii
care au făcut ca, în anul 1 938, numărul cetăţenilor francezi din rândul
indigenilor să se ridice doar la 90.000 în AOF şi la numai 5.000 în AEF29 . Nu
este de mirare că asimilarea nu a avut ecou în rândul mulţimilor; ea a rămas
însă aspiraţia supremă pentru tinerii africani evaluaţi, ce o percepeau ca
singura posibilitate de a accede la un statut de egalitate cu albii. Or, imediat
după primul război mondial, când conceptul era privit cu seriozitate de elitele
africane, metropola s-a dezis, proclamând că noţiunea este "demagogică şi
irealizabilă"30 . Suntem înclinaţi să credem că, printr-o asemenea reacţie,
Franţa urmărea să evite afirmarea acestei elite locale, pe care să o trateze
ulterior ca un partener. "Spaima" asimilării a persistat până târziu, încât la 27
august 1 946, bătrânul politician Eduard Herriot declara în Adunarea Naţională
31
că, pe această cale, «Franţa va deveni colonia fostelor sale colonii» •
Realităţile generate de cel de-al doilea război mondial au făcut vetust
conceptul "asimilării", căruia i s-a substituit cel al "asocierii". Asocierea
preconiza, cum bine s-a remarcat, "recunoaşterea originalităţii coloniilor şi,
3
reciproc, a metropolei" 2 , ceea ce ar fi condus către o federalizare a
Imperiului, în evidentă contradicţie cu tradiţia centralistă a Franţei. Noul
concept nu a avut o evoluţie mai fericită. El s-a dovedit o întreprindere
cosmetică de a salva aparenţele unui sistem profund fisurat. Dezbaterile
17

H. Brunschwig. L' Afrique noire au temps de I'Empire fran.;ais, Paris, Denoel,
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Ibidem.
Ibidem, p. 22.
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J. Suret-Canale, op.cit., p. 1 1 3.
Cf. Alfred Grosser, La 1v• Republique
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P. Guillaume, op.cit., p.
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1 972, p. 250.
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asupra modalităţilor de asociere au consumat un întreg deceniu. Abia la 22
iunie 1 955, Edgar Faure declara în Adunare că «era colonialismului a luat
sfărşit, cea a asocierii abia începe>>33 . Însă, atunci când Franţa a înţeles că
teritoriile de peste mări au propria personalitate, era deja prea târziu: sunase
ora independenţei.
Am creionat în rândurile de mai sus, de o manieră condensată,
caracteristicile politicilor coloniale a două mari puteri: Anglia şi Franţa.
Conduita lor se dovedea armonică şi fidelă cu ideile nutrite de Disraeli:
«politica devine mare nwnai atunci când ea creează istorie»34 . Anglia şi
Franţa au sperat că implantarea lor în Africa va dura o veşnicie. Î n timp, ideile
lor novatoare au creat o nouă dinamică istorică, marcată decisiv de accesul
Africii la independenţă.
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