Experimente coloniale britanice în secolul al XIX-lea.
Sierra Leone
GabrielLeahu
Africa Occidentală ocupă un loc aparte în evolu�a istorică a Africii sulr
sahariene. Ea a fost regiunea în care au apărut marile imperii medievale - Ghana, Mali,
Benin; din punctul de vedere al domina�ei coloniale a fost zona unde s-au confiuntat,
încă din secolul al XVID-lea, Franţa şi Marea Britanie, celelalte puteri coloniale având
mai mult o prezenţă simbolică. Din perspectiva mişcărilor de emancipare de sub tutela
europeană, dar şi a formelor de organizare democratică ce au Ia origine afiicanii, Africa
de Vest a fost deschizătoare de drumuri 1 • Şi nu în ultimul rând, aici a apărut singurul stat
afiican care şi-a păstrat independenţa, Republica Liberia.
Scopul studiului nostru este prezentarea specificului politicii coloniale engleze în
Africa de V�st până în 1 880, deosebit de interesantă datorită caracterului său
experimental şi a consecinţelor avute asupra popula�ilor afiicane din zonă, şi în primul
rând asupra sclavilor eliberaţi din Sierra Leone.
Posesiunile britanice din Africa Occidentală erau rezultatul mai multor
secole de interese divergente. Gambia era consecinţa acţiunilor comerciale
anterioare anului 1815 2 ; Gold Coast a apărut datorită necesităţii stopării comerţului
cu sclavi desfăşurat de Confederatia Ashante ; Sierra Leone din raţiuni
antisclavagiste şi misionare4, iar Nigeria datorită dezvoltării comerţului cu ulei de
palmier la mijlocul secolului al XIX-lea. Interiorul coloniilor a fost luat în stăpânire
efectivă în cursul perioadei următoare, fiind rezultatul expansiunii lente ce a
5
precedat ocuparea întregii Africi, înfăptuită până Ia începutul secolului al XX-Iea •
Aproape întregul secol al XIX-lea posesiunile menţionate au părut a fi inutile,
Marea Britanie încercând de mai multe ori să renunţe Ia ele. În 1828 este pusă în
discu�e prezenţa în Gold Coast, iar în 1865 Gambia, Lagos, Gold Coast fac obiectul
analizei Comitetului Parlamentar special constituit pentru a investiga necesitatea
6
menţinerii Ior • Principala cauză a inten�ilor de abandonare a coloniilor vest-afiicane a
constituit-o influenţa doctrinei liberale, care considera imperiul colonial englez o
structură politică tranzitorie, ce se îndreaptă inevitabil spre dispariţie, prin independenţa
1 Elikia M'Bokolo, L' Afrique au xx• siecle. Le continent convoite, Paris, Seui� 1985, p. 13 1 .
David K Fieldhouse, Les Empires coloniaux a partir du XVIII" siecle, Paris, Bordas, 1973, p. 249.
3 F.M. Bourett, Ghana. The Road to Independence, 1919-1957, London, Oxford Univ. Press, 1960, p. 16.
4 R et. M. Comevin, Histoire de I'Afrique, des origines a la 2" guerre mondiale, 4" ed., Paris, Payot,
2

1974, p. 284-286.

5 H. Deschamps (ed.), Histoire generale de l'Afrique Noire, t Il, De 1800 a nos jours, Paris, PUF, 1971,

p. 418-422.

6 F.M. Bourret, op. cit, p. 18.
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posesiW1ilor. Coloniile costă scump, susţineau economiştii liberal� datorită obliga�ilor
ce reveneau metropolei (protejarea şi sus�nerea administra�ei coloniale) şi care erau
suportate de cetăţeni prin impozite. Sumele cheltuite puteau fi considerate pierdute
datorită nerecunoştinţei coloniilor, care mai devreme sau mai târziu se desprindeau de
"corpul care le-a hrănit"7• Apoi, dezvoltarea comerţului nu implica şi existenţa
controlului politic, fapt demonstrat de intensul comerţ cu fostele colonii americane8 • De
asemenea, toate aceste sume erau scoase de pe piaţa financiară, în condi�ile în care
dezvoltarea industriei solicita noi investi�t Argumentelor economice li se adăugau cele
de morală politică: eliberată de sarcinile financiare şi militare impuse de existenţa
Imperiului colonial, Anglia unna să constituie, împreW1ă cu toate statele lumii, o
"republică a comerţului", al cărei factor de coeziune unna să-I reprezinte liberul
schimb10.
În ciuda criticilor aduse Imperiului, erau pu�ne voci care susţineau renW1ţarea la
colonii, pentru că prestigiul britanic ar fi fost afectat. Nu întâmplător, oamenii de stat le
considerau "poveri nenorocite .. dar pe care nu avem dreptul să le abandonăm"1 1 •
Solu�a problemei era limitarea posesiW1ilor la ceea ce deja se cucerise ş i pentru că
independenţa lor era inevitabilă, Marea Britanie nu trebuia să se opună, ci să le ajute să
progreseze. Astfel, ele puteau fi integrate în noul sistem economic, ceea ce avantaja pe
toată lumea12•
Noua teorie colonială, ce o înlocuise pe aceea mercantilă, corespundea
suprema�ei economice britanice din primele trei sferturi ale secolului al XIX-Iea1 3 ,
dar era şi rezultatul acţiW1ilor umanitare şi filantropice, care susţineau necesitatea
tutelării popula�ilor indigene. Numai aşa, civiliza�a occidentală putea salva "rasele
inferioare" de sclavie, canibalism, sacrificii umane, mutilări şi asasinate rituale - de
care nu se puteau apăra singure. Aici se află originea ideii misiW1ii civilizatoare a
omului alb, concep�e care va domina ideologia europeană de la sîarşitul secolului al
XIX-Iea14•
Persrsectiva liberală a determinat atât o politică ezitantă în faţa noilor ocazii de
expansiune 5, cât şi crearea în colonii a W10r elite "prin încurajarea la indigeni a
exercitării acelor calită� care ar face posibilă, din ce în ce mai mult, transferarea către ei
.

7 R Marx, Histoire du Royaume-Uni, Paris, A. Colin, 1%7, p. 273.
8 E. Halevy, England in 1815, London, 1960, p. 3 13.

9 R Marx, op. cit, p. 274.

10 L. Bergeron, M. Roncayolo, Le monde et son histoire, Paris, Laffont, 1 980, p. 387; vezi şi W.E.F.
Ward, Emergent Africa, London, G. Allen & Unwin Ltd, 1967, p. 49.
1 1 AD. Edwards, G.W.L. Beannan, Britain, Europe and the World, 1848-1918, Cambridge, Cambridge
Univ. Press, 1971, p. 224.
1 2 R Marx, op. cit., p. 273-274.
1 3 W. Langer, The Diplomacy oflmperialism, 1890-1902, secd. ed. New York, Knop's, 1960, p. 70.
1 4 J.D. Fagl!. Ghana. A historical interpretation, Wisconsin Univ. Press, 1966, p. 61-62.
15 F. McDonough, Imperiul Britanic, 1815-1914, Ed. All l 999, p. 55; vezi şi C.P. Kirby, East Africa,
New York, White, 1968, p. 20.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Experimente coloniale britanice în secolul al XIX-lea

29 1

a administra�ei şi a întregii guvernări"16• Drept unnare, preocuparea englezilor, la care
se adaugă şi specificul dezvoltării economice a Afiicii Occidentale, au permis
dezvoltarea unor elite autohtone viguroase, reprezentate în afaceri, în domeniul
spiritual-ecleziastic, dar şi în cel laic (avoca�, ziarişti, profesori, medici, func�onari
coloniali)17•
Din punct de vedere economic, particularitatea Afiicii Occidentale o constituia
faptul că popoarele de pe coastă au fost în rela�i comerciale cu Europa timp de mai
multe Sth>le. Nevoia de mărfuri europene era atât de mare, încât după abandonarea
comerţului cu sclavi ele vor face eforturi foarte mari pentru a dezvolta culturile de
export (ulei de palmier, cacao, mirodenii, pulbere de aur), în schimbul cărora să poată
adute produsele europene devenite indispensabile1 8 •
Reac�a europeană împotriva comerţului cu sclavi nu a fost numai în sens
negativ, de interzicere, de vânare a comercian�lor, unde flota britanică a jucat un rol
determinant. Comerţul cu sclavi era privit ca o crimă îngrozitoare ce trebuia oprită, dar
pentru aceasta era decisiv ca o ac�une pozitivă să fie efectuată în Afiica însăşi, astfel
încât "comerţul ruşinos" să fie înlocuit cu unul legal. Transformarea a fost lentă19,
europenii căutând să modifice acele condiţii locale care permiteau aducerea sclavilor pe
coastele Afiicii de Vesr0• Acţiunile "pozitive" au îmbrăcat diferite forme, de la
predicarea căii creştine de viaţă - care condamna atât comerţul cât şi sclavia, sprij inirea
dezvoltării agriculturii şi a meşteşugurilor, la ini�erea şi încurajarea unui comerţ nou,
mai profitabil decât cel cu sclavi, şi până la impunerea administra�ei europene, care "să
elimine rădăcinile sclaviei şi ale comerţului cu sclavi"2 1 • Una din primele consecinţe
practice ale politicii "pozitive" a fost stabilirea misiunilor creştine, care vor reuşi să
inducă un climat de opinie prin care majoritatea afiicanilor încep să accepte implica�ile
economice şi politice ale campaniei antisclavagiste22•
Drept unnare, administra�ile coloniale au favorizat produc�a indigenă,
constituind un sistem economic al produc�ei africane, chiar dacă aceasta era, în general,
de subzistenţă23 • Activită�le economice ale majorităţii populaţiei constau în produc�a
alimentelor necesare consumului, a materialelor de construc�i, a combustibilului, a
veşmintelor - necesare aprovizionării pieţei interne, dar întâlnim şi un infloritor comert
extern, bazat pe exportul de ulei de palmier4, dar mai ales de cacao - în Gold Coast şi
·

16

După cum sunau recomandările Raportului parlamentar din 1 865, întocmit de o comisie condusă de
colonelul Ord (Raportul Ord.) Apud F.M. Bourett, op. cit, p. 1 8.
17 E. M'Bokolo, Afrique Noire. Histoire et civilisations, II - XIX-XX si�cles, Hatier-Aupelf, 1 992,

�· 24 1 -242.

8 Ibidem, p. 120; E. Jefferson Murphy, Istoria civilizaţiei africane, Bucureşti, Minerva, 198 1 , voi. II,
p. 168-1 69.
1 9 E. M'Bokolo, op. cit, p. 1 14.
20 R W. July, A History ofthe African People, New York, Scribner's, 1970, p. 270-271 .
2 1 J . D. Fage, op. cit, p. 62.
22 RW. July, op. cit, p. 277.
23 R Oliver, A. Atrnore, L'Afrique depuis 1800 (trad. d'anglais), Paris, PUF, 1970, p. 146.
24 "Revolulia oleaginoasă" după expresia lui E. M'Bokolo, op. cit, p. 1 29.
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Sierra Leone - care-i va îmbogăţi pe producători şi pe exportatori • Unnarea directă a
noilor activităţi economice a fost apariţia şi dezvoltarea continuă a unui nou tip de
comunităţi urbane, europenizate, care reflectau concepţiile europene în tehnicile
utilizate, în concepţiile urbanistice26 • Afiica Occidentală avusese şi în trecut centre
orăşeneşti, dar noile aşezări (Freetown, Accra, Lagos, Bathrust), întemeiate sub
influenţă colonială se caracterizau tocmai prin gradul ridicat de asimilare a noilor
influenţe. Locuitorii lor vor intra în activităţile de schimb de tip european şi vor căuta să
devină cu orice chip europeni, prin convertirea la creştinism, prin educaţie,
comportament, ocupaţii, îmbrăcăminte, locuinţe, loisir etc?7 •
În aceste condiţii, nu este de mirare că aici activitatea misionară a fost privită
favorabil, considerându-se că· există o identitate între creştinism şi civilizaţie28, nu
numai de către africani, care le considerau trepte obligatorii de parcurs pentru a
accede la statutul europeanului, ci şi de către misionari. Astfel, David Livingstone
avea o credinţă absolută în civilizaţie şi nu concepea că evanghelizarea putea fi
separată de distribuirea minunilor tehnicii şi ale industriei. El nota în Jurnalul său:
"Astăzi se fac operaţii chirurgicale Îară dificultate, se obţine focul instantaneu şi
este posibil ca în viitor să ardem apa în locul focului. Inteligenţa se comunică
instantaneu şi călătorii sunt transportaţi pe mare şi pe uscat cu o iuţeală pe care
strămoşii noştri n-ar fi putut-o înţelege şi pe care africanii o consideră acum drept
fabuloasă"29 . În instrucţiunile sale către un alt misionar, afinna că adevărata religie
şi tehnica fac o casă bună: ''Noi venim printre ei în calitate de membri ai unei religii
superioare şi de servitori ai unui guvern care doreşte să ridice părţile cele mai
degradate ale familiei umane. Noi suntem membrii unei religii sfinte şi blânde şi
putem, printr-o conduită corespunzătoare şi prin eforturi înţelepte şi răbdătoare, să
devenim precursorii păcii pentru o rasă încă bulversată şi copleşită"30 • În privinţa
priorităţii ce trebuia acordată religiei sau industriei, Livingstone afinna că separarea
acestora este o eroare, pentru că ele se presupun reciproc: creştinismul introduce
gennenii raţionalismului, care va pennite ulterior indigenilor să utilizeze bunurile
materiale produse de civilizaţia creştină31 • Un alt misionar, R.P. Pruen în The Arab
and the African, publicată în 1 891, avea aceeaşi părere, "africanul creştin va
îmbrăţişa civilizaţia mult mai uşor şi mai natural decât cel păgân. A încerca să-I
civilizezi pe african înainte de a-1 converti este, îmi pare, a pune căruţa înaintea
cailor"32 •
25

26

R et M. Comevin, op. cit, p. 360.
R W. July, op. cit., p. 276.

27 Ibidem; vezi şi E. Jefferson Murphy, op. cit, p.
28

256-258.

Ph. Hugon, Les blocages socio-culturals du developpement en Afrique Noire,

monde"VII, 3 111967, p. 704.
29 Apud G. Leclerc, Anthropologie et colonialisme, Paris, Fayard, 1972, p. 22.
30 Ibidem.

3 1 1bidem.

32 Ibidem, p.

23.
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Totuşi, trebuie să observăm în acest caz, cel puţin o diferenţă între concepţiile
misionarilor şi cele ale africanilor în privinţa civilizării, al scopului acesteia. Este evident
din poziţiile prezentate că umanitarismul şi mişcarea filantropică nu-şi propuneau
civilizarea africanului pentru a-1 europeniza, ci pentru a-i ameliora condiţia, "africanii
fiind mai curând copiii ce trebuiau protejaţi"33• Avem aici un patemalism ce va face
carieră atât în perioada colonială, cât şi după independenţă.
Obiectivul tuturor misionarilor era de a-i atrage pe africani la bisericile de care ei
aparţineau. Activitatea de evanghelizare se baza pe înfiinţarea unei reţele de şcoli
confesionale, unde copiii de toate vârstele puteau învăţa să citească, să scrie şi să
socotească, primind în acelaşi timp o educa�e religioasă, ce-i pregătea pentru botez şi
pentru adeziunea la o biserică. Activitatea misionară a fost, mai ales în zona pe care o
studiem, mult mai înnoitoare decât doresc să recunoască unii critici, care nu văd în
misionari decât pe reprezentanţii statelor coloniale, iar în activitatea misionară, o altă
cale de consolidare a stăpânirii străine34 • Astfel, misionarii de la Church Missionary
Society, de la B�e/ MISSion şi de la Misiunea Wesleyană au introdus în Gold Coast
arborele de cacao35, au fixat limbile africane prin sisteme grafice, gramatici şi texte
religioase36, au creat reţele sanitare37, şi mai ales au înfiinţat şcole8 , au stabilit noi coduri
de comportament şi de gândire - europene - opuse celor africane, care au sporit ritmul
evoluţiei sociale, iniţiat inconştient de negustorii europene9•
Efectul cel mai important al acţiunii misionare a fost crearea unei elite africane
europenizate, aculturalizate, care va propaga în toată zona vest-africană religia creştină
şi ştiinţa de carte40• Afiicanii educaţi din Sierra Leone au înfiinţat întreprinderi
comerciale şi au ocupat posturi în administraţie sau învăţământ în Lagos şi Nigeria; cei
din Gold Coast sau Nigeria au contribuit intens la răspândirea creştinismului şi a ştiinţei
de carte printre conaţionalii lor4 1 • De asemenea, misionarii s-au preocupat permanent de
formarea unui cler african42.
Activităţile comerciale desfăşurate de englezi, dar şi de africani, extinderea
serviciilor guvernamentale, acţiunea susţinută a misiunilor, facilităţile de educaţie şi de
sănătate au permis apariţia unei clase de mijloc de oameni educaţi, care parţial
33 H. Brunschwig, Mythe et realite de l'imperialisme colonial fran�ais, Paris, A. Colin, 1 960, p. 7.
34 E. Sik, Histoire de I'Afrique Noire, 3• ed. Budapeste, Akademiai Kiado, t 1, 1965, p. 297; vezi de
asemenea Aime Cesaire, Culture et civilisation, în Presence Afiicaine, nr. 8-10, 1 956, p. 1 90-205;
M'Bokolo, op. cit, p. 392-393.
35 L.C.D. Joos, Scurtă istorie a Africii Negre, Bucureşti, Editura Politică, 1 966, p. 277.
36 R. et. M. Comevin, op. cit, p. 272-273.
37 J. Ki-Zerbo, Histoire de I'Afrique Noire, Paris, Hatier, 1972, p. 284; vezi şi W.E.F. Ward, op. cit, p. 25.
38 UNESCO, Histoire generale de I'Afrique. VI. L'Afrique au XIX• siecle jusque vers les annees
1880, 1997, p. 48-49.
39 1. D. Fage, op. cit, p. 63.
40 R. W. July, op. cit, p. 276.
4 1 Ibidem, p. 351-354.
42 1bidem.
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detribalinlţi, ocupă poziţii în administraţia colonială43• Ei doreau să refonneze vechile
elite ale societăţii africane sau să le înlăture pentru a prelua puterea, dar şi să-i
înlocuiască treptat pe europeni în posturile de comandă44• În general, noua elită din
Lagos, Gold Coast, Sien:a Leone era nemulţumită, la întoarcerea acasă după studii
perfonnante în Anglia, descoperind că "posturile superioare din administraţie le erau
inaccesibile, nu datorită pregătirii, ci datorită faptului că erau africani'"'5• Frustrarea noii
elite, exclusă din posturile administrntive responsabile, care rămâneau totuşi simbolul
reuşitei sociale şi culturale pentru pogulaţia de rând, a detenninat refugiul ei spre
profesiile liberale Gurişti, medici, profesori, publicişti), precum şi apariţia primelor
elemente ale naţionalismului afiic:an, a cărui fonnă principală de manifestare a fost
publicistica, o modalitate de exprimare specific europeană46•
În acest context, modelul exemplar este oferit de situaţia elitei din Sien:a Leone,
fonnată în secolul al XIX-lea aproape în totalitate din creoli Aici putem observa cel
mai bine apariţia şi evoluţia sentimentelor de fiustrare, modificările de atitudini - de la
mândria de a fi consideraţi "englezi negri", la accentele naţionaliste de după 1 880, în
condiţiile creşterii în intensitate a teoriilor rasiste în Europa (potrivit cărora negrii sunt o
rasă inferioară, incapabilă de evoluţie) şi a transfonnării radicale a politicii imperiale
britanice4 7•
În Sien:a Leone, tennenul de creol are o altă semnificaţie decât amestecul rasial
dintre un european şi un african, ca în Senegal. Denumirea s-a dat iniţial celor născuţi
din sclavii africani eliberaţi de pe vasele negriere de către englezi, apoi tennenul a fost
extins asupra tuturor grupurilor de africani care s-au aşezat în colonia Sierra Leone după
1 787, anul înfiinţării coloniei şi a oraşului Freetown48• Conotaţia culturală a denumirii
se referea la un mod de viaţă specific, întemeiat pe limbă (krio, rerultată din
amestecarea limbii engleze cu câteva limbi vest-africane), obiceiuri, concepţii cu care
43

UNESCO, p. 67.

44 J.O. Sagay, D.A Wilson, Africa: A Modern History, 1800-1975, London, Evans, 1978, p. 244.
4s

Ibidem, p. 166-167.
c. Coquery-Vidrovitch, H. Moniot, L'Afrique noire de 1800 a DOS jours, Paris, PUF, 1974, p. 1 75.
47 E. M'Bokolo, op. cit, p. 250-25 1 .
4 8 Siena Leone a fost prima aplicare a triadei engleze comerţ-creştinism-colonizare. În 1 787, filantropii
46

englezi achiziţionează câteva mile din peninsula Sierra Leone pentru a-i adăposti pe primii 400 de sclavi
elibernţi din Anglia, apoi pe negrii americani loialişti, refugiaţi în Noua Scoţie (1792) şi în fine pe maronii
liberi din Jamaica, deportaţi după cucerirea engle:zA ( 1 796-1800). În 1 807, Sierra Leone devine colonie a
coroanei, Freetown !Yungând centrul de primire a negrilor eliberaţi de pe navele ce tăceau comerţ cu
sclavi. Guvernatorul MacCarthy ( 1 8 1 4-1 824) organizează instalarea acestora în parohii, grupate în jurul
mjsiu.tilor lui Chun:h Missionary Society. In ciuda condiţiilor foarte dure de colonizare de la început,
numl!rul colonizatilor sporeşte permanent (2000 în 1 807, 1 1 000 în 1825, 40000 în 1 850), ei devenind cei
mai activi propagatori ai influenţei europene în întreaga Afiică de Vest Sierra Leone a dat naştere unei
civilizaţii creole vii, care evolueam după 1850. Primul colegiu de învăţământ, Fourah Bay, este înfiinţat în
1827, în 1 876 devenind universilale. În 1 893, protectoratul este extins asupra interiorului ţării, provocând o
puternică revoltă a triburilor Temne-Mende ( 1898), care va detemtina marginalizarea creolilor ca
intennediari între cultura europeană şi cea afii cană. C. Coquery-Vidrovitch, H. Moniot, op. cit, p. 1 181 19; E. Sik, op. cit, p. 2 14-2 1 5; R. Oliver, A Atmore, op. cit, p. 36-37; UNESCO, p. 66-68.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Experimente coloniale britanice în secolul al XIX-lea

295

creolii se identificau; din acest motiv, tennenul poate fi extins la to� cei care adoptau
elementele definitorii creole49•
În secolul al XIX-lea, creolii din Sierra Leone erau denumi� Block English,
tennen care până spre sfărşitul secolului nu a avut un sens peiorativ. Ei erau mândri de
aceasta, considerând că se înfăptuia o conflffilare a faptelor: erau negri, dar simţeau ca
englezii, iar a fi englez în perioada domniei reginei Victoria (1837-1901) era ceva de
care trebuia să fii mândru50 • În al doilea rând, a fi numit englez negru era o recunoaştere
a gradului lor de civilizare, a măsurii în care s-a făcut europenizarea lor. Nu întâmplător,
a vorbi şi a te comporta ca un englez sau în felul în care ei credeau că o fac englezii, era
încă o pecete a civiliza�ei şi a culturii care luaseră naştere în Sierra Leone de la
înfiinţarea sa51 • În al treilea rând, ei au fost supuşi unei campanii intense de "civilizare"
din partea guvernului englez şi a misiunilor, fiind rezultatul concret al unui adevărat
experiment de aplicare a triadei comerţ-creştinism-colonizare, prin care s-a încercat
educarea africanilor în manieră europeană. Evident, aceasta însemna să fie creştin,
duşman al sclaviei şi superstiţiilor, dispus să accepte şi să apere valorile Angliei
victoriene52•
Marea Britanie era în centru lumii creole. Acolo călătoreau creolii bogaţi în
sezonul ploios afiican, acolo îşi completau educaţia şi studiau la Oxford sau Cambridge,
acolo îşi croiau hainele. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, Anglia mai putea fi
privită ideal de către africani, barierele rasiale constituind excep�i, în condiţiile în care
domina teoria monogenismului53. Nu întâmplător, creolii puteau susţine atunci că ei se
află într-o legătură specială cu metropola, atât datorită vechimii coloniei lor în cadrul
lmperiulu� cât şi a loialită�i lor deosebite, întemeiată pe recunoştinţa că le-a eliberat
strămoşii din sclavie, i-a educat, i-a plasat în fiuntea popoarelor din Africa - poziţie ce le
pennitea să devină inevitabilii cuceritori ai interiorului ţării, unde europenii nu puteau
supravieţui datorită bolilor şi a climei ucigătoare din Africa de Vesr4• De altfel, creolii
educa� erau folosiţi de englezi în întreaga Africă de Vest - în Gambia, Gold Coast,
Nigeria - în administraţie, învăţământ, dar şi în activitatea de evanghelizare desfăşurată
de către Church Missionary Society55•
Ataşamentul faţă de Marea Britanie se manifesta şi prin atenţia deosebită ce era
acordată reginei Victoria, aniversată cu un fast deosebit cu ocazia celebrării Jubileului
de Aur din 1887, an ce marca şi un secol de la înfiinţarea coloniei, o coincidenţă cu atât
mai fericită pentru creoli. Un cult asemănător exista şi pentru guvematorii care erau
49

Ph. D. Curtin, Africa & West, Wisconsin, Wisconsin Univ. Press, 1972, p. 99.

50 Ibidem, p. 101 .
5 1 ldem, The lmage of Africa. British ldeas in Action, 1780-1850, Wisconsin, Wisconsin Univ. Press,
l %4, p. 3 14.

52

Ibidem.
Potrivit acesteia, oamenii au o singură origine, iar diferentele dintre ei au apărut ulterior, ca wmare a
climatului, migraţiilor. E. M'Bokolo, op. cit, p. 250; vezi şi Ph. O. Curtin, The lmage..., p. 3 10-3 15.
54 Ph. O. Curtin, The lmage..., p. 4 18.
s s E. M'Bokolo, L'Afrique au xx:•..., p. 134; J.D. Fage, op. cit., p. 61-62.
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simpatizaţi: de exemplu, guvernatorul John Pope-Hennessy (1 872- 1 874) avea o zi în
calendar care era sărbătoare publică - Pope-Hennessy Day aniversată o perioadă
îndelungată, iar numele lui sir Arthur Kennedy (1 868-1 872) a fost dat unei anumite
plante considerată panaceu universa156•
Identificarea creolilor cu Anglia mergea mult mai departe, ei susţinând idealurile
politicii imperiale britanice, dar şi ţelurile omului alb, văzând în africani "nişte sălbatici
incul�"57• Copiii recitau pe de rost versurile lui Rudyard Kipling, White Man's Burden
şi cântau Britania Rules the Wawes, iar părin�i lor se bucurau sau se întristau după cum
politica imperială avea succes sau nu. Documentele atestă că ei au fost foarte afecta� la
aflarea veştii despre moartea generalului Gordon la Khartoum, cucerit de mahdişti în
1 885, dar şi bucuria resim�tă când revolta mahdistă sau rezistenţa lui Samory Toure au
fost înfrânte58•
Fundamentarea umanitaristă şi liberală a politicii coloniale britanice a încurajat
speranţele elitei africane de a se putea emancipa de sub tutela civilizatoare a metropolei,
imediat ce ei vor fi "suficien� de educaţi şi de prosperi pentru a sta pe propriile picioare
în Iume"59• În nutrirea acestor speranţe, un rol important I-au avut şi misionarii
protestan� de la Church Missionary Socitey (CM.S.), care şi-au început activitatea în
1 804, şi în special recomandările lui Harry Venn, secretarul acesteia între 1 84 1 şi 1 873.
Programul lui Venn consta în autoguvemarea, autoîntreţinerea şi autopropagarea
bisericilor africane: misionarii CM.S. fondau nuclee ale comunită�lor creştine,
înzestrate cu conducători africani şi apoi plecau, repetând procesul în altă parte,
exercitând uherior doar "o influenţă morală". Pentru a desfăşura în bune condi�i această
"delicată îndatorire", instruc�unile sale prevedeau" ... studierea caracterului naţional al
popula�ei în rândul căreia lucrau", misionarii trebuind să arate " ... cel mai profund
respect pentru particularităţile naţionale". Venn considera că acolo erau "trăsături ale
rasei, care nu puteau fi înlăturate" şi i-a avertizat pe misionari că "acestea vor creşte în
intensitate odată cu progresul misiunii", iar pe măsură ce biserica locală îşi va asuma un
caracter na�onal, "ea va înlătura denumirile distinctive ce sunt introduse acum de
misionarii străini't6°. Observăm că Venn a gândit finalitatea operei misionare în
constituirea unei Biserici africane independente, oferind pastorilor africani un ţel de
urmat. În 1 861, la 3 1 mai, se constituie în Sierra Leone o Biserică indigenă cu nouă
parohii, dar activitatea sa era supravegheată de misionarii europen� ceea ce reflectă
limitele procesului ini�at de CM.S., fapt care-i va nemulţumi profund pe pastorii
africani. la rece ani de la înfiinţarea acesteia, J.H. Davies, unul din pastorii africani,
reliefa necesitatea şi importanţa unei Biserici africane independente. "Piedăm pentru o
instituţie. . . care singură poate aduce adevărata libertate sufletului şi corpului omului...
-

Leo Spitzer, The Sierra Leone Creoles, 1870-1900, în Ph. D. Curtin, Africa & West, p. 102-103.
E. Jefferson Murphy, op. cit., p. 260.
58 L. Spitzer, op. cit., p. 1 03 .
59 J.D. Fage, op. cit., p. 76; vezi şi J.O. Sagay, D.A. Wilson, op. cit., p. 244.
60 Apud Hollys R Lynch, The Native Pastorate Controversy and Cultural Ethno-Centrism in Sierra
Leone, 1871-1874, in Jouma/ ofAfiican Histoiy, V, nr. 3/1964, p. 396.
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Vă cerem să �nti� pentru stabilirea în Sierra Leone a unei Biserici autohtone pure... nu
numai pentru folosul nostru şi al copiilor noştri, ci şi pentru folosul întregii Afiici'.6 1 •
Incurajarea afirmării africane a fost făcută şi de către Parlamentul englez,
Raportul Ord, de care am amintit deja, cerând guvematorilor coloniali să-i pregătească
pe afiicani pentru conducerea propriilor afaceri. Aceste recomandări, făcute în 1865, au
influenţat atât politica guvernamentală în următorii zece ani, cât şi pe african� dar pentru
o perioadă mult mai îndelungată. Astfel, guvernatorul Kennedy a renunţat la
func�onarii europeni când erau africani Ia fel de competen�, determinând creşterea
numărului indigenilor afla� în serviciul guvernului. Una din aceste numiri a fost Ia
Capelanatul Colonial al Gambiei, reverendul George Nicol fiind primul african ce a
ocupat o asemenea func�e. Ecoul măsurii a fost mare, pastorii africani din Sierra Leone
privind numirea drept începutul unei noi ere în istoria Africii de Vest şi sperând că ea
anunţa "ziua fericită. .. când prejudecă�Ie rasei vor dispare"62. De asemenea, Kennedy a
mărit Ia doi numărul africanilor din Consiliul Legislativ al coloniei şi i-a încurajat pe
afiicanii cultiva� să formeze Asociaţia Indigenilor din Sierra Leone, pentru a promova
interesele africanilor63. Aceeaşi politică o va desfăşura şi succesorul său, J. Pope
Hennessy64 .
Deschiderea spre egalitate, favorabilă africanilor, nu va putea evolua spre
autodeterminare şi independenţă datorită muta�ilor structurale care se produc în Europa
anilor 1860. Principala consecinţă a fost că teoriile rasiste despre inferioritatea înnăscută
a popoarelor negre s-au generalizat, numărul europenilor care mai credeau în
posibilită�le "raselor inferioare" de a accede la civiliza�e reducându-se considerabil65.
Când antropologii au proclamat inferioritatea rasei negre66, iar opera lui Dmwin a fost
utilizată pentru a demonstra că rasa este un element determinant nu numai asupra
culturii, ci şi a caracterului uman şi a întregii istorii - superioritatea rasei fiind
demonstrată de superioritatea materială67 - raporturile dintre englezi şi afiicani încep să
se schimbe.
Modificarea s-a produs în condiţiile noii expansiuni coloniale şi a declanşării
concurenţei dintre Marile Puteri pentru Africa, argumentele rasiste constituind
întemeierea sa ideologică. Referindu-se Ia acest aspect, Hannah Arendt afirma - cu o
anumită doză de exagerare - că "imperialismul ar fi inventat rasismul, chiar dacă n-ar fi
existat gândire rasistă în lumea civilizată'.68 . Nu întâmplător, încetarea suprema�ei
economice engleze în lume, care se produce în deceniul opt al secolului trecut, este
însoţită de o înmul� a discursurilor, a publicaţiilor în favoarea dezvoltării "operei
61
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coloniale". Nicăieri în lume, argumentul prestigiului nu a îmbrăcat aspectul unei
fervente profesiuni de credinţă naţionalistă. Charles Dilke, John Robert Seely, James
Anthony Froude argumentau că politica imperială corespundea unei vocaţii necesare,
detenninată de "geniul rasei" şi de faptul că expansiunea nelimitată era principala
raţiune de a fi a poporului englei9. Expansiunea colonială devenea "o luptă pentru
viaţă" în care trebuia să triumfe cel mai puternic şi mai întreprinzător. Acest ecou al
teoriei darwinismului social este bine marcat în concepţiile politice ale lui Joseph
Chamberlain (ministrul coloniilor între 1895-1903), exprimate cel mai sugestiv în
celebrul său Credo: "Eu cred în această rasă, cea mai mare dintre rasele guvemante pe
care lumea le-a cunoscut vreodată; eu cred în această rasă anglo-saxonă, mândră,
tenace, hotărâtă, încrezătoare în ea însăşi, pe care nici un climat sau schimbare nu au
putut-o degrada şi care, infailibil, va fi forţa predominantă a viitoarei istorii şi civilizaţii
universale, şi eu cred în viitorul acestui Imperiu, vast cât lumea, despre care un englez
nu poate vorbi fără un fior de entuziasm"70•
Trebuie subliniat faptul că doctrinarii expansiunii coloniale vorbesc mai puţin de
interese economice decât de morală şi religie, argumentându-se necesitatea civilizATii
"raselor inferioare", drapelul britanic fiind drapelul civilizaţiei. Astfel, Benjamin Kidd în
Social Revolution, lucrare apărută la Londra în 1 894 şi care a cunoscut 19 ediţii în
patru ani, afinna că superioritatea unei rase se datorează "voinţei de subordonare a
interesului imediat celui îndepărtat, cel al individului celui al colectivităţii"7 1 • Iar cazul
britanic era exemplar prin opera de civilizare desfăşurată de secole.
Modificarea raportului dintre englezi şi afiicani, bazată pe argumente rasiale "englezul este supraomul, iar istoria Angliei este istoria evoluţiei sale"72, va detennina
dispariţia ideii de egalitate şi a posibilităţii de evoluţie, în cazul creolilor tot mai mulţi
englezi considerând că parodiază modul de viaţă englez. Desconsiderarea se va
accentua din ce in ce mai mult, englezii renunţând la folosirea creolilor în civilizarea
interiorului continentului, descoperirea chininei penniţându-le chiar lor să o facă, fără a
se mai expune la pericolele de mai înainte.
Când atitudinile şi faptele englezilor faţă de afiicani devin tot mai negative,
aceştia, dar mai ales creolii din Sierra Leone - care după cum am observat au căutat să
devină occidentali, nu să răspundă influenţei Occidentului73 - încep să se simtă trădaţi,
dispreţuiţi şi să se îndepărteze de "idealul englez" şi de ţelurile "nobile" ale Angliei.
Fiind crescuţi într-un spirit englez şi năzuind spre o identificare cu Anglia şi englezii în
toate fazele vieţii lor, sierra-leonezii educaţi se văd, în mod repetat, destinaţi numai
poziţiilor subordonate. Acţiunile nefavorabile se extind după 1890, de la nivelul

69 Gabriel Leahu, Expansiunea europeană în Africa (1878-1914). De la teorie la acţiunea coloniali,
Bacău, Conexiuni, 1 999, p. 1 19-12 1 .
Apud G. Hardy, La politique coloniale et le partage de la Terre aux XIX"-XX" siecle, Paris, A. Miche�
1937, p. 75.
71 J. Touchard, Histoire des idees politiques, Paris, PUF, 1981, t. II, p.
72 H. Arend1., op. ch., p. hA.
73 Ph. D. Curtin, Africa & West, p. 99.
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experienţei individuale (un ton ridicat, W1 gest arogant, un apelativ jignitor - care puteau

fi explicate prin lipsa de educaţie a englezilor din clasele inferioarei4, la nivelul
discriminării în zona profesiilor, a serviciilor civile şi a comerţului. Astfel, în

1 896,

guvernatorul sir Frederick Cardew hotărăşte printr-o ordonanţă ca administra�a
protectoratului (interiorul ţării) să fie rezervată exclusiv europenilor, creolii fiind "semi

evolua�, incapabili de a se folosi corect de institu�ile care le-au fost date"75• Noile cadre
metropolitane încep să manifeste constant o atitudine de superioritate rasială, întemeiată
pe concep�ile rasiste ce dominau deja Europa.

colaborarea cu şefii tradi�onali,

care

În

plus, administra�a britanică preferă

"nu costau scump şi nici nu aveau pretenţiile

politice ale elitei europenizate"76• De asemenea, comerţul cu interiorul începe să fie tot
mai mult controlat de europeni sau libanezi, ceea ce afectează grav interesele economice

creole77• Toate acestea vor conduce la distrugerea vechilor legături dintre ei şi englezi şi

vor avea două consecinţe politice durabile: africanii educaţi se îndreaptă spre presă, care
devine din ce în ce mai mult un substitut pentru posturile administrative la care nu mai

aveau acces, iar tot mai mulţi membri ai elitei încep să prefere să-şi facă studiile în SUA
şi nu în Anglia78•

Situaţia personală a sierra-leonezilor "evaluaţi", în condiţiile modificării atitudinii

engleze faţă de ei, a fost foarte dificilă. Cultural occidentalizaţi,

dar rasiali negri, ei au

suferit o criză a identităţii când au fost respinşi de englezii după care ei s-au modelat, cu
atât mai mult cu cât nu se regăseau nici în mediul cultural african "necivilizat". Jefferson
Murphy observa că "între africanii educaţi şi populaţiile cu mod de viaţă tradiţional

exista o adevărată prăpastie, nu mai mică decât
există între ei şi aceste populaţii"79•

Răspunsurile sierra-leonezilor,

cea

pe

care

europenii o considerau că

dar nu numai ale lor, ci ale tuturor afiicanilor

europenizaţi, pot fi grupate în două mari categorii. Prima pWlea sub semnul întrebării
necesitatea europenizării şi încuraja evidenţierea personalităţii

africane, ca adevărată

identitate rasială şi culturală, orientare personalizată prin activitatea lui Edward Wilmot

Blyden. A doua, susţinea europenizarea deplină, înfăptuită prin înlocuirea totală a
elementelor culturii africane cu cele europene şi respingea trecutul rasial. Cei

care

au

adoptat acest răspuns credeau că războaiele, sclavia şi alte calamităţi care i-au distrus pe
strămoşii lor, deţinători ai originalităţii, justificau asimilarea după model european ca
sigura modalitate de a progresa. Ei erau împotriva renunţării la europenizare tn

schimbul Wlei validări a identităţii lor prin trecut, negând necesitatea reîntoarcerii la
obiceiurile africane; în concepţia lor, aceste obiceiuri,

care

n-au avut efecte bune asupra

civiliza�ei şi educaţiei, erau invalidate tocmai de victoria europenilor asupra afiicanilor.
Unul din reprezentanţii extremi ai acestei poziţii a fost Joseph Renner Maxwell, care -

74 L. Spitzer, op. cit.
7s R et M. Comevin, op. cit., p. 364.
76 E. M'Bokolo, L'Afrique au xx:•_., p. 1 37.
77 R et M. Comevin, op. cit., p. 364-365.
78 E. M.' Bokolo, op. cit., p. 137.
79 E. Jefferson Murphy, op. cit., p. 260.
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simptomatic pentru concep�ile vremii abordează problema afiicanilor din punct de
vedere rasial. În lucrarea The Negro Question, or Hints for the Physical Improvement
of the Negro Race, with Special Reference to West Mrica80, apărută la Londra în
1892, susţinea că negrii erau dispreţui� de europeni nu pentru că le lipseşte inteligenţa, nu
pentru că sunt imorali sau inuman� ci pentru că sunt pur şi simplu urâ�81 • Influenţat de
teoriile neo-darwiniste, el era convins că rasa neagră va pierde lupta pentru supravieţuire în
competi�a cu rasa albă, dar era sigur că situa�a se va îmbunătă� prin căsătoriile negrilor
cu femeile albe, fapt ce va determina dispari�a "problemei negre", odată cu dispari�a
trăsăturilor sale rasiale82•
În concluzie, analiza situa�ei Afiicii britanice de Vest a eviden�at existenţa unei
realităţi specifice, caracterizată prin apari�a unei elite afiicane instruite, ca urmare a
politicii britanice de inspira�e umanitaristă. Ea considera Marea Britanie drept gardiana
civiliza�ei, care va renunţa la tutela pe care o exercita, atunci când va dovedi că este
suficient de "civilizată", de educată şi de prosperă pentru a se putea conduce singmă.
Frustrarea acestei categorii, în condi�ile afirmării tot mai puternice a teoriilor rasiste care
căutau să argumenteze expansiunea colonială, dar şi a modificării radicale a concep�ilor
coloniale britanice - ambele reflectate în înlăturarea lor din func�ile responsabile pe care le
meritau prin pregătire - va determina apari�a primelor încercări de eviden�ere a
persotwlităţii africane autentice, distinctă şi valoroasă prin ea însăşi. Într-o Europă
victorioasă în întreaga lume, af1I1T1area s-a făcut mai ales pe plan cultural şi nu politic,
orice rezistenţă în acest sens fiind imposibilă În al doilea rând, într-o perioadă în care
domina�a colonială era justificată şi prin demonstrarea inferiorităţii valorilor culturale
afiicane comparativ cu cele europene, încercarea de întemeiere a unui na�onalism cuhural
era firească. Acum sunt puse în circula�e temele sale fundamentale - panafricanirm,
personalitate africană - prin folosirea istoriei afiicane în "reabilitarea" Afiicii şi în
demonstrarea locului şi rolului civilizaţiei afiicane în evoluţia umanităţii.
-

Experimentations coloniales britanniques pendant le XIr siecle. Sierra Uone
Resume
L'Afiique Occidentale occupe 1me place â part dans l'evolution historique de l'Afiique
noire; ici ont apparu les grnnds empires medievales, ici se sont conffiontes les principales puissances
coloniales et ici est le foyer du nationalisme afiicain - au commencement culturel et puis politique.
L'auteur retrace le chemin parcouru par !'elite afiicaine instruite, qui a progresse de
l'identi.fication â l'eloignement de !'ideal colonial britanique - le cas Siena Uone etant exemplaire.
80

Problema neagră, sau sugestii pentru ameliorarea fiZică a rasei negre, cu referire specială la
Africa de Vest
81 "
Capul său lânos nu este ca părul întins al anglo-saxonilor, pentru că nările sale largi seamănă mai mult
cu organul nazal al maimuţei... , pentru că buzele sale groase nu sunt la fel de frumoase ca cele subţiri,
pentru că, culoarea neagră a pielii este neplăcută, comparativ cu cea măslinie sau albă". Apud L. Spitzer,
op. cit, p. 1 3 1 -132.
82
Ibidem, p. 1 32.
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