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Motto: Notre nouvelle conquête 
est chose heureuse et grande. C’est 
la civilisation qui marche contre la 

barbarie. C’est un peuple éclairé qui va trouver un peuple dans la nuit. 
Nous sommes les Grecs du monde; c’est à nous d’illuminer le monde. Notre 
mission s’accomplit, je ne chante qu’hosanna. (Victor Hugo)

Introducere 

Descoperirea de noi spaţii, de noi culturi, stăpânirea şi (re)construirea celuilalt 
conform unui proiect uneori utopic – sunt idei care au influenţat administrarea şi 
colonizarea continentului african la sfârşitul secolului XIX. Mai mult decât alte 
state, Franţa a creat şi pus în practică un veritabil proiect colonial, concentrându-şi 
masiv eforturile pentru a cuceri şi organiza unul din cele mai mari imperii coloniale 
ale epocii moderne şi cel mai mare imperiu din istoria sa. Ceea ce impresionează, 
surprinde chiar, este această capacitate de mobilizare, a importante resurse umane 
şi financiare, în cazul unui stat care, până la crearea celei de-a Treia Republici 
Franceze (1870), fusese interesat în principal de politica sa continentală. În acest 
stat democratic, în care progresele tehnologice sunt din ce în ce mai rapide şi mai 
accesibile oamenilor, în care numărul de locuitori ai oraşelor şi nivelul de educaţie a 
acestora creşte semnificativ, se pun bazele societăţii de masă1, societate în care, prin 
acordarea votului universal pentru bărbaţi, apare pentru prima dată problema unei 
veritabile participări a populaţiei la guvernarea statului. Iar în acest context, este cu 
atât mai necesară informarea şi convingerea oamenilor de justeţea şi oportunitatea 
deciziilor politice luate, inclusiv în în ceea ce priveşte problema colonială.

1 William H. Schneider, An empire for the masses. The popular image of Africe 1870 – 1900, 
Ed. Greenwood Press, 1982, pp. 4-5. 
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Politica franceză colonială (1870-1914) 

A Treia Republică franceză a moştenit un imperiu colonial de dimensiuni 
considerabile. Acest imperiu, după pierderile grave suferite în timpul Revoluţiei şi 
a perioadei napoleoniene, se va extinde treptat în timpul celui de-al doilea imperiu, 
pentru a atinge apogeul întinderii sale între sfârştul secolului XIX şi începutul 
secolului XX.2 Franţa a fost unul dintre statele a căror tradiţie de colonizatori coboară 
mult în timp, dar abia în această perioadă se va implica cu adevărat în contruirea şi 
organizarea unui imperiu colonial. Se argumentează faptul că Franţa îşi va reorienta 
politica eforturile dinspre o politică europeană spre spaţiul extra-continental după 
înfrângerea de la Sedan (1870) evoluând în decursul câtorva decenii „de la défaite 
à la renaissance”3 din punct de vedere politic. 

Primul deceniu al celei de-a Treia Republici a fost marcat de o perioadă de 
reculegere, de reformulare a obiectivelor noului regim. A fost de asemenea perioada 
în care se conturează un veritabil discurs colonial ce va marca atât expansiunea 
colonială, cât şi cultura colonială ce va dezvolta. Conferinţele societăţilor de geografie, 
care se vor multiplica, organizându-se nu doar la Paris ci şi în provincie4, presiunile 
celor de vor constitui în epocă Partidul Colonial, dar mai ales formularea unei noi 
viziuni vor permite reconsiderarea rolului pe care coloniile îl pot juca în cadrul 
statului francez. Într-un faimos discurs susţinut în faţa Adunării Naţionale, Jules 
Ferry, considerat ca fiind adevăratul creator al imperiului colonial francez, susţinea 
în 1885 existenţa a trei piloni pe care era trebuia să se bazeze politica colonială a 
Franţei: economic, Ferry preluând argumentele lui Paul Leroy-Beaulieu5 în legătură 
cu potenţiala rentabilitate pentru economia metropolei a deţinerii coloniilor6, 
cultural, Franţa asumându-şi misiunea sa de stat civilizator, şi politic, implicarea 
în colonizarea lumii fiind necesară pentru menţinerea statutului de mare putere şi 
singura direcţie în care Franţa se mai putea îndrepta în acel moment.7 

2 Jean Ganiage, L’expansion coloniale de la France sous la Troisième République (187-1914), 
Payot, Paris, 1968, p. 11. 

3 Raoul Girardet, L’idée coloniale en France de 1872 à 1963, La Table Ronde, Paris, 1972, 
p. 2; Henri Brunschwig, Mythes et réalités de l’impérialisme colonial français (1871-1914), 
Armand Colin, Paris, 1960, p. 22. 

4 Preşedintele Societăţii parizien de geografie afirma în faţa mareşalului Mac-Mahon, 
preşedintele Republicii, ”La Providence nous a dicté l’obligation de connaître la Terre 
et d’en faire la conquête”, Peirre Bairnès, Les Français en Afrique Noire de Richelieu 
àMitterand. 350 ans de présence française au sud de Sahara, Arman Colin, Paris, 1987. 

5 Vezi Paul Leroy – Beaulieu, De la colonisation chez les peuples modernes, Giullamin 
Librairies, Paris, 1874. 

6 Jules Ferry stabileşte o relaţie clară între progresul economic şi expansiunea colonială, 
denumind politica colonială ”la fille de la politique industrielle” (după Raoul Girardet, 
op.cit., p. 82. )

7 Jules Ferry, ”Débats parlementaires”, 28 iulie 1885, în Guy Pervillé, De l’Empire français 
à la décolonisation, p. 47-48. 
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Un element fundametal în construcţia discursului colonial francez este 
reprezentat de ceea ce se va numi în epocă la mission civilisatrice de la France. 
Deşi acest concept nu este cu totul nou în Franţa „în nici un moment al istoriei 
lor moderne nu au făcut apel francezii mai mult la civilizaţia lor decât în timpul 
imperialismului celei de-a Treia Republici”8. Francezii au impus în coloniile lor 
africane franceza ca limbă oficială, optând pentru aceeaşi uniformizare lingvistică 
care fusese practicată şi în provinciile sale continentale. Le Noir, le Negre9, abia 
ieşiţi din starea lor naturală, se regăseau poziţionaţi undeva la baza evoluţiei 
umane, trebuind a fi civilizaţi, europenizaţi.10 Într-un studiu realizat în 1997, 
Alice Conklin, analizează importanţa pe care „misiunea civilizatoare a Franţei” 
a avut-o asupra modului în care administraţia oficială a gestionat Africa de Vest 
între 1895 şi 1930. Autoarea stabileşte la începutul acestei lucrări caracteristicile 
acestui concept, pe care le vom prelua şi noi în acest articol. Ele ar gravita în jurul 
a doi termeni stăpânire, respectiv stăpânire asupra naturii, asupra bolii, asupra 
vieţii etc., şi raţionalitate. Prin urmare omul raţional al sfârşitului de secol XIX a 
triumfat asupra naturii şi limitelor sale anterioare. Iar pentru că francezii au fost 
primii ce au reuşit să triumfe asupra tiraniei şi opresiunii, erau cei mai îndreptăţiţi 
să aducă acest progres şi celorlalte popoare.11 Indigenii, trataţi cu mai multă sau 
mai puţină blândeţe, reprezentau nu parteneri de discuţie, ci mai degrabă o masă 
de manevră, buni dacă lucrau şi sălbatici dacă acţiunile lor contraveneau intenţiilor 
colonizatorilor lor. În formularea şi impunerea misiunii civilizatoare a Franţei, nu 
se poate face abstracţie de importanţa schimbărilor politice ca fundament pentru 
promovarea acestei ideologii. 

În 1870 Franţa va păşi definitiv pe calea unui regim republican. Acest regim, 
dincolo de crizele, contradicţiile şi ezitările inerente, îşi va baza existenţa pe o serie 
de principii care vor fi menţinute şi care vor contribui la dezvoltarea sa: un stat 
anti-monarhic ce respinge vechile ierarhii sociale şi este orientat înspre o aplatizare 
a ierarhiilor şi democratizarea societăţii, un stat laic ce se delimitează de biserică şi 
se bazează pe raţiune12, un stat cu o economie competitivă, cu un liberalism limitat, 
dar în acelaşi timp şi un stat limitativ, care promovează libertatea de exprimare şi 

8 Alice L. Conklin, A mission to civilize: the republican idea of empire in France and West 
Africa, Stanford University Press, California, 1997, p. 2.

9 Termeni cu care erau desemnate populaţiile de culoare, majoritatea provenind din coloniile 
africane, în Franţa în perioada imperiului colonial. Astăzi, din cauza potenţialelor trimiteri 
la trecutul de populaţii supuse, aceste apelative sunt evitate în societatea franceză, la fel 
cum este evitat şi apelativul Negro în cea americană. 

10 Canut Cécile, „À bas la francophonie ! De la mission civilisatrice du français en Afrique 
à sa mise en discours postcoloniale”, Langue française, 2010/3 n° 167, p. 144. 

11 Alice L. Conklin, op.cit., pp.5-6. 

12 Inclusiv în raţionalizarea propriilor cetăţeni. O importanţă deosebită o are în epocă 
dezvoltarea sociologiei care oferă posibilitatea formulării unor noi teorii asupra grupurilor 
şi societăţii (Durkheim, Comte etc).
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sufragiul universal, respectul legilor şi al persoanelor13. Prin urmare, un stat care 
păşeşte cu paşi siguri în direcţia modernizării atinse în secolul XX, desprinzându-
se de tot ceea ce a însemnat l’ancien règime, fie el bun sau rău. Într-o perioadă 
în care Naţiunea nu a mai putut oferi un reper identitar suficient, iar diviziunile 
politice stânga-dreapta nu au putut compensa nevoia de adeziune şi de mobilizare 
a oamenilor, un nou ideal, Republica, a încercat să adune în jurul său societatea 
franceză. Iar Republica nu a oferit doar o nouă „comunitate imaginată”, ci a devenit 
şi un concept pliabil ce a putut îngloba realităţi diverse, ce a răspuns nevoii de 
modernizare a Franţei.14

Şi totuşi, acest tânăr şi deosebit de „vocal” stat democratic va constitui unul dintre 
cele mai mari imperii coloniale, iar regimul impus coloniilor sale şi locuitorilor 
acestora va diferi enorm faţă de cel din metropolă. Cum se explică aceste diferenţe? 
Şi mai important, cum au fost ele justificate şi tolerate pe continent? Două explicaţii 
pot fi identificate, care, de altfel, se întrepătrund. Vorbim în primul rând de explicaţia 
ce rezultă din analiza noilor idealuri economice şi a mission civilisatrice a Franţei, 
pe care le-am menţionat anterior şi de rezonanţa pe care acestea au avut-o în cazul 
societăţii franceze. În al doilea rând, din perspectiva unei logici interne a regimului 
republican în sine, cercetători precum Pascal Blanchard, Nicolas Bancel şi Françoise 
Vergès vorbesc despre formarea existenţa unui concept hibrid, a ceea ce ei au numit 
la République coloniale.

Creatorii acestui concept pornesc în analiza lor de la evidenţierea destinului 
dual al Franţei, pe de o parte interesaţi de consolidarea propriului stat (în acest 
mod explicându-se măsurile de integrare a teritorii ce devin treptat parte a statului 
francez: Savoia, Languedoc, Bretania, Corsica), iar pe de altă parte moştenitori 
ai unei tradiţii de mari cuceritori, ai unei tendinţe de expansiune (începută cu 
Charlemagne, avându-l pe Napoleon I ca principal reprezentant în secolul XIX). 
A Treia Republică franceză nu va opta pentru una din cele două dimensiuni, ci la 
va fuziona, dând naştere unei veritabile utopii: Republica colonială, ce va „integra 
teritoriile şi va separa oamenii”15. Republica va îmbina într-un tot unitar metropolă 
şi colonii16, devenind o „figură ciudată, hibridă, dificil de interpretat deoarece ea va 
reuni două viziuni practic opuse”17. Din acest motiv, deşi francezii din metropolă şi 
cei din colonii formează acelaşi popor, fiind priviţi ca un tot indivizibil, indigenii 
vor beneficia foarte târziu (la jumătatea secolului XX) de un statut similar populaţiei 
de origine europeană. 

13 Stephanie Couderc – Morandeau, Philosophie républicaine et colonialisme. Origines, 
contradictions et échecs sous la troisième république, Ed. L’Harmattan, Paris, 2008, pp. 73-82. 

14 Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Françoise Verges, La République coloniale. Essai sur 
une utopie, Bibliothèques Albin Michel Idées, 2003, pp. 4-5. 

15 Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, „La fondation du républicanisme colonial. Retour sur 
une généalogie politique”, Mouvements, 2005/2 no. 38, p. 27. 

16 Stephanie Couderc - Morandeau, op.cit., p. 82. 

17 Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Françoise Verges, op. cit., p. 4. 
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Prin intermediul educaţiei şi a unei întregi propagande republicane, o conştiinţă 
comună se va crea în jurul valorilor de egalitate, libertate şi fraternitate, justificând 
în acelaşi timp excepţiile care se aplică popolaţiilor colonizate. Blanchard, Bancel 
şi Vergès demonstrează în lucrarea lor cum Republica crează imaginea unei relaţii 
de armonie, a unei colonizări idilice, populaţiile colonizate urmând a deprinde, sub 
îndrumarea Republicii valorile europene ale muncii şi progresului.18 În acest proces, 
asumându-şi o misiune civilizatoare şi sperând la beneficii economice19, metropola 
a construit şi a fost, la rândul ei, construită de coloniile sale, existenţa imperiului 
colonial modificând într-un mod profund cultura şi obiceiurile politice ale multor 
generaţii de francezi20. 

Discurs şi cultură colonială în Franţa

Se formează în epocă un discurs colonial bine structurat şi apoi o cultură colonială 
care să permită comunicarea acestor noi realităţi şi intenţii la toate nivelele societăţii. 
În una dintre multele lucrării dedicate acestui subiect, discursul colonial este definit 
ca „o parte a limbii care există atât ca o serie de instanţe istorice cât şi ca o serie 
de funcţii retorice....limbajul folosit de marile puteri coloniale pentru a-şi stabili 
autoritatea asupra vastelor regiuni din Africa, Asia, Sudul Pacificului, America 
Latină, în perioada formării imperiilor coloniale care au atins apogeul la sfârşitul 
secolului al XIX-lea”21. Prin urmare, discursul colonial însumează modalităţile de 
exprimare, elementele specifice de limbaj legate de colonizare22 atât ca proces politic, 
cât şi ca fenomen social generat de acestea, exercitând prin aceasta o importanţă 
deosebită asupra modului în care realităţile coloniale sunt percepute23. O altă 
definiţie a discursului colonial afirmă că: „Discursul colonial cuprinde toate formele 
de manifestare, scrisă, vorbită, iconografică menite să afirme superioritatea grupului 
dominant asupra celuilalt şi să justifice această dominanţă, precum să o şi perpeueze. 

18 Ibidem, pp. 16-17. 

19 Ibidem, p. 4. 

20 Ibidem. 

21 David Spurr, The rhetoric of empire: colonial discourse in journalism, travel writingand 
imperial administration, Duke University Press, Durham, 1993, pp. 8-9. 

22 Un exemplu în acest sens este reprezentat de termenul brousse. Dicţionarele explicative 
franceze îl definesc ca savană africană, înţeles cu care l-am regăsit şi noi în articolele din 
cotidianul le Temps. Cu timpul, de la el va apărea derivatul broussard, care, în afară de 
înţelesul de locuitor al savanei africane, dobândeşte semnificaţia de administrator colonial. 
Mai precis, este vorba de acei administratori care, din cauza ineficienţei comunicaţiilor, 
a distanţelor mari, a lipsei de personal, rămân stăpâni atotputernici în regiunile pe care 
le au în administrare, dar fără a avea controlul asupra teritoriului pe care îl conduc; le 
broussard face totul acolo: el este judecător, administrator, colector de taxe, responsabil 
de sistemul sanitar, de cel educaţional etc. (vezi Daniel Bourmaud, Note de curs Systèmes 
politiques africains, Universitatea Bordeaux IV, 2010).

23 David Spurr, op. cit., p. 1. 
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Verbalizarea brutală, vulgară şi inarticulată a rasismului şi a naţionalismului... 
este prea marginală şi ineficace pentru a prezenta interes real. De mult mai mare 
importanţă este discursul colonial insidios şi mai eficient al al învăţatatului: limbajul 
raţional, simbolic, subtil al cuceririi şi dominanţei”24. Prin intermediul discursului 
colonial se poate crea, prin urmare, o realitate, iar modul în care ea este livrată şi 
„consumată” de receptori se tranformă într-un fin proces de comunicare simbolică.

Raoul Girardet observa faptul că, la începutul noii aventuri coloniale, societatea şi 
politica statului francez pot fi caracterizate prin două trăsături. În primul rând, deşi 
colonialismul nu este un fenomen nou pentru statul francez, nu a existat niciodată 
o politică organizată coerent a acestui proces, Girardet susţinând ca şi alţi istorici, 
ideea că expansiunea colonială, în primii ani după 1870, a reprezentat apanajul 
unui grup restrâns (societăţi de geografie, oameni de afaceri, jurnalişti de călătorie 
etc). În al doilea rând, opinia publică, în măsura în care era informată în legătură cu 
acest subiect, era puţin entuziasmată şi reticentă faţă de ideea unei Franţe coloniale.25 
Trecerea de la un „naţionalism continental” la un „imperialism colonial”26 în opinia 
publică franceză se va face treptat în perioada 1870-1890. Se va dezvolta o amplă şi 
bine conturată cultură colonială, care să convingă pe cei reticenţi şi să ofere societăţii 
franceze grandoarea pe care era ameninţată să o piardă. Pornind de la fundamentele 
ideologice pe care le-am schiţat până acum, un amplu proces de creare de cultură 
va marca aproximativ un secol de istorie a Franţei. Ideologia oficială a regimului 
republican va crea contextul necesar pentru crearea unei culturi coloniale şi a unei 
veritabile propagande ce vor permite „cucerirea maselor”. 

Definirea şi delimitarea culturii coloniale sunt destul de dificil de realizat. 
Două volume publicate în 2002 şi 2004, coordonate de Martin Evans, Amanda 
Sackur şi Tony Chafer27, ce reunesc contribuţii ale unor istorici din Statele Unite 
ale Americii şi Marea Britanie asupra culturii şi propagandei coloniale, încearcă 
să sintetizeze multiplele faţete ale culturii coloniale; literatura, grafică, presa, 
expoziţiile etnografice, filmele mai târziu28 sunt tot atâtea căi de propagare ale culturii 
coloniale. Colonialismul a devenit în deceniile după 1870 o prezenţă constantă în 
viaţa francezilor. Aşa cum observă Robert Aldrich: „Copiii citeau despre colonii în 
manuale, spectatorii urmăreau târgurile coloniale, soldaţii se alăturau regimentelor 
coloniale, persoanele religioase donau misiunilor, locuitorii porturilor vedeau vasele 

24 Charles Asselin, ”Colonial Discourse since Christopher Columbus”, Journal of Black 
Studies, Vol. 26, No. 2, p. 135. 

25 Idem, p. 27. 

26 Henri Brunschwig, op.cit., p. 19. 

27 Empire and culture. The French experience, 1830-1940, editor Martin Evans, Palgrave 
Macmillan Ltd, New York, 2004, Promoting the colonial idea. Propaganda and visions of 
empire in France, editori Tony Chafer şi Amanda Sackur, Palgrave Publishers Ltd, New 
York, 2002. 

28 Vezi Beatrice de Pastre, ”Cinéma éducateur et propagande coloniale à Paris au début des 
années 1930” în Revue d’histoire moderne et contemporaine, no. 51-4/2004. 
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venind încărcate cu produse exotice, colecţionarii aduceau... măşti, vase din cupru 
din Africa”29. Un studiu realizat de Eric Savarese analizează modul în care istoricii 
educaţi în înstituţiile de învăţământ create de regimul republican sau care sunt 
susţinători ai doctrinei republicane, precum Ernest Lavisse, vor vorbi în cursurile şi 
manualele de istorie despre binefacerile aduse de statul francez în colonii.30 Francezii 
erau îndemnaţi să plece înspre zonele bogate şi încă sălbatice ce abia fuseseră 
descoperite sau care beneficiaseră până atunci de o imagine nu tocmai favorabilă31. 
Monumente dedicate eroilor francezi sunt construite în colonii, iar în Paris şi în 
marile oraşe franceze străzile capătă numele unor exploratori cunoscuţi. Propaganda 
colonială se răspâneşte în întrega Franţă, statul francez neprecupeţind nici unul din 
mijloacele pe care le avea la îndemână pentru a atinge a-şi atinge scopul.

Le Temps – între informare şi propagandă colonială 

Presa a reprezentat unul din mijloacele predilecte pentru difuzarea informaţiilor 
şi formarea opiniilor faţă de problema colonială. Pentru spaţiul francez, istoricul 
William H. Schneider a publicat în 1982 singura lucrare pe care am putut-o identifica 
până acum dedicată studiului propagandei coloniale în presa franceză: An empire 
for the masses. The popular image of Africe 1870 – 1900. Din paleta largă de ziare şi 
reviste franceze din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Schneider alege să se 
concentreze asupra presei de masă32, categorie pe care el o consideră ca fiind cea mai 
reprezentativă pentru acest subiect. Într-un limbaj destul de simplu, folosindu-se de 
clişee, stereotipuri şi selectând din informaţiile disponibile pentru cititorii lor cele 
mai interesante şi mai picante, le Petit Journal şi le Petit parisien oferă societăţii de 
masă veşti despre evoluţia coloniilor, despre luptele purtate cu diverse populaţii 
locale, despre obiceiurile, tradiţiile, sălbăticia acestora etc. Însă nu numai acest 
tip de ziare oferă informaţii despre politica colonială franceză. Contrar opiniei lui 
Schneider33, ziarele oficiale ca le Figaro, le Temps, Journal des débats alocă spaţii 
largi problemelor coloniale în paginile lor. 

Le Temps, jurnal înfiinţat de Auguste Nefftzer în 1861, a reprezentat în timpul 
cele de-a Treia Republici franceze unul dintre cele mai importante cotidiene de 
centru – stânga, motiv pentru care este catalogat de lucrările de specialitate ca 

29 Robert Aldrich, Greater France. A History of French Overseas Expansion, Palgrave, New 
York, 1996, p. 234. 

30 Eric Savarese, ”L'histoire officielle comme discours de légitimation. Le cas de l'histoire 
coloniale”, Politix. Vol. 11, N°43.

31 Un exemplu de utilizare a propagandei colonial pentru a încuraja popularea cu populaţie 
franceză a a Noii Caledonii, fostă colonie penitenciară este analizat de Isabelle Merle în 
”Drawing Settlers to New Caledonia: French Colonial Propaganda in the Late Nineteenth 
Century” publicat în Promoting the colonial idea..., pp. 40-52. 

32 Denumită şi penny press, această categorie reuneşte în general ziarele de 5 centime, cele 
mai ieftine din acea perioadă, destinate categoriilor cu venituri mai reduse din Franţa. 

33 William H. Schneider, op.cit., p. 6. 
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fiind un ziar republican moderat34. Rezultat al iniţiativei unui ziarist dedicat 
jurnalismului de calitate, le Temps va reuşi să adune o echipă de ziarişti de înaltă 
pregătire, deşi de dimensiuni reduse (înainte de 1871 echipa editorială reunea 25 de 
membri)35. În câţiva ani, le Temps, va deveni posesorul unui important superlativ: 
cel mai bine informat ziar din Franţa (atât în ceea ce priveşte temele politice, cât 
şi cronicile teatrale, literare, muzicale)36. Încă de la înfiinţare, Nefftzer şi-a creat o 
amplă reţea de colaboratori şi corespondenţi în străinătate care să îi ofere în cel 
mai scurt timp ştiri de cea mai bună calitate. După 1871, când dispare prevederea 
legală ce obliga jurnaliştii să semneze mereu articolele publicate, le Temps va opta 
pentru păstrarea anonimatului ziariştilor săi (cu expecţia, desigur, a situaţiilor în 
care diferiţi colaboratori sau personalităţi publice publicau în paginile sale), iar 
liberalizarea deplină a presei prin legea din 1881 le va da acestora mână liberă în a 
exprimarea propriilor opinii. Le Temps se adresează unui segment relativ educat al 
societăţii franceze, cu venituri destul de ridicate, un public mai degrabă interesat 
de informaţia în sine, informat asupra politicii externe franceze sau a relaţiilor 
internaţionale, dornic să fie la curent cu viaţa politică şi economică. Ziarul care 
costă mai întâi 15 centime, apoi 20 de centime, oferă înformaţii detaliate asupra 
unei palete largi de subiecte.

Nu doar presa scrisă cunoaşte un avânt deosebit la sfârşitul secolului XIX. 
Beneficiind de condiţii de imprimare cu mult îmbunătăţite şi de creşterea semnifi-
cativă a vitezei de circulaţie a informaţiilor, gravurile sau fotografiile putând fi aduse 
în capitală din Franţa sau alte colţuri ale Europei cu ajutorul trenului într-un timp cu 
mult mai scurt decât înainte37, presa ilustrată va cunoaşte un avânt semnificativ în 
ultimele decenii ale acestui secol. Pentru coloniile aflate la distanţe considerabile şi, 
de cele mai multe ori în afara rutelor de comunicaţii (o linie de telegraf va fi instalată 
de-a lungul coastei Africii de vest în 1886), procesul va fi unul mai îndelungat, dar 
cu atât mai profitabil şi de impact pentru ziarele care reuşesc să ofere cititorilor lor 
imagini ale acestor spaţii.38 Le Temps a fost pentru a lungă perioadă prezent pe piaţa 
presei franceze doar în formatul clasic de mari dimensiuni. După 1880, le Temps va 
adăuga la ediţia sa şi un supliment ilustrat. Ilustraţiile publicate sunt departe de a 
putea fi comparate, ca număr sau diversitate, cu ilustraţiile suplimentelor „presei 
de masă” (le Petit Journal, le Petit Parisien sau revista l’Illustration), scopul lor fiind 
acela de completa articolele, de a informa şi de a crea o imagine cât mai completă 
asupra subiectelor prezentate.

34 Pierre Albert, Histoire de la presse politique nationale au début de la troisième république 
(1871-1879), volumul II „La vie des journaux”, teză de doctorat susţinută la Universitatea 
Paris IV, 1980, p. 1109. 

35 Ibidem, p. 1169. 

36 Ibidem, pp. 1179, 1183.

37 William H. Schneider, op.cit., p. 86. 

38 Ibidem, p. 91. 
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Africa se prezintă pentru societatea franceză de la sfârşitul secolului XIX drept 
un imens spaţiu, sălbatic în general, şi pe care statul francez are capacitatea şi, 
mai mult, misiunea, de al aduce în rândul lumii civilizate. Aşa cum am menţionat, 
misiunea civilizatoare a Franţei devine un dicton des întâlnit, deşi nu mereu denumit 
sub acestă formă, şi folosit ca justificare pentru modul în care statul francez, prin 
administratorii săi, îşi va gestiona coloniile. Afiliindu-se din punct de vedere 
ideologic în mare măsura republicanismului moderat, le Temps va fi influenţat în 
opiniile care se conturează în paginile sale asupra problemei coloniale de atitudinea 
procolonială oficială. În acelaşi timp, caracerul informativ al multora dintre articolele 
publicate face ca această componentă ideologică să nu fie mereu prezentă sau simplu 
de observat. De asemenea, obiectivitatea asumată a ziarului face posibil ca să nu 
existe întotdeauna o părere unanimă asupra aceluiaşi subiect. Varii articole sunt 
urmate de replici ale unor diferiţi oameni politici, ziarişti, personalităţi franceze, 
ce aduc opinii diferite, uneori contrazicându-se reciproc. Totuşi, chiar în această 
diversitate de opinii şi libertate de exprimare, există câteva constante. 

Este dificil de determinat cu exactitate când anume apare sintagma misiune 
civilizatoare în Franţa. Ceea ce este clar este faptul că acest concept civilisation este 
unul eminamente francez, şi chiar de la sfârşitul secolului XVIII, civilizaţia era, 
pentru francezi, doar cea a Franţei39. Nu este de mirare, prin urmare că, în momentul 
în care va intra în contact cu culturi şi societăţi, percepute de lumea occidentală ca 
fiind inferioare, atitudinea generală va fi una de superioritate. Desigur, nu toţi cei 
care vor face parte la un anumit moment din administraţia colonială se vor purta 
ca nişte stăpâni neîndurători şi neînţelegători faţă de populaţia indigenă: unii da, 
alţii vor fi mai degrabă ca nişte părinţi binevoitori, les indigènophiles, fascinaţi 
de culturile noi găsite acolo, dornici să îşi îndeplinească misiunea pe care şi-o 
asumaseră40. 

Recurentă în discursul ce se regăseşte în le Temps este dihotomia noi- ei, acţiunile 
şi proiectele metropolei fiind de cele mai multe ori prezentate în contrast cu starea de 
fapt sau cu intenţiile protectoratelor sau coloniilor africane. Indigenii sunt în mare 
parte consideraţi primitivi, având reprere diferite de cele ale francezilor, incapabili 
să se raporteze în acelaşi mod la valorile considerate drept comun acceptate. Iată 
cum este descrisă o armată indigenă: „l’organisation de cette armée est tout à fait 
rudimentaire; les chefs ne commandent que des bandes d’un nombre variable de 
guerriers; il n’existe rien qui puisse rappeler la compagnie ou le bataillon. Il se 
fait cependant quelques signaux à la trompe ou au tamtam et les troupes ont des 
pavillons blancs qui servent plutôt comme signaux de ralliement que comme des 
emblèmes. Le noir de ces régions ignore le sentiment d’honneur des peuples civilisés 
pour leur drapeau, et jamais il ne se ferait touer pour lui.”41

39 Alice Conklin, op.cit., pp. 14-15. 

40 Daniel Bourmaud, op.cit., pp. 38-39. 

41 Le Temps, supliment ”Le Soudan français”, martie 1890.
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Celălalt în discursul colonial 

Bunăvoinţă şi inferioritate – sunt termeni care descriu destul de precis modul în 
care sunt percepuţi indigenii din coloniile africane. Africa, fie ea Africa musulmană 
de nord sau Africa neagră, este descrisă în discursul colonial ca un spaţiu înapoiat 
unde prezenţa franceză este necesară pentru asigura ridicarea acestor societăţi. 
Rămânerea lor în urmă faţă de lumea civilizată este indiscutabilă. Singurul element 
care se poate pune în discuţie este caracterul acestei înapoieri: inerent unei rase sau 
determinat de anumite condiţii de trai şi, prin urmare, corectabil: „Il y a actuellement 
sur le globe es races qui sont dans un état d’incontestable infériorité. Cette infériorité 
est-elle accidentelle ou originelle? Ces races sont-elles seulement des races «en 
retard», ou sont-elles des races insuffisamment doués? En un mot, y a-t-il une fatalité 
de races irrémédiable?”42

Se face totuşi o oarecare diferenţiere între populaţiile musulmane din protectoratele 
nord africane şi populaţia neagră din Africa Occidentală sau Orientală Franceză: 
„Travailler à civiliser les indigènes. Les indigènes de l’Afrique du nord sont des 
blancs comme nous, mais des blancs en retard, il s’agit de leur faire rattraper le temps 
perdu. Ce qui les sépare de nous c’est surtout leur ignorance? On les représente 
comme des fanatiques incurables, mais la diffusion de l’instruction a chez eux le 
même résultat que dans tous les autres pays du globe. Elle prépare l’avènement 
de la raison et l’apaisement des haines religieuses. En dehors de fanatisme, aucun 
sentiment irréductible ne les sépare de nous... Si leur faisait une place convenable 
dans la société française, ils n’auraient pas de raison pour vouloir en sortir.”43 
Diferenţele dintre cele două categorii de indigeni sunt vizibile şi în modul în care 
aceştia sunt apar în imaginile din numele ilustrate. Contrastul între hainele largi 
ale musulmanilor şi portretele de femei sau femei şi copii, în cea mai mare parte, 
sumar îmbrăcaţi, obişnuite pentru societăţile din Africa neagră, este evident. Iar 
pentru un cititor francez din la sfârşit de secol XIX – început de secol XX impactul 
trebuie să fie fost cu atât mai mare. 

Ridicarea acestora devine, în viziunea franceză atât o operă de umanitate, cât, 
mai ales, poate, un mijloc pragmatic de a-i transforma în parteneri docili ai acestei 
convieţuiri, făcându-i cât mai asemănători europenilor alături de care trăiesc: 
„Civiliser, instruire les indigènes, c’est donc sûrement les rapprocher de nous; et 
les admettre aux bénéfices d’un régime de justice, c’est garantir à ce rapprochement 
un avenir durable„ sau „...notre politique en Afrique doit poursuivre parallèlement 
deux tâches d’une part y installer une colonie française aussi forte que possible, 
d’autre part travailler au relèvement moral et matériel des indigènes afin de les 
faire évoluer et de les rapprocher de nous….. Que notre domination ait besoin de 
s’appuyer sur la colonisation, il nous paraîtrait oiseux de le démontrer longuement.”44 

42 Ibidem, 22 august 1897. 

43 Ibidem, 11 iunie 1912.

44 Ibidem, 29 mai 1912.
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Scopul pe termen lung al politicii coloniale franceze în Africa poate fi denumit 
generic printr-un singur cuvânt: francisation. Respectiv, asimilarea populaţiilor 
indigene, prin dobândirea de către acestea a valorilor şi modului de a fi francez, prin 
învăţarea limbii şi acceptarea, în general, a prezenţei colonizatorilor în societăţile 
lor. Francizarea grupurilor etnice colonizate este privită ca o măsură sigură spre 
încadrarea definitivă a unei colonii în universul francez. Iar pentru a asigura 
realizarea sigură a acestor proiecte, cea mai simplă modalitate este reprezentată 
de creşterea numărului de locuitori veniţi din metropolă: ”La francisation s’opère 
par des moyens multiples. La plus efficace est évidement la fixation sur le sol d’un 
nombre de Français qui augmente sans cesse. …quant aux questions indigènes, 
elles sont traitées aujourd’hui avec un esprit de bienveillance qui fait un contraste 
saisissant avec l’ancien esprit algérien.”45 Mai mult, prin politica militară franceză, 
a fost acordată indigenilor dreptul de a putea efectua stagiul militar în metropolă 
(mobilitate aplicabilă şi în sens invers), încurajându-se în acest mod asimilarea 
acestora46.

45 Ibidem, 5 decembrie 1905.

46 Ibidem, 7 februarie 1905.

Figura 1. Imagini ale indigenilor. Prima este o 
reprezentare a unui locuitor al Africii de Nord, 
musulman, ultimele două surprind locuitori ai Africii 
Occidentale; sursa – suplimentele ilustrate ale le 
Temps, „L’Afrique Occidentale Française” din 13 
octombrie 1912 şi 24 decembrie 1899.
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In plus, prezenţa franceză oferă numeroase exemple indigenilor asupra unui 
mod optim de a trăi, exemple de practici agricole, de activităţi cotidiene: „Ils 
introduisent des cultures nouvelles, ils doublent et triplent les rendements des 
anciennes, ils emploient les méthodes et les instruments les plus perfectionnés”47. 
Şi mai important, poate, crearea unor mari localităţi, stabilirea unui număr cât 
mai mare de oameni va duce, în concepţia ziariştilor de la le Temps, la acceptarea 
prezenţei permanente a ocupaţiei franceze. „La colonisation a encore une autre 
action salutaire sur les indigènes par les réflexions que forcément elle leur impose. 
Le réseau de villages européens dont l’Afrique du nord se couvre fait pénétrer chaque 
jour plus avant dans leur esprit l’impression que notre occupation est définitive... 
Ce spectacle leur prêche la résignation comme à une chose désormais irréparable. 
Il leur enseigne qu’ils n’ont plus d’avenir qu’au sein de cette société nouvelle qu’ils 
voient se former autour d’eux et il les prédispose ainsi à devenir des sujets qui seront 
parfaitement soumis si nous savons les contenter”48. De altfel, un studiu realizat de 
statul francez asupra Algeriei în 1906 indică faptul că aplicarea acestor principii a 
avut efectele dorite. Societatea algeriană prosperă, rata natalităţii nu a scăzut, iar 
parte din triburile nord africane prezintă clare tendinţe de integrare în noul cadru 
social creat: „...des que la sécurité que leur assure notre administration et l’exemple 
de notre activité économique les placent dans des conditions favorables, les tribus 
ou domine le sang berbère sentent réveiller leur goût pour le travail et leurs vieilles 
aptitudes pour l’agriculture et pour le commerce.”49 Pentru grupurile care refuză 
adaptarea, viitorul este doar unul: „L’élément arabe incapable de se plier à notre 
genre de vie, s’éliminera forcement.”50

Dar, pentru buna funcţionare pe termen lung a coloniilor, prezenţa masivă 
franceză nu este suficientă. Un regim de pace şi egalitate, nu în sensul în care îl 
putem înţelege noi astăzi desigur, trebuie să fie construit în colonii. După o lungă 
şi sângeroasă istorie de cuceriri şi supuneri de populaţii51, cei mai luminaţi dintre 
francezi ajung la concluzia că un regim menţinut prin forţă permanentă nu este nici 
pe departe viabil. „Nous n’obtiendrons jamais l’adhésion volontaire des indigènes 
à notre domination et nous ne ferons régner la paix entre les différentes races qui 
peuplent l’Afrique du Nord que par l’égalité.”52

Educaţie şcolară în colonii – valori şi intenţii 

Civilizarea unei populaţii include o multitudine de aspecte, unele dintre ele, 
precum limba cuceritorului, deprinderile sociale, informaţii despre statul sau 
lumea a cărei parte au devenit pot fi transmite prin intermediul educaţiei. O atenţie 

47 Ibidem, 29 mai 1912. 

48 Ibidem. 

49 Ibidem, 24 august 1906.

50 Ibidem.

51 Ibidem, 7 decembrie 1912. 

52 Ibidem, 15 mai 1912.
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deosebită a fost acordată acestui aspect în coloniile franceze. Într-o circulară din iulie 
1897, transmisă de Chaudié, guvernatorul Africii Occidentale Franceze, se afirmă că: 
„ l’école est le plus sûr moyen qu’ait une nation civilisatrice de fonder son influence 
chez les populations primitives”53. Limba franceză devine obligatorie în instituţiile 
de învăţământ din colonii, scopul pe termen lung fiind, aşa cum am menţionat 
anterior, acela de a-i convinge de permanenţa şi de beneficiile prezenţei franceze. 
Şcoala, în aceasă viziune nu are numai rolul de ridica nivelul general de cunoaştere 
al unui popor, ci acela de asigura menţinerea, permanentizarea unei dominaţii, de 
modelare ideologică a grupurilor cele mai dispuse la schimbare: „l’école est, en un 
mot, l’élément de progrès par excellence. C’est aussi l’élément de propagande de la 
cause et de la langue française le plus certain dont le gouvernement puisse disposer. 
…Pour accomplir avec succès cette œuvre de transformation, c’est aux jeunes qu’il 
faut pénétrer, et c’est pat l’école, et par l’école seule, que nous y arriverons”54. Mai 
mult, se propunea, pe cât posibil concentrarea activităţii şcolare în jurul reşedinţei 
comandantului de cerc. Educaţia trebuia să se adreseze cu prioritate copiilor liderilor 
locali, potenţiali succesori ai acestora, care urmau a fi convinşi, prin intermediul 
şcolii că prezenţa franceză este necesară, benefică şi că, la un moment dat, toţi 
indigenii vor vorbi această limbă55. Nici vorbă în acest proiect de vreo ridicare 
culturală a maselor, scopul este formarea unei elite docile şi îndoctrinate, fără prea 
multă grijă faţă de progresul în general al societăţilor vest-africane. 

Spre deosebire de alte subiecte, opiniile asupra educaţiei sunt destul variate 
în articolele identificate. Acestei atitudini centrate evident asupra superiorităţii 
evidente a Franţei asupra populaţiilor din coloniile sale, i se opun altele care 
acordă o mult mai mare importanţă elementului indigen, valorilor culturale proprii 
populaţiilor locale. Se argumentează astfel că elevii ajung să cunoască mai multe 
despre istoria şi geografia Franţei decât despre spaţiul în care trăiesc56, că îşi uită 
originile, cultura. Tocmai din acest motiv, este privită drept salutară crearea unui 
Comitet superior pentru educaţia publică din colonii, instituţie care avea rolul de 
a adapta programele de studiu ale metropolei la necesităţile întânite în colonii, 
crescând în acest mod relevanţa educaţiei coloniale57. 

Educaţia aduce cu sine un pericol: devenind conştienţi de propriile limite şi 
informaţi asupra contextului în care pot acţiona, familiarizându-se chiar cu istoria 
şi ideile revoluţionare de libertate şi democraţie ale Franţei, populaţiile indigene 
pot începe să îşi pună întrebări referitoare la starea lor de inferioritate58. Ridicarea 
nivelului de educaţie va aduce cu sine şi dorinţa de a modifica fundamental structura 

53 Ibidem, 11 august 1897.

54 Extras din circulara guvernatorului general al AOF, citat de le Temps, 22 august 1897. 

55 Ibidem. 

56 Ibidem, 13 ianuarie 1894. 

57 Ibidem. 

58 Ibidem, 22 august 1897.
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instituţională construită în colonii. Prin urmare, orice proiect educativ trebuie corelat 
cu impactul său pe termen lung şi cu valorile la care elevii vor avea acces odată 
înstruiţi: „Quelles sont nos vues d’avenir sur nos sujets? Espérons-nous sincèrement 
les élever graduellement jusqu’à nous…? Avons-nous le projet réfléchi d’orienter 
l’organisation de notre empire colonial vers la formation d’une «plusgrande France» 
comprenant quarante millions de citoyens de toutes les couleurs, égaux en droit et 
faisant balance aux quarante millions de blancs de la métropole? Ou bien nos sujets 
doivent-ils toujours rester nos sujets?”59

Structuri înstituţionale şi proiecte de reformă 

Articolele din le Temps transmit cu claritate o imagine: regimul impus de statul 
francez în colonii este cel mai bun, tipurile diferite de administraţiei care există 
având marele merit de a fi pe deplin adaptate realităţilor şi nevoilor locale. Şi 
încearcă să îi convingă pe cititorii lor de acest lucru: „le mérite du système du 
protectorat consiste précisément à réaliser à ces entrainements que supporte un 
vieux pays, mais non pas un pays en formation; il consiste à ne pas décourager les 
indigènes par les innovations vexatoires et précipitées; à leur laisser des raison et 
des moyens de vivre côte à côte avec nos compatriotes, dans l’intérêt même de ces 
derniers qui sont en infime minorité et que la plus élémentaire sagesse commande 
de ne pas noyer dans un océan de populations hostiles. L’art du protectorat consiste 
à faire accepter par les vaincus notre occupations et à faire de lui un auxiliaire, au 
lieu d’un mécontent, au lieu d’un esclave déguisé ou d’un déclassé. Cet art suppose, 
je le reconnais, un sentiment de la justice ou d’un égoïsme national bien compris, 
c’est-à-dire qu’il implique des concessions de la part du protecteur.”60 Convingerea 
este preferabilă forţei, reprezentând totodată un mai mic efort pentru cuceritor, iar 
drepturile acordate îndigenilor sunt concesii, nu necesităţi, subliniindu-se iar neta 
inferioritate atribuită indigenilor în această logică în care un măreţ interes naţional 
este menit a construi şi modela atitudini. 

La începutul secolului XX, pentru protectoratele nord-africane, regimul politico-
administrativ impus începe a se dovedi nefuncţional. La articolele care prezintă 
problemele întâlnite în acest spaţiu, se adaugă cele care îndrăznesc să schiţeze 
soluţii. Voci ale unei gândiri mai moderne încep să reclame o modificare în senul 
democratizării societăţilor din Tunisia, Algeria şi Maroc sau, cel puţin, a restructurării 
instituţiilor existente la acel moment: „La Tunisie ne trouve plus que les institutions 
représentatives qu’on lui a donné soient ajustées à sa taille.”61 Problema se pune 
în sensul lărgirii bazei electorale prin extinderea dreptului de vot către populaţia 
francofonă stabilită în colonii şi diminuarea puterii de care se bucură aparatul 
administrativ de acolo sau, într-o viziune mai curajoasă, includerea în viaţa politică şi a 

59 Ibidem.

60 Ibidem, 9 februarie 1904.

61 Ibidem, 20 ianuarie 1904.
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populaţiei indigene. De altfel, pentru articolele selectate pentru intervalul 1900-1914,
se remarcă prezenţa unei triade: metropolă (respectiv administraţie colonială) – 
colonişti – indigeni, ca fiind categorii cu interese diferite, de multe ori opuse în 
problema administrării Africii. 

Există, desigur, reticenţe faţă de o asemenea schimbare: funcţionarii, cei care 
conduc în realitate protectoratele franceze reprezintă interesele statului, un stat 
binevoitor care conduce aceste colonii mânat de cele mai bune intenţii. Coloniştii 
sunt prezentaţi, astfel, ca forţe egoiste opuse care, acaparând puterea politică, ar avea 
tendinţa naturală de a-i oprima pe indigenii protejaţi acum de instituţiile coloniale. 
„C’est une histoire assez connue. La tentation est trop souvent irrésistible. Une 
fois muni de son influence électorale, le colon en abuse, à mois d’être un saint, les 
autorités doivent lui obéir et prouver leur patriotisme en donnant systématiquement 
tort aux indigènes. Des lors, toute administration sérieuse est compromise et non pas 
la justice seulement, mais nos finances métropolitaines, mais l’ordre et la sécurité 
dans la colonie, mais la paix.”62 Autorul articolului, fost reprezentant al Franţei la 
Tunis, este, aşa cum se poate observa, un susţinător al acţiunii masive a statului în 
funcţionarea sistemului colonial francez. 

De cealaltă parte îi regăsim pe cei care susţin nu numai extinderea dreptului de 
vot pentru francezi, ci includerea, în proporţii optime a indigenilor în conducerea 
administrativă a coloniilor. Argumentele aduse fac referire la numărul mare al 
acestora şi la contribuţia lor semnificativă la bugetul coloniilor. „voici quelques 
exemples de la façon dont la population est distribuée dans ces communes Enchir-
Said, 43 Français, 1615 indigènes, Guetter-el-Aich, 50 Français, 2353 indigènes, Tizi-
Ouzouj, 1064 Français, 12779 indigènes. Les Français sont donc en minorité infime, 
les indigènes en majorité énorme. Quels sont les droits de ces minorités infimes? 
Absolus. Quels sont les droits de ces majorités énormes? Nuls… Les indigènes 
ne peuvent pas nommer plus du quart de l’effectif du conseil municipal, et leurs 
représentants n’ont pas même le droit de prendre part à l’élection du maire et des 
adjoints, de sorte que l’élément français n’a aucun compte à tenir d’eux.”63

Ultima opinie este extrasă dintr-o serie de articole dedicate de le Temps în anul 
1912 conturării unei soluţii aplicabile pentru această lume în schimbare. Care sunt 
fundamentele noului sistem propus? Egalitatea civilă între indigeni şi populaţia de 
origine franceză64, constuirea unui regim care să asigure reprezentarea în instituţiile 
publice şi pentru indigeni, menţionată anterior65, crearea unor organisme care să 
asigure un eventual arbitraj între interesele potenţial divergente ale populaţiei 
francofone şi ale celei musulmane66, însoţite de creşterea numărului populaţiei 

62 Ibidem, 9 februarie 1904.

63 Ibidem, 5 mai 1912. 

64 Ibidem, 15 mai 1912.

65 Ibidem, 5 mai 1912.

66 Ibidem, 20 mai 1912. 
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franceze stabilite ca mici agriculturi şi întreprinzători în nordul Africii67 şi de 
intensificarea procesului de francizare a societăţilor musulmane. Acest proiect, 
nobil în concepţia autorilor săi, este fundamentat pe două idei contradictorii: crearea 
unui regim care să asigure reprezentativitatea indigenă, recunoscându-li-se meritele 
în calitate de contributori fiscali la funcţionarea protectoratelor confom citatului 
de mai sus, dar, în acelaşi timp, considerarea lor drept populaţii inferioare, prin 
urmare care trebuie asimilate din punct de vedere cultural de către o civilizaţie 
superioară, cea franceză. Nici acest proiect, darnic faţă de indigeni, nu susţine ideea 
unei democratizări în sens real a societăţii coloniale. Numărul indigenilor care pot 
participa viaţa politică trebuie limitat în aşa fel încât ei să rămână o minoritate68. 
Contradicţia faţă de statistica pe care chiar autorul o foloseşte, drept argument este 
evidentă. Libertatea de exprimare care se acordă trebuie şi ea limitată la probleme 
administrative: „Qu’on leur interdise de toucher à certains sujets que nous ne saurions 
laisser remettre en question, comme la domination de la France, cela est de simple 
bon sens.”69 Putem afirma că proiectele de democratizare ale societăţilor coloniale 
sunt, mai degrabă acte de filantropie. Ştim de altfel că abia târziu, după al doilea 
război mondial, putem vorbi despre o veritabilă modernizare a coloniilor franceze, 
în sensul participării deputaţilor din colonii la viaţa politică de pe continent. Chiar 
şi pentru unii dintre cei mai buni dintre ziariştii Franţei, egalitatea deplină între 
francezi şi indigeni încă nu poate fi gândită. 

Şi totuşi, există voci care la începutul secolului XX încep să pună sub semnul 
întrebării justeţea regimului dual aplicat de statul francez în metropolă şi coloniile 
sale: „Notre situation est unique dans l’histoire. Nous sommes une nation 
démocratique, et cette nation démocratique gouverne en souveraine absolue un 
vaste empire colonial, notre droit public est fondé sur l’égalité des hommes et sur 
la souveraineté du peuple, et nous possédons quarante millions de sujets que nous 
n’admettons pas à l’exercice de ce droit… Est-il concevable que la même culture 
puisse inspirer en même temps le sentiment de la liberté nos concitoyens et le 
sentiment de la soumission à nos sujets?”70 Sunt primele menţiuni ale unei stări de 
fapt care va duce treptat la degradarea imperiului colonial francez. Contradicţiile 
inerente Republicii coloniale franceze nu erau, nici în epocă, ignorate în totalitate, 
dar opiniile contra acestei stări de fapt sunt departe de a reprezenta un procent 
semnificativ între articolele dedicate raporturilor politice între metropolă şi colonii. 

Concluzii

Presa franceză a celei de-a Treia Republici îşi asumă, începând cu foiletoanele 
de 5 centime şi terminând cu presa elitei franceze, rolul de a informa şi a forma 
societatea franceză. Între simpla, dar extrem de complexa informare, şi propagandă 

67 Ibidem, 29 mai 1912. 

68 Ibidem, 5 mai 1912.

69 Ibidem, 15 mai 1912.

70 Ibidem, 22 august 1897.
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– astfel pot fi caracterizate articolele din cotidianul le Temps care tratează subiecte 
legate de problemele coloniale. Caracterul fin al propagandei coloniale regăsite în le 
Temps a făcut ca un număr mare dintre articolele citite să conţină prea puţine sau 
deloc elemente legate de cultura colonială. În cazul articolelor care au fost selectate, 
atitudinea procolonială este, însă, una dominantă. Ceea ce a reieşit cu certitudine 
este faptul că cititorii ziarului erau în permanenţă informaţi cu privire la marile 
sau, de cele mai multe ori, micile schimbări, probleme, proiecte din colonii sau 
instutiţiile administrative metropolitane. 

Un prim element care poate sesizat este acela că, la fel ca întotdeauna, cadrul 
teoretic a precedat realizările practice. Se poate observa că, deşi teoriile asupra 
noului rol al coloniilor în spaţiul francez există încă de la începutul anilor 1870, 
ştiri transmise în mod sistematic publicului cititor găsim abia un deceniu mai 
târziu. Se probează, astfel, încă o dată, afirmaţia lui Raoul Girardet care susţinea că 
deceniul de după Sedan a fost o perioadă de gândire, de formulare a unor proiecte. 
Corespondenţii mereu prezenţi de la le Temps nu au avut în acea perioadă prea 
multe de transmis. 

Atitudinea faţă de populaţiile indigene care domină discursul colonial din le 
Temps este cea de superioritate. Primitivi, sălbatici, superstiţionşi – astfel ne apar 
indigenii. Desigur, există nuanţe. Nu toţi indigenii sunt la fel: musulmanii, datorită 
culorii mai deschise a pielii lor, sunt percepuţi ca mai asemănători albilor, starea 
de rămânere în urmă datorându-se contextului în care trăiesc şi, mai ales, religiei 
lor care încurajează fanatismul. Din acest motiv, proiectele de reformă în sensul 
creşterii nivelului de participare a indigenilor la administrarea coloniilor, cu condiţia 
educării elitelor şi convingerii indigenilor de beneficiile aduse lor, apar ca fiind 
creionate pentru nordul Africii. Pentru Africa Occidentală Franceză aceste proiecte 
lipsesc complet. Dar până şi cele mai generoase proiecte în ceea ce priveşte populaţia 
indigenă nu trec de o anumită limită a libertăţilor. Există anumite tabuuri care 
trebuie respectate. Între acesta, pe primul loc se află rolul şi justeţea prezenţei 
franceze în colonii. Sunt sesizate probleme, contradicţii, oferite alternative, dar 
dominarea Franţei nu se poate pune la îndoială. Republica colonială se dovedeşte, 
astfel, pe deplin capabilă să gestioneze un regim dual. 

Regăsim prin urmare, la nivelului discursului colonial din cotidianul le Temps 
câteva dintre elementele definitorii ale misiunii civilizatoare a Franţei: inferioritatea 
atribuită indigenilor, necesitatea ridicării acestora, a educării lor în sensul realizărilor 
civilizaţiei franceze, atitudinea paternalistă faţă de societăţile indigene.


