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Кінець ХІХ ст. характеризується проведенням цілеспрямованої та
активної експансіоністської політики такими великими європейськими
державами, як Англія та Німеччина. Центром їхніх колоніальних
устремлінь стала Південна Африка, яка володіла величезними
покладами алмазів і золота. У зв’язку з цим виникла міждержавна
конкурентна боротьба за потужне фінансово-економічне джерело для
власного внутрішнього розвитку та для отримання
зовнішньополітичної переваги перед іншими країнами-конкурентами.
Таким чином, дослідження причин і наслідків загострення англо-
німецького протистояння є надзвичайно актуальними, особливо з
точки зору оцінки впливу цих історичних подій на подальше
формування Англією своєї колоніальної політики в Африці.

Питанням розвитку відносин Англії та Німеччини на
африканському континенті наприкінці ХІХ ст. присвячено низку
наукових праць, зокрема, радянського історика А.С. Єрусалімского та
сучасних вітчизняних учених – С.С. Трояна й Л.Ю. Питльованої.
Однак аналіз джерел із даної проблематики свідчить про необхідність
проведення детального дослідження питань англо-німецького
протистояння в боротьбі за колонії у Південній Африці.

Метою даної статті є: дослідження причин і наслідків загострення
англо-німецького колоніального протистояння на півдні Африки в
кінці ХІХ ст.

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:



дослідження англо-німецьких суперечностей у Південній Африці
у 80-ті – І-а пол. 90-х рр. ХІХ ст.; аналіз причин і виявлення
наслідків рейду Джемсона (1896 р.); висвітлення реакції англійських і
німецьких суспільно-політичних кіл на похід Джемсона й телеграму
Вільгельма ІІ президенту Трансваалю Крюгеру.

У другій половині ХІХ ст. Південна Африка займала важливе
місце в колоніальних планах Англії та Німеччини. Великобританія
розглядала дану територію як стратегічний плацдарм на шляху в Індію,
Далекий Схід і Австралію. Крім того, цьому регіону відводилося
виняткове місце в плані створення єдиної системи англійських
колоніальних володінь від Каїру до Капштадту. Таким чином, Англію
не влаштовувало існування на Півдні Африки двох незалежних
бурських держав – республіки Трансвааль і Вільної Оранжевої
держави [13; с. 93].

У свою чергу, Німеччина у 80-х роках ХІХ ст. також приступила
до створення колоніальної імперії. У травні 1883 р. купець із Бремену
Адольф Людеріц придбав у африканського вождя Бетанії бухту Ангра-
Пекена площею декілька десятків квадратних миль за 80 фунтів
стерлінгів і 200 старих рушниць. Згодом він збільшив свої володіння
до 900 миль2. 24 квітня Бісмарк проголосив протекторат Німеччини
над вищезгаданою територією. Так виникла перша німецька колонія –
Німецька Південно-Західна Африка [6; с. 203].

Після заснування колоній Німеччина почала намагатися зав’язати
дружні стосунки із “нижньорейнськими братами” – бурами. 1884 р.
президент Трансваалю П. Крюгер відвідав Берлін, де його прийняли з
великими почестями, хоча жодних обіцянок підтримки з боку
Німеччини він не отримав [7; р. 116]. Відомий німецький історик
Генріх Трейчке 1884 р. писав: „Було б цілком природно, якби етнічно
споріднена Німеччина... взяла би під свій захист тевтонське населення
Південної Африки й заволоділа британською спадщиною [7; р. 119].
Отож, можна констатувати, що німецькі урядовці планували збільшити
колоніальні володіння Рейху за рахунок територій Південної Африки.

Інтерес до даного регіону значно зріс після того, як на берегах
р. Оранжевої, на рубежі 60–70-х років ХІХ ст., були знайдені алмазні
родовища, а 1886 р. на півдні Африки виявлені величезні поклади
золота. Показник його світового видобутку різко пішов угору саме
завдяки трансваальським рудникам [8; с. 145]. Це значно піднесло
рейтинг Капської колонії на міжнародній арені та викликало
підвищений інтерес англійських і німецьких промислових і фінансових
діячів.

Таким чином, експансіоністська політика Англії та Німеччини на



Півдні Африки повністю підкорялась економічним цілям у цьому
регіоні. У кінці ХІХ ст. між ними розгорілася гостра боротьба за сфери
впливу в Трансваалі. Імперіалістські кола обох держав твердо
націлилися його захопити. Із 300 тис. кг золота, які того часу
видобувалися щомісячно в усьому світі, 80 тис. Британська імперія
видобувала у своїх колоніях, і майже стільки ж золота видобувалось у
Трансваалі. Неважко було підрахувати, якби Англії вдалося захопити
Трансвааль, вона оволоділа б половиною світового видобутку золота
[13; с. 94]. Це було, звичайно, досить спокусливо. Ось чому англійські
колоніальні діячі та політики енергійно розпочали підготовку до
захоплення бурської республіки. Ця справа була зосереджена в руках
Сесіля Родса, оскільки саме йому належала ідея встановлення
Британських володінь від Капа до Каїру. У 1895 р., висловлюючи

свої імперіалістські ідеї своєму другові, журналісту Стеду, він
сказав: “Імперія, я завжди говорив це, є питанням шлунку. Якщо ви не
хочете громадянської війни, ви повинні стати імперіалістами” [4; с. 87].

Для досягнення поставленої мети застосовувалися різноманітні
засоби. Так, британська дипломатія намагалась ускладнити Трансваалю
вихід до моря. У травні 1895 р. Англія захопила землі Аматонголенду,
невеликої території на південь від бухти Делагоа. Це ускладнювало
бурській республіці вихід до Індійського океану. Німеччина, у відповідь
на це, заявила, що Трансвааль не визнає дану анексію [1; р. 276]. Те, що
Берлін виступив від імені бурського уряду, лише погіршило англо-
німецькі відносини.

На німецькі кошти була збудована залізниця в Трансваалі. Сесіль
Родс і лондонський уряд доклали немало зусиль, щоб узяти її під свій
контроль, але це їм не вдалося. Преторія отримала прямий вихід до
моря через Делагоа, а це означало, що англійці не оточили Трансвааль
повністю. У день відкриття залізниці німецький кайзер відправив
президенту Крюгеру вітальну телеграму, у якій відзначив, що
побудована залізниця сприятиме зміцненню зв’язків між Трансваалем і
Німеччиною [14; с. 169]. Таким чином, він підкреслив велике політичне
значення цієї транспортної артерії, оскільки вона давала бурській
республіці незалежний від Англії вихід до моря.

Плани встановлення німецького протекторату над Трансваалем
були завуальовані пропагандою захисту бурів. 27 січня 1895 р.
німецький генеральний консул в Преторії, влаштувавши святкування
дня народження кайзера Вільгельма ІІ, заявив, що Німеччина – кращий
друг Трансваалю і що вона не допустить зміни політичної рівноваги в
Південній Африці. „Я знаю, що можу в майбутньому розраховувати на



німців, – відповів президент Крюгер. – Наша маленька республіка
ще тільки повзає між великими державами, і ми відчуваємо, що коли
одна з них побажає наступити нам на ногу, то інша буде цьому
противитися” [3; с. 132].

1 лютого 1895 р. англійський посол у Берліні Едуард Мелет зажадав
від державного секретаря Німеччини Маршалля фон Біберштейна
пояснень із приводу такої політики в Трансваалі. Він заявив, що Англія
не може допустити утиску своїх прав у Південній Африці. Маршалль
відповів зустрічними претензіями: на його думку, відверті плани Сесіля
Родса перетворити Родезію в центр “комерційного об’єднання” або
федерації всіх південноафриканських держав означають не що інше, як
встановлення Англією свого політичного протекторату й торгової
монополії у Трансваалі, з чим Німеччина примиритися не може. Таким
чином, наприкінці 1895 р. Трансвааль перетворився, за влучним
виразом Е. Мелета, на „чорну пляму” в англо-німецьких відносинах [1;
р. 276].

“Таймс”, визнаний лідер британської преси, що традиційно
відображав погляди уряду, у ті дні писав, що для розв’язання
трансваальської проблеми існує лише один вихід: ішлося про
поглинання Трансваалю Капською республікою [4; с. 99]. У такому ж
дусі висловлювалися й інші англійські газети, пов’язані з
імперіалістськими колами. Усе це говорило про те, що в Трансваалі
назрівають бурхливі події.

Сесіль Родс зрозумів, що прем’єр-міністр Великобританії Роберт
Солсбері не вживатиме жодних радикальних заходів щодо Трансваалю
і вирішив взяти цю місію на себе. 28 грудня 1895 р. загін у складі 800
чоловік, очолений адміністратором Родезії та директором
Південноафриканської компанії Леандром Джемсоном, перетнув
кордон із Трансваалем і вирушив у напрямку Йоганнесбурга (міста,
заснованого у Трансваалі англійськими поселенцями), де повинно
було спалахнути повстання. План англійських імперіалістів полягав у
тому, щоб двома комбінованими ударами, зсередини і ззовні, ліквідувати
бурську республіку й анексувати її [4; с. 100].

Маршалль фон Біберштейн разом із директором колоніального
департаменту доктором Кайзером відправилися в Потсдам до
Вільгельма ІІ, щоб домовитися як діяти в ситуації, що склалася.
Вирішено було послати військовий загін у Преторію та розірвати
дипломатичні відносини з англійським урядом. Одночасно графу
Гатцфельду, німецькому послу в Лондоні, була відправлена телеграфна
інструкція негайно дізнатися реакцію британського уряду на вторгнення
в Трансвааль загонів Джемсона. При зустрічі Солсбері завірив



Гатцфельда, що рейду Джемсона він не схвалює і що взагалі вся
ця історія йому надзвичайно не подобається [4; с. 100].

Як бачимо, Солсбері намагався відмежуватися від
відповідальності за події, що відбувалися в Трансваалі. Він повідомив,
що англійським офіцерам, які перебувають у загонах Джемсона, нібито
дано суворий наказ припинити набіг і повернутися назад. Губернатор
Капської колонії Геракл Робінсон вже раніше віддав наказ цим
найманцям припинити рейд, але вони його не послухалися. Отож, не
було гарантії, що буде виконано аналогічний наказ лондонського уряду
[9; с. 194].

Усе це живило підозру німців у тому, що англійський уряд веде
подвійну гру.  Можна стверджувати,  що ці підозри мали підстави,
оскільки Сесіль Родс був неофіційним організатором загонів, що
вторглись у Трансвааль, а Солсбері залишав за собою можливість, у
разі невдачі розбійницького походу, дезавуювати його безпосередніх
організаторів і прикрити його головних натхненників. Таким чином, не
дивно, що поки з Лондона йшли “суворі” та “найсуворіші” накази про
припинення рейду, нові й нові загони переходили кордон Трансваалю.

Унаслідок, англійський рейд був ліквідований ще більш
несподіваним чином, ніж розпочався. Загони Джемсона були оточені
бурами, які змусили їх скласти зброю [10; с. 250]. Ретельно
підготовлена змова в Йоганнесбурзі не вдалася. В імперіалістських
колах Англії такий конфузний фінал викликав ледь приховуване
невдоволення.

Уряд Британської імперії звернувся з проханням до президента
Трансваалю видати змовників англійському правосуддю. У свою
чергу, президент Крюгер зажадав від Британії відшкодування збитків
на суму 0,5 млн. ф. ст. Частково цю суму сплатили самі обвинувачені.
Так, С. Родс вніс 62 тис. ф. ст. [10; с. 223]. Учасники рейду постали
перед судом в Англії. Леандра Старра Джемсона засудили на
п’ятнадцять місяців ув’язнення без каторжних робіт. Інші учасники
походу отримали ще менші терміни ув’язнення. Подальше життя
Джемсона переконливо свідчить, що суд над ним був непогано
розіграною комедією. У в’язниці він утримувався на привілейованих
умовах. А коли в листопаді 1896 р. захворів, то хвороба виявилася
приводом для його дострокового звільнення [10; с. 229]. С. Родс був
визнаний громадською думкою відповідальним за набіг, проте до суду
справа не дійшла. Він склав із себе всі повноваження і виїхав до Англії
[4; с. 103].

Рейд Джемсона у Великобританії був сприйнятий неоднозначно.
У суді гучно висловлювалися почесті Джемсону та його бійцям.



Характерно, що обвинувачені сиділи на спеціально принесених
стільцях. На лаві ж підсудних розташувалися численні
журналісти [10; с. 225]. Одні порівнювали колишнього адміністратора
Родезії з Вільгельмом Оранським, інші – називали злочинцем і
вимагали суворого покарання. „Подвиг” Джемсона оспівувався в
англійській пресі у віршах та в прозі, а його неофіційний ініціатор –
Сесіль Родс здобув ще більшу популярність [12; р. 779]. Ця подія
яскраво продемонструвала наявність у країні войовничих,
шовіністично налаштованих верств суспільства.

Німецька дипломатія у зв’язку з рейдом Л. Джемсона зайняла
відверто ворожу позицію щодо Англії. Берлін звертався до світових
держав із проханням скликати конференцію для обговорення
проблеми, що склалася навколо Трансваалю. Але ці заклики так і
залишилися без уваги.

Зважаючи на ці настрої, німецькі панівні кола, здавалося б, мали
зупинитися. Однак 3 січня 1896 р. Вільгельм ІІ надіслав президенту
Трансваалю особисту телеграму, де привітав його з тим, що республіка
сама впоралася з набігом Джемсона, „не закликаючи на допомогу
дружні держави” [4; с. 104].

У Британській імперії телеграму розцінили як провокацію
Німеччини. Після оприлюднення телеграми загострився суспільний
інтерес до Південної Африки. Питання про Джемсона, Родса відразу
відійшло на другий план, а головною темою газетних статей стало
німецьке втручання в закордонну політику Великобританії.
Англійський журнал ліберального спрямування „Спікер” писав: „Так
зване суспільство майже одностайно обрало сторону жадібних
авантюристів, які намагаються експлуатувати Трансвааль… Більша
частина преси, на жаль навіть ліберальної, перебуває в руках містера
Родса та його приятелів” [5; с. 85].

Слід визнати, що тон телеграми був відкрито ворожий до
Великобританії. Це обурило англійців. У Лондоні панувало велике
озлоблення проти німців. Їх били на вулицях, розбивали вітрини
німецьких крамниць, вимагали виключення німецького кайзера зі
списку почесних членів флоту Великобританії. Офіцери одного
драгунського полку навіть демонстративно спалили портрет
Вільгельма ІІ [4; с. 105]. У своєму щоденнику королева Вікторія так
характеризує ситуацію, що склалася: „...Газети переповнені гострими
статтями проти Вільгельма, який надіслав зовсім неприпустиму і нічим
не виправдану телеграму президенту Крюгеру... що є дуже обурливо і
недружелюбно стосовно нас ”[11; р. 332].

У самій Німеччині телеграма кайзера президенту Крюгеру була



сприйнята досить неоднозначно. Наприклад, прусський посланець
у Мюнхені Антон Монтс був у захоплені від неї: „ Телеграму Крюгеру
я вітаю.... Йдеться... про те, щоби кинути Англію у вогонь. Якщо при
цьому підтримка Росії та Японії буде нам забезпечена, то можна буде,
на славу божу, вчинити напад на Францію” [2; с. 45–47]. Знаходилися і
критики войовничої поведінки кайзера: Бернард Бюлов не
схвалював його поспішних кроків і розумів, що телеграма глибоко
образила англійців [2; с. 54].

З огляду на викладений матеріал, можна констатувати, що
основною причиною різкого загострення суперечностей між Англією
та Німеччиною у Південній Африці було намагання кожної зі сторін
отримати переважаючий вплив у Трансваалі. Організація та
проведення рейду Джемсона продемонстрували наявність у
Великобританії войовничих, шовіністично налаштованих
імперіалістських кіл ладних будь-якими шляхами встановити контроль
над багатими південноафриканськими територіями; але, унаслідок
його провалу, Британська імперія змушена була відмовитися від планів
створення єдиної системи англійських колоніальних володінь від Каїру
до Капштадту. Послання Вільгельма ІІ президенту Крюгеру посилило
прагнення імперіалістичних кіл Англії захопити Трансвааль, оскільки
знищення його незалежності було засобом нейтралізації загарбницьких
планів Берліну. Німецька імперія так і не змогла розширити свої
володіння за рахунок бурських республік, а телеграма Крюгеру значно
послабила її міжнародний авторитет.

Загалом, на середину січня 1896 р. англо-німецька криза на
дипломатичному рівні була майже вичерпана. Однак колоніальні
суперечності обох держав на африканському континенті залишилися
незмінними.
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Обоснованы основные причины и следствия Трансваальского
кризиса, в частности рейда Джемсона, как апогея обострения
колониальных противоречий между Англией и Германией на юге
Африки в конце ХІХ в.
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The main reasons and consequences of the Transvaal crisis, especially
the Jameson raid, are proved to be the apogee of the colonial confrontation
between England and Germany in the South Africa at  the  end  of  the  XIX
century.
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