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У науковій розвідці розкрито основні положення підходів
відомого німецького політика та публіциста Константіна Франтца
(1817–1891) до проблем зовнішньої політики. Проаналізовано його
положення щодо континентального розширення Німеччини й Австрії.
Особлива увага звернена на антиросійську спрямованість
зовнішньополітичних підходів К.Франтца.
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Головні наукові та публіцистичні твори відомого німецького
політика та теоретика Константіна Франтца (1817–1891), у яких він
виклав своє розуміння й аналіз проблем зовнішньої політики
Німеччини,  побачили світ у 60–80-х рр. ХІХ ст. Зовнішньополітичні
погляди й ідеї Франтца базуються на кількох принципових положеннях
або імперативах. По-перше, він був палким прихильником
континентальної політики та зміцнення позицій Пруссії, а потім
Німецької імперії в Європі. По-друге, вважав царську Росію основним
конкурентом німців і противником розширення їх впливу на
континенті. По-третє, дуже обережно і навіть негативно ставився до
можливих заокеанських колоніальних загарбань Німеччини. По-
четверте, вважав доречним тісний економічний і політичний союз між
династіями Габсбургів і Гогенцоллернів.

На основі таких постулатів, Франтц багато зробив для
обґрунтування необхідності континентального розширення Німеччини
й Австрії. Він говорив про створення навколо них і під егідою династії
Габсбургів (у більш пізніх своїх працях 80-х рр. ХІХ ст.
німецький учений і публіцист в цілому вже не заперечував провідної
ролі в “серединноєвропейському тандемі” за династією
Гогенцоллернів) великого серединноєвропейського союзу держав, до
складу якого ввійшли б також Голландія, Бельгія, Швейцарія.



Водночас, на відміну від економістів Ф. Ліста та В. Рошера й
історика Г. Трейчке, Франтц як ортодоксальний прихильник планів
німецького континентального розширення рішуче заперечував потребу
в заокеанській колоніальній політиці. Він не тільки закликав до
розширення “німецької області” в Європі, але й відповідно до своєї
схеми “світової політики” Німеччини наполегливо прагнув
спростувати аргументацію “колоніальних ентузіастів”.

Франтц стверджував, що колоніальна політика не під силу
Німеччині, не підходить їй за географічними та іншими умовами.
Колонії за океаном не тільки не збагатять Німеччину, але й принесуть
й матеріальні та моральні збитки. Потрібно рішуче і назавжди
відмовитися від думки про загарбання голландських колоній. По-
четверте, німецька колонізація островів Тихого океану була би грою,
яка не варта свічок [4, Bd. 2. – S. 286–294]. Він закликав німців
зайнятися краще поверненням “втрачених” ними таких старовинних і
багатих сусідніх країн, як прибалтійські провінції Росії. Володіння
Лівонією,  на думку Франтца,  для Німеччини з усіх боків важливіше,
ніж володіння дюжиною архіпелагів Самоа [4, Bd. 2. – S. 295]. Ціною
відмови від колоніальної політики публіцист пропонував забезпечити
нейтралітет Великобританії, що допомогло б зміцненню позицій
Німеччини у випадку виникнення франко-російського союзу
(передбачення такого союзу справдилося вже на початку 90-х рр.

ХІХ ст.).
Реально такі континентальні плани означали спрямування

німецької експансії в бік Росії і Балкан. У своїй праці про природу
держави Франтц пропонував відтіснити Росію за Двіну і Дністер. Він
вважав, що Росія може домінувати в Північній і Середній Азії і навіть у
Китаї, але в жодному випадку не повинна переходити Гімалаї або
просуватися в західному напрямку. Німецький дослідник писав:
“Цивілізувати або хоча б приборкати монгольський світ – покликання
Росії, яке необхідно визнати, протидіючи при цьому всякому її руху на
захід” [3, S. 433]. Стримати Росію можуть лише Пруссія й Австрія в
союзі між собою і на чолі всього західного світу. “Тільки з’єднаний
Захід, – зазначав автор, – може утворити перешкоду Росії і притому з
того боку, з якого вона найбільш уразлива, тобто з західного. Нехай
витіснять Росію за Двіну і Дністер і покажуть їй силу, щохвилинно
готову до нападу, – і Росія буде так само мало думати про перехід
через Гімалаї, як і через Балкани” [3, S. 433].

На думку німецького теоретика, насамперед Австрія та Пруссія
повинні бути прикордонними вартовими європейської цивілізації.
“Якщо, на жаль, вони не такі, – писав Франтц, – то ми можемо в



майбутньому дожити до того, що Росія буде панувати так само в
Празі, як і у Варшаві, до чого вже готується довгорукий панславізм” [3,
S. 444]. Виходячи з перспективи такого “жахливого” для цивілізації
майбутнього, Франтц бачив у політиці Європи 50–60-х рр.  ХІХ ст.
тільки низку помилок. Він зауважував: “Коли Кримська війна була
європейським заходом для обмеження Росії, то через три роки після
Паризького конгресу не мало бути італійської війни, яка наскільки
послабила Австрію, настільки посилила Росію. Це означало власними
руками руйнувати те, що було щойно створене. Що ще залишалось із
здобутків Кримської війни, було втрачено подіями 1866 р., які
відкрили Росії двері до втручання у справи Німеччини” [3,
S. 448–449].

На думку Франтца, великою помилкою західноєвропейських
держав було те, що вони допустили у своє середовище Росію. З тих пір,
як “геніальний напівварвар” Петро викрав імператорський титул і
подобу європейської монархії, Росія, на його думку, стала втручатись у
всі європейські справи, хоча морально не була зацікавлена в жодній з
них. Тому в наслідок цього Європа завжди зазнавала збитків, а Росія
отримувала перемогу. Отже, Росію “в інтересах цивілізації” слід було
швидше зруйнувати або, у гіршому випадку, відкинути на схід, ніж
приймати в сім’ю європейських народів [3, S. 433]. Німецький
публіцист настоював на небезпеці для основ європейського ладу з боку
Росії та слов’янства і вважав утворення європейської федерації проти
них на чолі з Австрією та Німеччиною, фактично німецької Серединної
Європи, історичною та політичною необхідністю. Тим самим Франтц,
як і багато його сучасників (П. Лагард, Г. Даніель, Г. Трейчке,
В. Рошер, А. Шуман, Л. Росс) активно сприяв формуванню
громадської думки на підтримку континентальних планів розширення
Німеччини, німецької колонізації на землях Старого світу, створення
тут сильного серединноєвропейського економічного й політичного
об’єднання, ядро якого складе тісний союз Австрійської монархії і
Німецької імперії.

Не дивно, що активна пропаганда подібних німецьких планів, а
також тенденції в розвитку німецької зовнішньої політики й
експансіоністської ідеології, які вони відображали, вже тоді викликали
відповідну реакцію з боку сусідніх держав, насамперед Росії.
Характерна у зв’язку з цим точка зору відомого російського публіциста
М.Я. Данилевського, викладена ним у 1871 р. в праці “Росія і Європа.
Погляд на культурні та політичні відносини слов’янського світу до
германського”.  Автор відзначав,  що слов’янські народи впродовж
століть відчували на собі славнозвісний німецький “Drang nach Osten”,



який був проявом такої характерної для германського
етнографічного типу риси, як насильство. Данилевський мав на увазі
під насиллям “надмірно розвинене почуття особистості,
індивідуальності, згідно з яким людина, що ним володіє, ставить свій
спосіб думок,  свій інтерес так високо,  що будь-який інший характер
думок, інший інтерес обов’язково повинен йому поступатися як
нерівноправний” [1, c. 187–188]. Публіцист підкреслював, що німцям
таке нав’язування свого способу мислення іншим здається природним
підпорядкуванням нижчого вищому, певним чином навіть як
благодіяння цьому нижчому. Вважаючи німецький експансіонізм
проявом насилля, Данилевський був переконаний, що слов’янство
зобов’язане чинити йому опір і захистити себе від його негативного
впливу.

1872 р. у російському ліберальному журналі “Вестник Европы”
була опублікавана стаття відомого українського вченого й публіциста
М. Драгоманова “Східна політика Німеччини і обрусіння”. Вона стала
підсумком його трирічного наукового відрядження до Західної Європи,
під час якого він відвідав Берлін, Варшаву, Познань і став свідком
русифікації та германізації. На її сторінках знайшли обґрунтування
положення, спрямовані як проти русифікаторської політики царизму,
так і германізаторських планів Пруссько-Німецької держави.
Розглядаючи природу та прояви німецького експансіонізму,
Драгоманов зупинився на аналізі низки праць німецьких авторів. З
приводу Франтца він писав, що справедливі зауваження в нього
перемішані з дуже вільним трактуванням багатьох положень, “усі
думки отруєні китаїзмом і заздрісним бурчанням проти всього не
німецького” [2, c. 666].

Загальна концептуальна оцінка Драгоманова досить влучно
відображає психологічний фон, на якому побудована вся
зовнішньополітична концепція Франтца. Загалом вона ґрунтувалася на
позиціях зміцнення континентального становища Німеччини, яка мала
відмовитися від заокеанської колоніальної політики, а взамін
здобувати нейтралітет Англії і послабити вплив Російської імперії в
Європі. Кайзерівська Німеччина в союзі з монархією Габсбургів
повинні були скласти ядро майбутнього серединноєвропейського
об’єднання – німецької Міттельєвропи – доповненої завдяки
польських, українських і прибалтійських земель, а також територій від
розширення німецької колонізації в південно-східному напрямку.
Передбачалося, що до такого союзу приєднаються Швейцарія, Бельгія і
Голландія. Зрозуміло, що, з одного боку, він був спрямований проти
Росії і слов’янського світу взагалі, а з другого – проти Великобританії.



Дуже швидко такі плани Франтца в умовах загострення
міжнародної обстановки в Європі наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
отримали свій розвиток з боку як німецьких, так і австрійських
пангерманців, фінансово-промислових і урядових кіл Австрії і
Німеччини. Це, разом з іншими важливими чинниками зовнішньо- і
внутрішньополітичного характеру, неминуче посилювало військове і
політичне протистояння між різними блоками держав – Троїстим
союзом (Німеччина, Австрія, Італія) й Антантою (Росія, Англія,
Франція) – і штовхало їх до війни. Звичайно, реалії останніх
десятиліть ХІХ століття внесли певні зміни в теоретичну схему
Константіна Франтца, але загалом підтвердили низку його положень
стосовно континентальної зовнішньої політики кайзерівської
Німеччини та її співвідношення з планами й практикою заокеанських
колоніальних загарбань.
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В научной статье раскрыты основные положения подходов
известного немецкого политика и публициста Константина Франтца
(1817–1891) к проблемам внешней политики. Проанализированы его
положения относительно континентального расширения Германии й
Австрии. Особое внимание обращено на антироссийскую
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The scientific investigation reveals general approaches of the famous
German politician and publicist Konstantin Frantz. His ideas about
continental spread of Germany and Austria have been analyzed. Special
attention has been paid to anti-Russian orientation of K.Frantz’s
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