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Фашодський конфлікт 1898 р. – тема історико-дипломатична. Її
вивчення допомагає висвітлити прийоми та методи, які
застосовувалися європейською дипломатією при імперіалістичному
розподілі африканського материка. Колоніальні суперечності з
Францією викликали пильну увагу британських політичних діячів. Від
позиції уряду Англії щодо дій Франції у Фашоді значно залежала
стабільність у взаємовідносинах між європейськими державами.
Унаслідок цього актуальним є вивчення суспільної думки Британії та її
впливу на рішення уряду стосовно врегулювання Фашодської кризи.
Також важливим є дослідження питання про взаємовплив урядової
політики та суспільної думки з указаної проблематики.

Метою статті є дослідження політико-дипломатичних колізій у
Великобританії, які супроводжували Фашодську кризу 1898 р.

У другій половині 1898 р. відбулася остання та вирішальна
сутичка між англійським і французьким імперіалізмом у боротьбі за
владу над верхів’ями Нілу. Посол Росії в Лондоні Є. Стааль писав на
початку вересня 1898 р.: “Англійці повстають проти утвердження
Франції на Верхів’ях Нілу на тій підставі, що це провінції, які належать
Єгипту і, якщо хедив і не володіє ними останні роки, то вони
перебувають у сфері впливу Великобританії” [1, Арк. 316].
10 липня 1898 р. експедиція французького капітана Маршана зайняла
містечко Фашода, яке містилося на лівому березі Нілу. Франція тим
самим заявила свої претензії на частину Судану [3, с. 421].

Тим часом із півночі, назустріч французькому загону, вгору по
Нілу рухався експедиційний корпус англійського генерала Кітченера.

2 вересня 1898 р. його війська розбили арабів при Омдурмані.



Через чотири дні після цієї битви, Кітченер отримав повідомлення
про перебування у Фашоді французького загону. Війська під його
командуванням здійснили швидкий марш до Фашоди. У середині
вересня 1898 р. Кітченер вимагав від Маршана вивести війська з
долини Нілу. Але французький офіцер відмовився покинути Фашоду
без вказівок свого уряду [2, с. 48]. Як відомо, загону Маршана зі 126
чоловік протистояла двадцятип’ятитисячна армія, якою командував
Кітченер. Так виник фашодський інцидент.

Внутрішнє становище в обох країнах теж було різним, і перевага
знову-таки виявлялася на боці англійського імперіалізму. Французький
міністр іноземних справ Делькассе вважав, що ситуація для конфлікту
з Англією складається не на користь Франції. Суперництво з
Німеччиною, внутрішня криза у зв’язку зі справою Дрейфуса,
військово-морська перевага Англії примусила французький уряд
прийняти 3 листопада 1898 р. рішення про евакуацію військ із Фашоди
[4, с. 149].

Після рішення про евакуацію із Фашоди пройшло два місяці,
упродовж яких Франція не виказувала ніякого бажання взяти реванш
за завдану їй поразку. Англійський уряд міг бути впевнений, що його
перемога достатньо закріплена. До переговорів про розмежування
сфер впливу в Африці Англія та Франція приступили в січні 1899 р. А
21 березня 1899 р. була підписана угода, яка поклала кінець
територіальним суперечкам. Стаття ІІ декларації визначала сфери
впливу Великобританії та Франції. Перша тримала Східний Судан,
друга – частину Центральної Африки між басейном оз. Чад і вододілом
Конго й Нілу. Таким чином, англо-французька угода 1899 р.
завершувала розподіл Центральної Африки [4, с. 168–169].

У зв’язку із фошодським інцидентом в Англії та Франції
піднялася хвиля шовінізму. Російські журналісти відзначали, що “всі
заговорили про Фашоду, як про щось важливе, чим жодна зі сторін, що
сперечаються, не може поступитись іншій без шкоди для своєї
національної гідності” [2, с. 43]. Англійці прагнули представити
винуватицею подій Францію. Дж. Чемберлен заявляв: “Фашода – лише
символ, і французьке загарбання цього пункту тому і схвилювало
англійців, що воно було завершальною ланкою цілої низки дій, які не
узгоджуються із дружніми та сусідськими відносинами...” [15, с. 170].

Провідні англійські політичні партії – консервативна і ліберальна
– та англійська преса були, здебільшого, єдині в питанні про політику у
фашодському конфлікті. Вони виступали категорично проти поступок
Франції на Верхньому Нілі. В основі цієї єдності лежала спільність
завдань політичних партій у проведенні колоніальної політики



імперіалізму, підкріплена упевненістю англійців у переважанні
сил Великобританії над силами Франції. Англійські політичні партії
були упевнені в сприятливому для Британської імперії результаті війни
проти Франції і тому підтримали вимоги англійського уряду,
пред’явлені Франції.

Винятком була ліберальна партія. Хоча її керівництво цілком
підтримало уряд, незначна частина членів партії, зокрема так зване
радикальне крило, виступили проти розв’язання війни з Францією, не
бажаючи ділити з консерваторами відповідальність за її наслідки.

Загалом, уряд відчував за собою підтримку обох партій і зміг з
самого початку зайняти непохитну позицію, вимагаючи виведення
французів із долини Нілу.

Виступи лідерів англійської консервативної партії з приводу
зіткнення з Францією у Фашоді почались із середини жовтня.

19 жовтня на консервативному мітингу виступив канцлер
казначейства Хікс-Біч, який заявив: “Буде великою бідою, якщо між
Англією та Францією почнеться гігантська війна. Але є більші
нещастя, ніж війна” [8, р. 6]. 25 жовтня в Кейптауні виступив С. Родс,
який заявив, якщо Франція збирається перешкодити з’єднанню
Кейптауна з Каїром, то “Англія, у разі потреби, битиметься проти
цього”. Із запальною імперіалістичною промовою, яка містила прямий
заклик до війни, виступив на одному з мітингів Уїнстон Черчілль, який
щойно повернувся з Судану. “...Впродовж найближчих днів, а
можливо й годин, – провокаційно заявив Черчілль, – ми можемо бути
покликані зробити велике зусилля, щоб утримати те, що дійсно
належить нам” [9, р. 7].

Повну підтримку знаходять консерватори серед лібералів-
уніоністів, які входили в уряд. У жовтні від імені уніоністів виступив
їхній глава герцог Девоншир, який заявив на мітингу в Глазго про
повну підтримку Солсбері та зажадав негайного беззастережного
відходу Франції з Фашоди [7, р. 10]. Загалом, ліберали підтримали
Солсбері, продемонструвавши єдність усіх сил британського
імперіалізму в конкурентній боротьбі з Францією.

Серед лідерів ліберальної партії з критикою суданської політики
консерваторів виступили Дж. Морлі та У. Харкоут. Морлі протестував
проти “сліпої політики” і “огидного злочину”. Проте більшість членів
ліберальної партії або займали стримані позиції, або відкрито
підтримували уряд. До числа останніх можна віднести Р.
Кемпбелл-Баннермана. Він заявив у парламенті, що “якщо англійці не
захоплять долину Нілу, то це зроблять інші держави” [15, р. 266].

Стосовно позиції Розбері з цього приводу, то після свого відходу



з поста глави ліберальної партії (1896 р.) він офіційно не був
задіяний у політичному житті країни. Підчас фашодської кризи Розбері
знову з’явився на політичній арені.  У жовтні 1898 р. Є.
Стааль писав про нього: “Хоча, внаслідок відмови від керівництва
ліберальною партією, він навіть в опозиції не має ніякого офіційного
положення, але його поглядам і думкам надається велике значення,
особливо стосовно закордонних справ” [1, Арк. 356–356 зв.]. Свої
позиції у фашодському питанні Розбері обґрунтував у промові,
виголошеній 12 жовтня 1898 р. в Іпсомі. Він звинуватив французький
уряд у навмисних діях у Судані та виражав надію, що французький
прапор, поставлений Маршаном над Фашодою, був не прапором
Франції, а “прапором одного дослідника”, і за ним не стояла
Французька республіка. Розбері сподівався, що інцидент буде
вирішений мирно, але він був проти будь-якого компромісу, який
стосується прав Англії на Єгипет [10, р. 9].

У цілому, у виступах представників правого крила ліберальної
партії відобразилися сподівання імперіалістично налаштованих кіл
англійського суспільства, які були зацікавлені у встановленні
британського контролю над Суданом, оскільки це дозволяло закріпити
британські позиції в Єгипті та розширювало сферу англійського
впливу в цьому районі Африки. Ліберал-імперіалісти повністю
перекладали вину за інцидент, який трапився, на Францію, а
імперіалістичні устремління англійських політичних і ділових кіл вони
вважали за краще приховати, посилаючись на заяву, яка широко
використовувалася в ті дні, про “нехтування англійських прав”
французами [15, р. 269].

Із закликом до рішучого імперіалістичного курсу виступають
окремі ліберали, які належали до так званого радикального крила
ліберальної партії. Такого роду виступ робить член парламенту Ділк,
який заявляє, що політика Солсбері гідна засудження, оскільки
створюється враження, що англійський уряд “готовий обговорювати
французькі вимоги” [11, р. 7]. А згодом – лютого 1899 р. – відомий
прихильник зближення з Францією член парламенту
Лабушер [5, р. 11].

Позиція англійського уряду у зв’язку з евакуацією із Фашоди
французів була сформульована Солсбері в його виступі 4 листопада
1898 р. Повідомивши про рішення французького уряду евакуювати
Фашоду, Солсбері заявив, що англійський уряд вітає це рішення, але
вважає, що відхід Франції з Фашоди не вирішує багатьох спірних
питань. Це, продовжував Солсбері, лише дає можливість почати
переговори з Францією про розподіл Судану, оскільки англійський



уряд відмовлявся вести переговори до евакуації із Фашоди. Що ж
до самого розподілу Судану, то Англія має намір зажадати все, що
раніше, до повстання махдистів, належало Єгипту [4, с. 168].

Англійська преса починає цілеспрямовану кампанію формування
громадської думки у зв’язку з конфліктом у Фашоді. Кампанію цю
проводить, зокрема, “незалежний” лондонський “The Times”,
переповнений цілими днями заявами про те, що “права” Англії
порушені, вона не повинна зносити “образ”, нанесених французами.
Газета день за днем присвячує передовиці зіткненню з Францією,
розпалюючи шовінізм, завбачливо готуючи грунт для війни з нею.
Вона пише: “Англія повинна перешкодити проникненню Франції до
Східного Судану за всяку ціну”. Вітаючи військові приготування
Англії, газета пише, що “на випадок, якщо стане необхідно застосувати
наш флот, уряд повен рішуче тримати його цілком готовим до
цього” [4, с. 154].

Такої ж позиції,  як і “The Times”, дотримувалася пов’язана з
консерваторами “Morning Post”. 12 вересня “Morning Post” виступає із
заявою, якщо Франція не відступить, то Англія повинна “пред’явити
ультиматум, підкріпивши його мобілізацією військових і військово-
морських сил імперії”. Шовіністична “Daily Male” писала, що у
випадку війни “французький флот буде знищено, французькі колонії –
відібрано, і країна, яка вже стогне під важкістю величезного боргу,
буде розорена на ціле покоління”. У такому ж дусі виступив
“Economist”.  В Англії,  заявляв цей журнал, “обирають скоріше війну,
ніж збереження існуючої ситуації”. Виступів проти війни з Францією
було небагато,  зазвичай це були стримані зауваження з приводу того,
що можна піти на поступки французам, тим самим уникнувши війни.
“Daily News” писала, що Англія повинна поторгуватися з Францією і
діяти як “бізнесмен” [4, с. 155].

Те, що Англія мала всі підстави бути задоволеною сприятливим
для неї завершенням фашодської кризи, пояснює причину
позитивного, здебільшого, ставлення англійської преси до виведення
французьких загонів із Фашоди. У провідних імперіалістичних органах
англійської преси вітали відступ Франції і водночас вимагали, щоб
англійський уряд продовжував чинити тиск на неї з метою змусити
останню до максимальних поступок. “...Франція відмовилася від
спроби отримати компенсації за Фашоду до евакуації, але вона спробує
її отримає після евакуації”, – пише “The Times” [4, с. 159].

Лише декілька англійських газет ліберального спрямування
виступили з критикою політики уряду у зв’язку з евакуацією французів
із Фашоди. Виступи ці, як і взагалі виступи частини лібералів проти



політики консервативного уряду в Фашодській кризі, відображали
переважно міжпартійну боротьбу лібералів і консерваторів.

Англійські військові приготування не припинилися після заяви
Франції про відхід із Фашоди. Виступаючи 9 листопада на публічному
мітингу, Солсбері заявляє, що Англія не може “покласти край всім
приготуванням...” [6, р. 6].

З приводу військових приготувань Англії “Московские
ведомости” писали, посилаючись на паризьку пресу: “Всі арсенали і
військові майстерні працюють подвійно, тобто день і ніч, без перерви.
2 листопада всім службовцям у кентерберійському полку надіслано
сповіщення, що 19 листопада вони повинні відправитися до Єгипту. З
Вулвіча, окрім двох величезних гармат, відправляються на Мальту до
800 тонн військових матеріалів. Також 300 тонн відправляються до
Гібралтара. Всі відпустки припинені... У Франції те ж саме: працюють
беззмінно” [4, с. 160].

В Англії угоду 21 березня оцінювала позитивно як консервативна,
так і ліберальна преса, оскільки угода задовольняла всі основні
претензії англійського імперіалізму в Східному Судані і надавала
Англії істотні торгові пільги на узбережжі Гвінейської затоки. “The
Times” з приводу угоди писала: “Ми, практично, отримали все, що
вимагали під час нещодавнього конфлікту з Францією в басейні
Нілу...” [4, с. 162].

Деякі російські газети підкреслювали значення англійських
придбань за угодою 21 березня. “Русское слово” писало: “У цій
лихоманці, яка охопила великі європейські держави ...найістотніші
вигоди і територіальні придбання зуміла захопити собі Англія”. Угода
21 березня – “це одна з тих безкровних перемог, які коштують десятка
кровопролитних битв...” Угода є “безумовною поразкою французької
дипломатії” [2, с. 63].

Із виведенням загону Маршана із Фашоди та підписанням англо-
французької угоди про розмежування сфер впливу в Східній Африці
для англійців інцидент не був вичерпаний. У парламенті взимку

1899 р. розвернулася гостра дискусія щодо його завершення.
Саме при розгляді цього питання члени ліберальної опозиції
розкололися на два табори. Радикали реальніше оцінювали позицію
британського уряду і вказували, що завоювання Судану – акт агресії, а
не оборони. Ірландські депутати виступили проти надання Кітченеру
30 тис. ф. ст. за військові заслуги. Дж. Морлі, виступаючи все ж таки
на підтримку цієї пропозиції, вважав дії генерала не відповідними
англійським принципам гуманності. Але, правда, лідер радикалів
виправдовував його, вважаючи, що Кітченер був “інструментом –



дієвим і всесильним – політики, нав’язаної йому урядом і
парламентом...” [13, Col. 337]. Необхідно відзначити, що заперечення
радикалів зводилися не до засудження суданської експедиції як такої, а
лише до критики її наслідків.

На боці уряду виступили праві ліберали. Вони виправдовували
завоювання Судану з погляду неминучості колоніальної політики. Ще
в 1897 р., торкаючись питання про Судан, Асквіт говорив, що процес
розширення імперії потрібно розглядати як “нормальний, необхідний і
природний. Це ознака життєвості нації, подібно тому, як зростання
було ознакою життя людського організму..., ми повинні контролювати
цей процес, а не стримувати його” [12, Col. 494]. Грей, підтримуючи
тезу про неминучість колоніальних загарбань, у 1899 р. заявив, що
швидкість у гонитві за імперією збільшується завдяки зробленим
конкурентами кроків і головним виправданням завойовницької
політики є її неминучість. Він також виправдовував дії Англії тим, що
вона нібито діяла на користь Єгипту [14, Col. 452].

Із вищевикладеного матеріалу можна зробити такі висновки.
Фашодська криза була для Англії важливим етапом у боротьбі за
створення найбільшої у світі Британської колоніальної імперії. Загроза
війни між Англією і Францією в цей період була цілком реальною.
Військова, насамперед військово-морська, слабкість Франції
послужила однією з найістотніших причин її відступу. Англія
дипломатично і з воєнного боку була підготовлена краще. Її війська в
Східному Судані на момент сутички у Фашоді займали міцніші
позиції, ніж французькі.

Реакція англійських суспільно-політичних кіл на фашодську кризу
була однорідною. Політичні партії Англії виступили з повною
підтримкою англійських колоніальних домагань у Східному Судані. Як
консерватори, так і ліберали були впевнені в перевазі сил Англії над
силами Франції, унаслідок чого серед англійських політичних партій
майже не було розбіжностей у питанні про те, якою повинна бути
політика англійського уряду в фашодському інциденті. І консерватори
і ліберали сходилися на тому, що Англія повинна розв’язати війну у
випадку, якщо Франція не поступиться англійським вимогам
евакуювати війська із Судану.

Англійські газети та журнали повністю були на боці
консервативного уряду Вони підняли шум з приводу зачеплених
патріотичних почуттів англійців. Це стосувалось і ліберальних
періодичних видань, які підтримували курс консерваторів і вимагали
відкликати французький загін із Судану.
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Великобритании, которые сопровождали Фашодский кризис 1898 г.
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The political-diplomatic collisions in Great Britain, which



accompanied the Fashoda’s crisis of 1898, has been reflected.
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