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КОЛОНІАЛЬНО-ТОВАРИСЬКИЙ РУХ У НІМЕЧЧИНІ
В 60–70-х РОКАХ ХІХ ст.

У науковій розвідці висвітлено процес становлення та діяльності
перших німецьких колоніальних товариств у 60–70-х роках Х1Х, які
передували переходу кайзерівської Німеччини до активної заокеанської
колоніальної політики. Основну увагу приділено проблемі витоків і
початку формування німецького колоніально–товариського руху.
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Процес активного формування ідеології німецького колоніалізму та
надалі вступу Німецької імперії на шлях здійснення широкомасштабної
колоніальної політики супроводжувався генезою й еволюцією
колоніального руху. Його розвиток привів до того, що в середині та
другій половині ХІХ ст. в Німеччині виникла низка організацій, союзів,
товариств, які зайнялися колоніально-пропагандистською діяльністю.
Володіючи великими капіталами, значним впливом на громадську
думку й урядові структури, вони активізували колоніальну пропаганду
і сприяли вступу Німецької імперії на шлях заокеанської колоніальної
політики. Незважаючи на певні напрацювання в розрізі порушеної
проблематики (М. Гаген, Г. Лот, Х. Дрекслер, С. Троян), питання
витоків і початку німецького колоніально-товариського руху
продовжують належати до малодосліджених. Тому авторка ставить за
мету схарактеризувати його основні засади й особливості становлення
в десятиліття, які передували переходу кайзерівської Німеччини до
активної колоніальної експансії.

Одними з перших організацій, що за своєю спрямованістю не були
колоніальними, проте суттєво впливали на розвиток німецької
колоніальної експансії, стали місіонерські товариства. Вони були
провідниками німецького впливу в заморських країнах задовго до



офіційного початку колоніальних загарбань і зробили певний
внесок у формування деяких принципів та ідей колоніалізму, розвиток
колоніальної пропаганди. Обіцяючи в нагороду за обернення в
християнство право на отримання різних благ на небі, присипляючи
пильність і послаблюючи волю туземних народів до опору, місіонери
надавали дуже велику послугу колонізаторам у справі забезпечення
найсприятливішої політичної обстановки для майбутніх анексій.
Можна з повним правом стверджувати, що Німецька Східна і
Південно-Західна Африка були класичним прикладом того, як
християнські місіонерські товариства багаторічною діяльністю
створили передумови для колоніального підкорення цих територій.
Місіонерські організації прагнули перетягнути на свій бік побільше
африканців, бо „ідея Бога” повинна була допомогти їм тримати місцеве
населення в покорі.

Водночас місіонерський рух необхідно розглядати не тільки з
точки зору класових, але й загальнолюдських

цінностей [1, с. 82–83]. Місіонерам доводилося
довго жити серед корінного населення різних кран і виходити з
соціально-економічної та політичної дійсності. Серед них були не
тільки священики, але й лікарі, вчителі, філологи, етнографи, географи,
археологи. Вони зробили певний внесок у розвиток культури й освіти в
Африці та Океанії, у деяких випадках співчували боротьбі корінного
населення проти рабства і гноблення, допомагали африканським
народам врегулювати міжетнічні та міжплеменні конфлікти, виступали
посередниками під час переговорів з білими колоністами, зібрали
багато цінних з наукової точки зору відомостей з історії, культури,
географії жителів заморських територій.

Зауважимо, що німецькими місіонерами-першопрохідцями в
Африку були ще члени Рейнського місіонерського товариства, які 1842
р. заснували протестантську колонію в Південно-Західній Африці.
Через п’ять років на території Того почали працювати представники
протестантського Північнонімецького місіонерського товариства
Бремена і Гамбурга. Там же, а також у Камеруні тоді ж зміцнювало
свої позиції Базельське місіонерське товариство. Місіонерські колонії
були створені в 1869 році на сході Африки.

Напередодні перших колоніальних загарбань священики, монахи і
монахині 495 протестантських і католицьких місіонерських відділень,
більшість з яких були створені в Африці, брали безпосередню участь у
проведенні німецької колоніальної політики за допомогою
ідеологічного впливу на свідомість африканських народів [6, с. 255–
256, 287–288].



Місіонерські товариства поряд з „просвітництвом” місцевого
населення в пронімецькому дусі самостійно організовували торгово-
акціонерні колонізаційні компанії. 1864 р. місіонери створили в
Німеччині компанії з капіталом понад 700 тис. марок для ведення
торгівлі з країнами Африки. У 70-х роках вони з’єдналися з
утвореними німецькими комерційними підприємствами „Місіон
Гандельс-Акцієнгезельшафт” і спільно почали займатися різними
торговельними операціями [4, 1900, вип.1, с. 3]. Утвердження
місіонерських центрів німецької протестантської і євангелістської
церков на території Африки здійснювалося для ведення торгівлі,
розвідки колоніальних дій європейських сусідів, визначення „вільних”
земель, забезпечення воєнних експедицій необхідною інформацією, а
також створення „культурних” організацій (церков, релігійних шкіл,
лікарень тощо). Вони мали сприяти формуванню місцевого населення
психології покори і переконання в неминучості та необхідності
колоніального німецького господарювання на їхній споконвічній
території.

Уже починаючи з 1880 р., Рейнське місіонерське товариство стало
відкрито вимагати німецької експансії в Південно-Західну Африку.
Завдяки діяльності рейнських міссіонерів і, незважаючи на протидію
англійців, уже тоді установився добрий зв’язок з Ангра-Пекеною.
Керівник цього товариства Ф. Фабрі, використовуючи своє особисте
знайомство з віце-канцлером О. Штольбергом-Вернігероде, отримав
доступ у міністерство закордонних справ і на початку травня 1880 р.
зробив там доповідь про свої плани стосовно Південно-Західної
Африки. Напевно він вплинув на слухачів, бо в записній книжці
одного з референтів МЗС про західне узбережжя Африки було
занотовано: „Весь відрізок узбережжя від Чорного мису до Уолфіш-
Бея, радше всього, до цього часу не захоплений жодною іноземною
державою... Було б добре, якби німецький корабель зробив огляд і
спостереження на місці. Але ми ні в жодному випадку не повинні
втратити гирло р. Грейт-Фіш, яким слід постійно користуватися, як і
Олександр-Бей [2, с. 27]. Це ще раз підтверджує зацікавленість
німецького уряду в майбутньому підприємстві купця Людеріца в
районі Ангра-Пекени.

Ф. Фабрі й надалі прагнув здійснити свої плани стосовно півдня
Африки. Саме завдяки йому наприкінці 1881 р. міністерство
закордонних справ надало кошти і можливість інженеру К. Хепфнеру
для поїздки, „метою якої служила розвідка покладів руди в Південно-
Західній Африці” [2, с.  28].  Тоді ж були прогнози щодо великих
природних багатств цієї території. Так, за розрахунками доктора



Зедбера, „Африка – справжня країна золота, але видобуток його
поки що порівняно мізерний унаслідок того, що ця частина світу ще
мало колонізована європейцями”, але вона „швидко піде вгору”, як
тільки розпочнуть експлуатацію „африканських золотих запасів” [3,
23.08.1879, с. 504].

Для якнайшвидшого втілення в життя своїх планів стосовно
Південно-Західної Африки, Фабрі прагнув використати новостворену
організацію – Західнонімецький союз колонізації та експорту (1881 р.).
Крім цього товариства, у Німеччині на межі 70–80-х рр.  XIX  ст.
виникає ціла низка інших колоніальних організацій. Так, наприкінці
1878 р. географ Яннаш заснував Центральний союз торгової географії і
сприяння німецьким інтересам за кордоном. Органом союзу й одним з
рупорів колоніальної пропаганди став журнал „Експорт”. Цього ж року
організаційно сформувалося Берлінське африканське товариство,
головою якого був обраний відомий мандрівник Нахтігаль. Своє
головне завдання товариство Нахтігаля вбачало в науковій підготовці
умов для успішного здійснення в майбутньому німецьких
колоніальних загарбань. Через рік у Лейпцигу була створена ще одна
подібна організація – Союз торговельної географії і колоніальної
політики.

Одночасно з цим підтвердженням того, що ідеї німецького
колоніалізму формувалися, насамперед, як ідеї торгово-промислових
підприємницьких кіл, служить приклад ще однієї організації –
Німецького товариства морської торгівлі. Установче оголошення про
його створення було надруковане 14 січня 1880 р. в додатку до газети
„Альгемайне Цайтунг”. Серед засновників товариства були вже
згадувані Блейхредер і Ганземан, Опенгейм і Куссеров. В установчому
оголошенні зазначалося, що свої головні завдання
товариство вбачало в заморській торгівлі, запровадженні факторій і
плантацій на островах Океанії. При цьому основну увагу
передбачалося звернути на плантаційну справу і налагодження
регулярного пароплавного сполучення між Німеччиною і Самоа.
Капітал Німецького товариства морської торгівлі оцінювався у 8–10
млн. марок [5]. Спираючись також на державну підтримку, воно
повинно було підпорядкувати собі обширний район Океанії і створити
там плантаційні, транспортні та інші підприємства. Це було перше
якісно нове колоніальне об’єднання, яке започаткувало створення
крупних колоніальних товариств-монополій, які пізніше утвердились у
всіх німецьких колоніях.

У досліджуваний період діяльність різного роду колоніальних
союзів, товариств, експедицій стала невід’ємною складовою частиною



завершального етапу становлення колоніалістської ідеології.
Безпосереднє керівництво ними прибирали до рук підприємці та
фінансисти, які пропонували і навіть іноді здійснювали колоніально-
політичні проекти. Уже до середини 1880 р. в Німеччині налічувалося
десь із десяток колоніальних союзів тільки загальнонімецького
значення, кількість їхніх членів досягла приблизно 6 тисяч [5]. Крім
того, в Африці тільки 1881 р. працювало 45 німецьких експедицій [7,
с. 51]. Утворення колоніальних об’єднань вело до матеріалізації і
прискорення практичного втілення в життя ідей колоніалізму.
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В предлагаемой статье рассматривается процесс становления и
деятельности первых немецких колониальных товариществ в 60–70-
е годы Х1Х века, которые предшествовали переходу кайзеровской
Германии к активной заокеанской колониальной политике. Главное
внимание уделено проблеме истоков и начала формирования
немецкого колониально–товарищеского движения.
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In the scientific work one can find a description of establishment and
activity process of the first German colonial companies in 1860–1870-s
that existed before Kaiser Germany activity in cross-ocean colonial
policy.
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