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У статті аналізуються англо-німецькі протиріччя на півдні Африканського
континенту в останній третині ХІХ століття. Показано позицію різних груп
британського суспільства стосовно Трансваальської кризи 1895 – 1896 років.
Досліджено питання про те, чи була британська суспільна думка єдиною в
питанні про колоніальну діяльність Німеччини в Південній Африці.
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Протиріччя між Британією та Німеччиною, які проявилися в середині 90-х
років ХІХ століття в ході боротьби цих країн за вплив на півдні Африканського
континенту, в подальшому стали важливою причиною виникнення Першої
світової війни. У той час стабільність у взаємовідносинах між європейськими
країнами значною мірою залежала від позиції уряду Великобританії стосовно
Німеччини. Внаслідок цього актуальним є вивчення суспільної думки Британії та
її впливу на урядові рішення у питаннях взаємовідносин між Англією та
Німеччиною.

Англо-німецьке колоніальне суперництво отримало широке висвітлення як в
іноземній, так і у вітчизняній історіографії [21; 7]. Проте існує чимало
маловідомих аспектів порушеної проблеми. До них належить питання щодо
позиції різних груп британського суспільства стосовно подій на півдні Африки в
середині 90-х років ХІХ століття. Деякий фактичний матеріал містить збірник
архівних документів з історії англо-німецького суперництва в Африці,
опублікований зовнішньополітичним відомством Німеччини [13]. Проте
основним джерелом у вивченні теми дослідження залишається преса.

Метою статті є проведення аналізу громадської думки Британії щодо
Трансваальської кризи 1895 – 1896 років. Відповідно до поставленої мети були
визначені такі завдання:

1) з’ясувати причини південноафриканської кризи наприкінці ХІХ ст.;



2) оцінити ставлення громадськості Великої Британії щодо подій на Півдні
Африки;

3) проаналізувати ставлення британського суспільства до англо-німецьких
відносин у період Трансваальської кризи.

У грудні 1895 року англійський збройний загін під командуванням доктора
Джемсона, адміністратора Британської Південно-Африканської привілейованої
компанії, зробив спробу захопити владу в Трансваалі. Це вторгнення
здійснювалося з відома прем’єр-міністра Капської колонії С. Родса та
англійського міністра колоній Д. Чемберлена. Вторгнення тривало три з
половиною доби та закінчилося поразкою англійців. Проте резонанс на
міжнародній арені розпочався, коли події в самому Трансваалі вже закінчилися.
Німецький імператор Вільгельм ІІ відправив президенту Південно-Африканської
республіки П. Крюгеру телеграму, в якій вітав останнього з успішним відбиттям
нападу збройних банд без допомоги дружніх держав. Тон німецької телеграми
був явно антианглійським, що не могло не відобразитися на характері відносин
між цими двома країнами.

Коли в Англії став відомий зміст телеграми, в британській пресі піднялася
справжня хвиля обурення. Антинімецьку компанію відкрила газета “The Times” 4
січня: “Телеграма імператора Вільгельма ІІ є ворожою стосовно Англії.
Обставини, за яких вона була написана, надають їй характеру офіційного
документу. Проте Англія залишається безстрашною” [22, с. 5]. Більша частина
англійської преси негайно до неї приєдналася. “The Morning Post” заявляла, що
“справжньою відповіддю на телеграму кайзера Вільгельма має бути відкликання
нашого флоту із Середземного моря та його об’єднання з кораблями в Ла-Манші.
Було б дуже важко говорити про кайзерівську телеграму холоднокровно.
Англійська нація не забуде її; вона завжди буде думати про неї у майбутньому
під час вирішення своїх зовнішньополітичних справ” [7, с. 42]. Газета “The Daily
Telegraph” висловила думку, що “ця телеграма порушує кордон дружніх відносин
між державами”. “The Standard” наголошувала, що лише Англія має право на
Трансвааль і якщо Німеччина захоче оспорити ці права, то дипломатичні
відносини між згаданими державами будуть припинені. “The Saint-James Gazette”
визнала депешу тяжкою образою Англії, яка не забуде цього попередження.
Англія розуміла, що їй не варто очікувати на дружбу з боку Росії, Франції та
Сполучених Штатів, але тепер вона знала, що їй більше не можна розраховувати і
на дружбу з боку Німеччини і що вона має бути готовою стати лицем до лиця з



ворожими вимогами, які висуваються групою декількох держав. За свої
права, якщо це знадобиться, Англія зможе постояти. “The Globe” вважала, що
кращою відповіддю на телеграму імператора Вільгельма ІІ було б посилення
оборони Англії. Британія миролюбна, але вся Британська імперія об’єднається в
одну воєнну партію, якщо будь-хто спробує перейти до практичних дій після слів
німецького імператора [10, с. 2].

Результати від імператорської телеграми були зовсім не такими, на які
очікували в німецьких політичних колах. Газети зчинили такий галас, що
питання про Джемсона відразу відійшло на другий план, а головною темою стало
німецьке втручання у закордонну політику Великобританії. У розмові з
Вільгельмом ІІ, яка відбулася через три роки після трансваальських подій,
С. Родс з цього приводу сказав: “Ви бачили, я був поганим хлопцем, і всі хотіли
мене покарати. І мій народ теж хотів покарати мене, проте несподівано ви
надіслали цю телеграму, і вони тоді сказали: все це має стосуватися тільки нас!
У результаті ваша величність дуже не сподобались англійському народові і він
розлюбив вас, а я, врешті-решт, ніколи не був покараний” [21, с. 114].

У період кризи “The Times” наголошувала, що англійський уряд знайде
могутню одноголосну підтримку британського народу, який, у випадку
необхідності, буде в змозі захистити свої справедливі прагнення та відкинути
несумісні з ними вимоги, незважаючи на те, звідки вони лунатимуть. “Ми, –
йшлося далі, – не змінимо свого тлумачення договору, не відмовимося по
велінню німецького імператора від своїх історичних прав, не злякаємося, якщо
знадобиться, підтримати їх жертвами, подібними до тих, на яких ці права
основані” [20, с. 9].

Також гнівно зверталися до імператора Вільгельма ІІ автори листів, які
надходили у редакцію газети “The Times”, де відображалися настрої домінуючої
в Англії суспільної думки. В одному з таких листів енергійно вимагалося
виключити імператора Вільгельма із списків британської армії та британського
флоту. Відомо, що імператор був шефом одного з драгунських полків і мав
звання англійського почесного адмірала. У листі до редактора газети “The Times”
Ф. Евелін, виправдовуючи вчинок Л. Джемсона, звертав увагу преси на
“холоднокровні розстріли бурами англійців”, він запитував: “Чи будуть британці
пишатися країною, яка не змогла підтримати дії захисника жінок і дітей?” [17, с.
7].

Деякі лондонські газети пояснювали рейд Джемсона досить курйозним



чином. За їхніми словами, останній отримав від йоганнесбургського
комітету телеграму: “Revolution carried through” (революція спалахнула). Між
тим як текст відправленої телеграми був наступним: “Resolution carried
through” (резолюція прийнята) [6, с. 2]. Таким чином, якщо вірити лондонській
пресі, винною у рейді Джемсона є одна буква, неправильно передана телеграфом.

Імператорська телеграма призвела до посилення антинімецьких настроїв в
англійському суспільстві та відволікла увагу громадськості від безпосередніх
винуватців рейду. Засудження німецького імператора сублімувалося на німців у
самій Англії. У лондонських доках та в східній частині Сіті німецькі та
голландські матроси зазнавали знущань та образ. У магазинах, які належали
німецьким купцям, розбивали вітрини [5, с. 2]. Німецький посол у Лондоні
П. Гатцфельд повідомляв у Берлін, що загальний настрій англійського
суспільства був таким, що якби британський уряд “втратив голову або з будь-
яких причин захотів розпочати війну, то мав би за собою загальну суспільну
підтримку” [13, с. 54].

Л. Джемсона чекали в Англії як переможця. Більшість газет звеличувала
його “героїчний подвиг, вчинений із найбільш піднесеними патріотичними
почуттями та гуманітарною метою”. А. Остін, який після смерті А. Теннісона
отримав звання поета-лауреата, присвятив рейду цілу оду. У цьому творі автор
змальовує Л. Джемсона національним героєм, який закликає до страшного суду,
будучи впевненим в тому, що якщо його засудять на землі, то Небо визнає його
праведником [12, с. 9]. Річ у тім, що, здійснюючи свій “героїчний рейд”,
Л. Джемсон вважав, ніби в Йоганнесбурзі його співвітчизникам загрожувала
небезпека, такої ж думки дотримувалася й більшість населення Британії. В
англійських урядових колах відхрещувалися від такої позиції та наголошували,
що хоча містер А. Остін й отримував від уряду жалування, ні двір, ні уряд не
визнавали себе солідарними з його ідеями.

Після того, як англійський уряд засудив рейд Джемсона, для стороннього
ока пароксизм англійського роздратування може виявитися незрозумілим.
“Московские ведомости” зазначали, що англійський уряд був змушений засудити
вторгнення в Трансвааль тому, що англійським військам під керівництвом
гвардійських офіцерів було нанесено принизливу поразку трансваальськими
“мужичками” [1, с. 2]. Проте значна частина англійського суспільства сприйняла
цю поразку як образу британської національної гідності.

Іншим проявом британського джингоїзму були куплети, які виконав



Г. Гамільтон на сцені “Dali’s Theatre”. Актор закликав націю взятися за
зброю та стати на захист Вітчизни.  Він зазначав,  що “перш ніж заволодіти
шкурою лева, його необхідно спочатку вбити”. Ці куплети були надзвичайно
популярні, і під час першого їхнього виконання публіка просто шаленіла, а актор
Г. Гамільтон користувався в Лондоні такою ж популярністю, як А. Остін,
Л. Джемсон і С. Родс [2, с. 2]. У “Gaiety Theater” пройшла п’єса “Shop girl”, у якій
одна з діючих осіб докоряє іншій у постійному втручанні в чужі справи.
Артистка, яка виконувала роль тієї, що докоряла, висловилася так: “Скажіть мені,
будь ласка, заради чого ви, подібно до німецького імператора, постійно
втручаєтеся у справи, які вас зовсім не стосуються?” [11, с. 2]. Публіка сприйняла
це із захватом, зірвалася з місць і шалено аплодувала винахідливості лицедійки.

Проте антинімецькі виступи не обмежувалися лише лондонськими доками
чи театральними залами. Вони відбувалися й у ділових сферах. Декілька
німецьких і голландських клубів у східній частині Лондону довелося закрити. На
засіданні “Baltic Exchange” відбулася маніфестація, направлена проти німецьких
фірм лондонського Сіті. При вході до залу представники німецьких торгових
домів зазнали принизливих образ. У Гард-Соммершиті під час великого банкету,
на якому були присутні комерсанти та землевласники, мер запропонував
осушити келихи за здоров’я та благополуччя усіх членів королівської фамілії, за
винятком тільки одного онука її величності. Пропозиція була прийнята із
захватом. Не важко здогадатися, ким був цей онук [5, с. 2].

Зрозуміло, що німецька преса не залишала такі заяви без уваги, вона не
приховувала, що відносини між Лондоном і Берліном загострилися. Справа
перейшла у серйозний дипломатичний фазис. Особливого значення надавали
розмові німецького посла в Лондоні графа П. Гацфельда з маркізом Р. Солсбері, в
якій граф досить енергійно настоював на гарантіях незалежності Трансваалю.
Наступного дня “The Standard” виступила з досить різкими нападами на
німецький уряд. “The Standard” заявляла, що Англія визнає законну силу не лише
за договором 1884 року, який надавав Англії право контролю відносин
Трансваалю з іноземними державами, але й конвенцією 1881 року, яка
встановлювала верховенство Англії над республікою. В 1884 році (тобто після
перемоги бурів над англійцями) було змінено тільки декілька пунктів цієї
конвенції, але вона не була відмінена. З цього випливає, що Англія – єдина
держава, яка має право керувати політикою тієї групи держав, до складу яких
входить Трансвааль. Тільки в одному випадку може бути підняте питання про



емансипацію бурів, а саме якщо було б доведено, що сюзерен чинить
підступно з васалом і не в змозі забезпечити його інтереси та безпеку, але з
експедиції Джемсона можна зробити якраз протилежний висновок, тобто що
вона виставила в найкращому світлі пильність та енергію колоніального
відомства по виконанню його обов’язків стосовно республіки [5, с. 2].

Не лише Англія була роздратована зовнішньою політикою Німеччини,
домініони підтримали метрополію. Так австралійський кореспондент “The
Times” повідомляв з Мельбурна, що там панували дуже ворожі до Німеччини
настрої. Виконаний у мельбурнському театрі німецький гімн “Wacht am Rhein”
настільки роздратував публіку, що оркестру довелося неодноразово виконувати

“Rule Britannia” [18, с. 4]. В англійських південноафриканських володіннях
телеграму Вільгельма ІІ теж зустріли однголосним вибухом протесту. Редакції
газет отримали масу листів з вимогами розірвати дипломатичні відносини з
Німеччиною. Щодо збудженої суспільної думки британців “Московские
ведомости” зазначали, що “Британія схожа на лева, який б’є сам себе хвостом,
щоб роздратуватися ще сильніше” [1, с. 2].

У ранці 23 лютого 1896 року частина солдатів Л. Джемсона висадилася в
Плімуті, а ввечері прибула до Лондона. Незважаючи на всі спроби
муніципалітету міста зберегти в таємниці час прибуття потягу, перед вокзалом,
зачиненим для сторонніх, зібралася велика маса народу, яка зустрічала солдатів
привітальними вигуками [15, с. 6].

Перед залою суду, коли Л. Джемсон проїжджав повз чоловіків, ті знімали
капелюхи. У судовій залі його також чекала численна публіка переважно з вищих
верств суспільства. Між іншим, там знаходилися герцог Аберкорнський і
високопосадові директори Chartered Company зі своїми родинами. Промова
прокурора Метью супроводжувалася досить цікавими інцидентами. Оголошення
кожного з пунктів звинувачення супроводжувалося роздратованими викриками із
залу. Суддя Брайдж декілька разів погрожував, що звільнить залу, якщо галас не
припиниться. Проте його старання не увінчалися успіхом. У результаті справу
було відкладено на два тижні. Перш ніж відпустити підсудних, суддя порадив їм
не з’являтися в публічних місцях, адже це могло викликати безлад, але перш за
все не з’являтися усім разом. Як тільки підсудні залишили залу, овації
відновилися, капелюхи полетіли вгору, дами махали хустинками. Збудження
було небаченим [14, с. 5].

Ситуація загострилася настільки, що в пресі почали з’являтися листи з



підозрами на воєнну агресію Німеччини щодо Англії. На сторінках “The
Times” було надруковано цікавого листа англійського генерал-майора А. Еліота.
У цьому листі автор виклав “план кампанії” Німеччини проти Англії. Більше
того, генерал стверджував, що дізнався про існування ворожого плану від
генерал-фельдмаршала фон Блументаля під час спільного перебування на
великих маневрах англійських військ. Генерал А. Еліот скористався нагодою,
щоб дізнатися від фельдмаршала, чи є в німецькому генеральному штабі план
кампанії проти Англії. Фон Блументаль дав ствердну відповідь і, на прохання
англійця, виклав йому план кампанії. Відразу після оголошення війни Німеччина
мала окупувати Голландію та Бельгію і скористатися їхніми морськими силами
для відправлення декількох експедиційних угрупувань до різних пунктів
Сполученого королівства. Звичайно, увагу більшої частини британського флоту
мали відволікти в іншій частині світу, а тому можна достовірно передбачити, що
зі згаданих експедиційних загонів принаймні чотири досягнуть своєї мети та
висадять десант на території Англії. На островах німецькій армії доведеться мати
справу в крайньому випадку з 300.000 чоловік, включаючи і міліцію, і резерви, і
волонтерів. Впоратися з ними, зважаючи на перевагу організації німецьких
військ, буде не важко, і німці окупують країну, доки Англія не буде благати про
мир [16, с. 7].

Генерал А. Еліот стверджував, що фельдмаршал виклав йому цей дитячий
план досить серйозно, проте фон Блументаль, швидше за все, пожартував над
своїм співрозмовником, бажаючи покарати його за таке нескромне питання.
Проте щодо того, що в німецькому генштабі існував готовий проект плану
нападу на Англію, сумніватися не доводиться, оскільки одним із обов’язків
генеральних штабів усіх континентальних армій було створення планів воєнних
дій проти інших європейських держав. Робилося це для того, щоб бути готовими
до різних несподіванок. Що стосується спеціального плану кампанії проти
Англії, то на його існування натякають дві статті “Спроби вторгнення в Англію”,
які з’явилися в офіційному органі німецького воєнного відомства “Militaer-
Wochenblatt”. У передмові до свого цікавого етюду автор статті, капітан
прусського генерального штабу фон Лютвіц, зазначав, що внаслідок посиленої
колоніальної діяльності Росії, Франції, Німеччини та Італії сфери інтересів цих
держав все більше стикаються зі сферами інтересів Великобританії, а тому вона
стає їхнім найнебезпечнішим суперником. Оскільки з часів Вільгельма
Завойовника жодне неприятельське вторгнення в Англію не вдавалося, то вона



прийшла до висновку, що перевага на морі позбавить її від необхідності
утримувати численні сухопутні війська. Автор визнавав, що британський флот
сильніший за військово-морські сили будь-якої континентальної держави окремо,
проте вже на той час Англія була слабшою на морі, ніж, наприклад, спільно
діюча Росія та Франція. Крім того, внаслідок активної колоніальної політики
частина британського флоту була прив’язана до далеких від метрополії берегів, а
у майбутній війні все мало залежати від того, хто виявиться сильнішим у Ла-
Манші. Зазначалося, що французький флот сам по собі мало чим поступався
англійському, а якщо до нього приєднався б російський та, можливо, частина
німецького флотів то перевага англійців на головному театрі війни стала б досить
проблемною. Значну послугу російському та німецькому флотам мав надати
канал між Північним та Балтійським морями. Наголошувалося, що вторгнення в
Англію мало призвести до повстання ірландців [3, с. 2].

В англійських політичних колах вважали, що Німеччина, навіть якби й
захотіла виступити проти Великобританії, нічого б не змогла зробити тому, що
Франції ворожа навіть ідея спільно діяти з державою, яка володіє Ельзасом та
Лотарингією.

У Франції справді лунало не мало голосів виступаючих проти примирення з
Німеччиною, проте в цей же час більшість газет проводила ідею, що відносини з
Німеччиною не повинні пов’язуватися з діяльністю Франції в області іноземної
політики. “Le Temps” рішуче наголошувала на необхідності раз і назавжди
показати Англії, що вона незаконним чином привласнила собі право повноправно
розпоряджатися в Азії, Африці та Америці. Один з талановитих французьких
публіцистів, Е. Прессансе, резюмував положення так: “Англія розраховує на
незмінний антагонізм між Німеччиною та Францією. Звичайно, не тільки про
союз між цими двома країнами, але навіть про довготривалий договір не може
бути й мови; з іншого боку є численні пункти, де інтереси Німеччини та Франції
співпадають або тісно пов’язані між собою. Особливо це стосується англійської
політики та її високомірних посягань. У хрестовому поході проти Англії
Франція, безумовно, брати участі не буде, проте завжди і скрізь, де тільки їй
доведеться мати справу з суперництвом та протистоянням Англії, вона спільно з
Європою, а відповідно і з Німеччиною, буде вдаватися до необхідних
заходів” [11, с. 2].

Варто зазначити, що фон Лютвіц був частково правий. У той час, як
британські міністри та преса доводили, що трансваальський інцидент по всій



Британській імперії призвів до проявів єдності та патріотизму, з Ірландії
лунали промови, над якими англійцям довелося задуматися. Тут виступали не
проти Німеччини чи Франції, а проти самої Англії. “Notes for Ireland” цитувала
видатних ірландських політичних діячів, промови яких не потребують жодних
коментарів. Так, досить зрозуміло висловився член палати громад В. О’Брайен:
“Для ірландців було б зовсім ненормальним співчувати Британії в її біді.
Англійці протягом 700 років привчали ірландців ненавидіти їх, і ірландці
ненавидять англійців і радіють їхнім труднощам”. І.Г. Парнелль висловився у ще
більш різкій формі. Він заявив, що тепер, “коли Англія оточена ворогами, настав
час нанести рішучий удар для здобуття незалежності Ірландії, яка із
задоволенням побачить принижену Англію”. Промовець сподівався, що після
довгих років образ, яких від Англії зазнавала Ірландія, прийшла черга останньої.
Новий рік для Англії розпочався погано, й І.Г. Парнелль сподівався, що Ірландія
візьме з цієї ситуації якомога більше преференцій. Депутат Д. Діллон був
солідарний зі своїми попередниками. Він наголошував, що настав зручний
момент для ірландського народу вимагати своїх прав. В Англії досить багато
політичних діячів, які спали б спокійніше, якби не було Ірландії. “З часів
Наполеона, – продовжував оратор, – Англія не переживала такого тяжкого часу.
В небезпеках, які загрожують Англії з усіх боків, незабаром пролунає також
грізний голос Ірландії” [9, с. 4].

На другому мітингу парнелітів, скликаному в Дубліні, депутати Чаррінгтон,
Файльд, Кенні, О’Браєн та інші зустріли оваціями імена імператора Вільгельма
та президента Трансваальської республіки П. Крюгера. А на засіданні
Національного союзу Ірландії в Клондалкіні, під Дубліном, депутати Д. Діллон і
М. Девітт, найактивніші прихильники ірландського гомруля, протестували проти
політики Англії стосовно Трансваалю [4, с. 1].

У період кризи А. Бальфур схвалював патріотизм англійців, шотландців та
ірландців і доводив, що у випадку війни всі вони будуть діяти як одне ціле. У
зв’язку з цим цікавою є позиція головного ірландського органу гласності “The
United Ireland”. Газета писала: “В ірландців вроджене відчуття, яке примушує їх
серце із задоволенням битися, коли вони бачать, що Англія, як нація, знаходиться
в лещатах, коли її престиж, честь і прапор принижено. Це в ірландців зовсім
інстинктивно. За це ми прославляємо бурів. Подібно нам вони страждали від
англійців, які принесли багато горя та болі незчисленним народам. У Маджуби та
Крюгерсдорпа бури напилися з чаші помсти. На нашу долю теж випав ковток,



але це ніщо порівняно з насиллям, якого ми зазнали. Настане і наш день” [8,
с. 5].

Неодноразові звинувачення бурів у жорстокому ставленні до заарештованих
учасників заколоту сприяли тому, що уряд Трансваалю допустив до
заарештованих кореспондента газети “The Times”, який після зустрічі з ними
повідомив, що всі вони були в чудовому настрої, навіть у кращому, ніж у той час,
коли вони влаштовували революцію. На завершення кореспондент заявив, що
“влада, очевидно, піклується про їхній комфорт” [19, с. 5].

Таким чином телеграма Вільгельма ІІ П. Крюгеру призвела до зростання
антинімецьких настроїв в англійському суспільстві, яке надзвичайно активно
відгукнулося на події, що відбувалися на Півдні Африки. Якщо доти широка
англійська громадськість особливо не цікавилася трансваальськими справами, то
тепер суспільний інтерес до Південної Африки загострився. Британська
дипломатія використала імператорську телеграму, щоб відволікти увагу
громадськості від безпосередніх винуватців рейду, і їй повною мірою це вдалося.
В англійському суспільстві заговорили про втручання Німеччини у зовнішню
політику Англії. Колонії, в цілому, підтримали метрополію, лише Ірландія
виступила на підтримку бурів, шукаючи в Трансваальській кризі преференцій для
своєї політики. Така позиція британського суспільства призвела до подальшого
загострення як англо-німецьких відносин, так і міжнародного становища загалом.
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В статье анализируются англо-немецкие противоречия на юге



Африканского континента в последней трети XIX века. Показана позиция
разных групп британского общества относительно Трансваальского кризиса
1895 – 1896 годов. Исследован вопрос о том, было ли английское общественное
мнение единым по вопросу о колониальных действиях Германии в Африке.

Ключевые слова: Трансваальский кризис, общественное мнение, англо-
германское противостояние.

Article is devoted to the analysis of Anglo-German opposition in South Africa in
last third of twentieth century. It was displayed the position of different groups of
British society concerning Transvaal crisis in 1895 – 1896. It was investigated the
question whether the British social idea was unitary as to the question of a colonial
activity of Germany in South Africa.
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