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У статті розглядаються особливості розвитку колоніальної політики
Німеччини у 80-х роках ХІХ ст. Додається характеристика еволюції поглядів
Бісмарка щодо колоніальних надбань, простежуються зміни в політиці
колоніальних союзів і товариств, що діяли цього періоду, а також
розкривається роль фінансового капіталу в заокеанській політиці кайзерівської
Німеччини.
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Перш ніж перейти до розгляду питання чи дійсно наприкінці 80-х років у
німецькій колоніальній політиці наступила криза, хотілося б розмежувати деякі
поняття. По-перше, почнемо власне з визначення кризи. "Криза – це перерва у
функціонуванні будь-якої системи (політики). Це означає, що існуюча система
(політика) досягла межі, далі якої вона існувати або розвиватись не може,
вичерпала ресурси та сенс існування…" [15, С. 148]. По-друге, слід розмежувати
офіційну політику Німецької імперії. Політику, прихильником якої був
рейхканцлер Бісмарк у питаннях колоніальних захоплень, і політику,
прихильником якої був великий німецький капітал, і політику безпосередніх
колонізаторів, членів різноманітних колоніальних союзів і товариств.

Колоніальна політика Німеччини у своєму розвитку пройшла декілька
етапів. Від протекціонізму кінця 70-х років – початку 80-х років ХІХ ст., коли
політика Бісмарка була поміркованою, до агресивного вступу Німецького
імперіалізму на світову арену в 90-х роках [1, С. 173] та встановлення системи
колоніального панування, спрямованої на збереження соціально-економічної
відсталості розрізнених підкорених народів. Принцип "скромної" колоніальної
політики, яку намагався реалізувати німецький канцлер, він виклав у своїх
виступах від 23.06.1884 року (в бюджетній комісії рейхстагу) та 26.06.1884 р.(на
пленарному засіданні рейхстагу). Бісмарк стверджував, у його наміри не входить



відправляти в колонії, як це роблять французи, багато чиновників, тримати
там гарнізони, будувати казарми й фортеці, споруджувати гавані за державний
кошт. Для Німеччини є неприйнятною військово-бюрократична колоніальна
система "французького" зразка, яка дорого коштує. Уряд хоче лише забезпечити
захист імперії колоніальним підприємствам її підданих. Німецькі торгівельні
компанії повинні за океаном іти попереду держави, згідно з принципом "прапор
іде за торгівлею". Саме приватні компанії повинні брати на себе ініціативу
заснування колоній, нести матеріальні витрати, одержувати прибутки і самим
розраховуватися за збитки. І вони ж мають взяти на себе адміністративні функції
в колоніях. Проте спроба Бісмарка реалізувати цю систему в Німецьких колоніях
потерпіла поразку, тому що частина колоністів взагалі не просили "хартій" (як це
було в Камеруні, Того, Південно-Західній Африці), а в деяких випадках
Німеччина змушена була відбирати ці "охоронні грамоти" (Східна Африка та
Нова Гвінея), або торговельні компанії намагалися якнайшвидше продати назад
державі даровані їм права на управління колоніями [3, С. 29]. Як стверджує Т.
Хальгартен [13, С. 70], колоніальна політика Бісмарка взагалі не мала чіткої
системи, якщо не враховувати постійні його прагнення, при змозі, позбавити
імперію проблем з колоніями.

"Договори про захист" були задумані як продовження заключених
Людерицем договорів про купівлю, щоб заднім числом узаконити німецьке
проникнення в Південно-Західну Африку.

В одні з публікацій того часу договори про захист були схарактиризовані
так: "Укладення договорів про німецький захист проходило в тоді, коли треба
було діяти швидко, коли здавалось, що найголовніше – забезпечити собі певні
території для подальших колоніальних цілей. Усе це слід було здійснити
мінімальними засобами, для чого і стали необхідними договори про захист" [3, С.
29].

"Договори про захист" являли собою колоніальну програму-мінімум
німецького уряду. Сам факт підписання цих домовленостей був важливішим за
їхній зміст. У них не було мови про земельні експропріації. Зміст укладених у
1884 – 1885 роках "договорів про захист" зводився до того, що: "вождь, який
підписував договір, брав на себе зобов'язання не підписувати договори з іншими
державами, не віддавати свою країну чи її частину будь-якій іншій державі, не
віддавати її підданим без згоди німецького уряду, охороняти життя та власність
німецьких громадян, а також надавати їм необмежені можливості ведення



торгівлі, а європейці перебувають під юрисдикцією німецьких чиновників.
За це німецький уряд обіцяє вождю і його племені "захист", право вождя
розпоряджатися своїми підданими визначається і підтримується, а європейці
мають поважати існуючі традиції та звичаї африканців і не повинні робити нічого
такого, що суперечило б правилам їх власної країни. Підписання "договорів про
захист" з гереро були великим, хоча і тимчасовим успіхом німецьких
колонізаторів. Проте, в 1888 році, за словами Дрекслера, відбувся крах німецької
"захисної місії" [3, С. 35 ].

У своїй праці "Юго-Западная Африка под германским колониальным
господством 1884 – 1885" Х. Дрекслер дає періодизацію історії Південно-
Західної Африки. Зупиняюсь на першому етапі (1884 – 1832), для якого було
характерно, що присутність німецьких колонізаторів обмежувалась не
численними чиновниками. А гереро і нама продовжували боротися за першість у
Південно-Західній Африці, ніби в країні не було взагалі німців. І лише на початку
90-х років, коли в Південно-Західній Африці ставало все більше солдат, а комісар
Терінг і ландесгауптман фон Франсуа почали відкрито втручатись у справи
африканців, жителі Південно-Західної Африки зрозуміли, що їхній головний
ворог - німецькі колонізатори. Як бачимо, друга половина 80-х років не
відрізнялась особливою активністю та змінами в колоніальній політиці
Німеччини в Південно-Західній Африці. Проте зазначимо, що після переходу
надбань Людеріца в руки німецького колоніального товариства Південно-
Західної Африки (1885 р.) ґрунтовного аналізу особливостей колоніальної
політики Німеччини на цих землях не дано в публікаціях стосовно Південно-
Західної Африки. Є опис загальних операцій НКТПЗА, проте не аналізується
політика та особливості комерційної діяльності [3, С. 17].

На початок 80-х років усе очевиднішою ставала перспектива
перетворення Східної Африки в колонію. З однієї сторони, вступ імперії на шлях
колоніальних придбань був викликаний зростаючими потребами в практичному
використанні африканських досліджень, спрямованих спочатку ніби-то на суто
наукові цілі. Так, в бюджеті Німеччини на 1885-1886 фінансовий рік,
Африканський фонд був збільшений до 150 тисяч марок. У тому ж розмірі з 1886

- 1887 фінансового року Африканський фонд перейшов на баланс відомства
закордонних справ, яке стало здійснювати управління заморськими територіями.

З другого боку, в Німеччині експедицій, які мали на меті вияснити
"колоніальні можливості" східноафриканського хінтерланда, об'єктивно готували



умови для німецької колоніальної експансії. Реально, дослідження Африки в
Німеччині здійснювалося паралельно з надбанням, а потім і освоєнням колоній.
Експедиції, зазвичай, носили "комплексний" характер. Вони були науковими і
військовими одночасно. У Німеччині було відкрито перший центр
африканістики, а 1887 року при Берлінському музеї почали викладати спеціальні
дисципліни з африканістики [8, С. 29].

Саме міжнародна Африканська конференція, що проходила в Берліні у 1884-
1885 рр., показала, що Німецька імперія вступила в лави колоніальних держав.

Ця конференція стала кращим засобом реалізації німецьких колоніальних
притензій і визнання здійснених уже до цього анексій на західно-африканському
узбережжі. У цьому сенсі конференція стала кульмінацією досягнень Бісмарка у
сфері колоніальної політики. На другий же день після закінчення Африканської
конференції був оголошений німецький протекторат над придбаними
територіями в Східній Африці.

Німецькі фінансисти до 1887 року досить стримано ставилися до східно-
африканського проекту об'єднання всіх німецьких компаній і фірм, що мали свої
інтереси в Східній Африці, в одне велике колоніальне товариство. Лише після
того, як Бісмарк наприкінці літа 1886 року вирішив надати капіталістам, які
очікували сприятливих умов, надійну гарантію, відбулася зміна ситуації. При
посередництві Бісмарка кайзер допоміг Німецькому східно- африканському
товариству побороти фінансові проблеми, підписавшись на 50 акцій по 10 тисяч
марок (усього на 500 тисяч марок). Особлива участь кайзера в акціонерному
капіталі привілейованого товариства видавалася за участь державного банку
"Пройссіше зеєхандлунг". Так почався перехід Німецького східноафриканського
товариства в руки великого капіталу [8, С. 41].

Після того, як німецький уряд отримав можливість офіційно закріпитись у
Східній Африці, він більше не був зацікавлений у тому, щоб санкціонувати
"охоронними грамотами" територіальні надбання нових експедицій. Проведення
кордонів у Східній Африці стало справою дипломатів Берліна, Лондона, Парижа.

Унаслідок "нудних і затяжних" переговорів у жовтні-листопаді 1886 року
між Великобританією та Німеччиною було встановлено північний кордон
німецького "впливу" вздовж лінії, проведеної від гирла річки Умба, північніше
Кіліманджаро, до озера Вікторія. 30 грудня 1886 року був підписаний договір
між Німеччиною та Португалією про встановлення кордону між їх володіннями в
Східній Африці вздовж річки Рувуме.



Підтвердженням активності німецьких колонізаторів є повідомлення
німецького генерального консула на Занзібарі від 23 липня 1887 року відомству
іноземних справ про його розмову з агентом Британської східноафриканської
компанії Макензі, котрий розповів про встановлення семи німецьких прапорів у
низці населених пунктів на північному березі річки Ози, вище Кау [8, С. 43].

Весною 1889 року між Британською східноафриканською компанією та
німецьким товариством Віту загострилась боротьба за анексію островів Ламу,
Манда і Патта, розташованих північно-східніше Віту. Намагаючись поставити
своїх конкурентів перед фактами, німецькі колонізатори встановили на острові
Ламу німецькі прапори, побудували пошту і навіть випустили власну поштову
марку. Проте рейхканцлер Бісмарк, запобігаючи конфлікту з Англією,
відмовився підтримати анексію островів Ламу, Манда і Патта. Отже, ці події
були свідченням того, що німецький уряд був готовий відмовиться в
колоніальному торзі з англійцями від протекторату над Віту.

Англо-німецькі та німецько-португальські угоди 1886 року поклали край
безмежним аннексіоніським планам Петерса, що мріяв створити колоніальну
імперію, яка б розкинулась від верхів’я Нілу до Лімпопо. Проте, для освоєння
вже надбаних територій, на думку Бісмарка, необхідно було "консолідувати"
Німецьке східноафриканське товариство. У травні 1886 року імперський уряд дав
зрозуміти, що товариство може розраховувати на його захист лише тоді, якщо
зможе заснувати в Східній Африці достатню кількість станцій та не буде
застосовувати дій, які подолати не в змозі. У 1885- 1888 роках Німецьке
східноафриканське товариство заснувало 14 плантаційних і торгових станцій ( з-
поміж них і на Занзібарі). Прибутки від організованих там господарств були
незначними, а фінансові втрати були великими.

Проте, умовою участі в експлуатації територій Східної Африки велика
німецька буржуазія ставила виключення з лав колоніального товариства дрібних
акціонерів. Петерс підтримав цю вимогу і реалізував її. Почався приток
фінансових надходжень і 26 лютого 1887 року Німецьке східноафриканське
товариство було перетворене в корпорацію. А 27 березня кайзер надав корпорації
право юридичної особи. У дійсності почалася діяльність абсолютно нового
колоніального товариства, як за складом, так і за реальними можливостями.

Нове товариство мало сприяти німецькій колонізації та розвиткові
плантаційного господарства, гірничорудної справи в Східній Африці, повинно
було придбати нові землі та експлуатувати їх, а також займатися всіма видами



торгової та транспортної діяльності. У квітні 1887 р. Німецьке
східноафриканське товариство направило у Східну Африку цілий „загін” своїх
службовців. Одночасно з розширенням уже чинних опорних пунктів вони
створюють станції в Дар-ес-Саламі, Пангані та на караванних шляхах, що ведуть
у глибину материка: в Мпапві (Усагара), в Аруші і Моші та біля підніжжя
Кіліманджаро. За дев’ять місяців свого існування ці торгові станції поглинули
150 тис. марок, проте їм не вдалося досягти хоч якихось успіхів.

Граф Пфайль, що відвідав у 1887 році станції товариства назвав їх
„дорогою невдачею”. Таким чином „станційна” політика Петерса потерпіла
економічне фіаско. Не зважаючи на це, діяльність Німецького східно-
африканського товариства, підготувала підгрунтя для заснування в майбутньому
гірничорудних, плантаційних і транспортних товариств, які в епоху експорту
капіталу стануть головною формою реалізації колоніальної експлуатації цих
територій.

Очевидно, що на даному етапі діяльності німецьких колоніальних
товариств держава відмовилася брати на себе політичну та фінансову
відповідальність за придбання та розвиток колоній.

30 липня 1887 року Петерсу вдалось укласти угоду із султаном Занзібару
про оренду частини прибережної смуги строком на 50 років. Нахабні дії
Німецького східноафриканського товариства визвали обурення населення цього
району. 4 вересня 1888 року повстання в Пангані розповсюдилося на все
прибережжя, охопивши Тангу, Садані, Багамойо, Кілву, Лінді та Мікіндані, а
також прилеглі території. У січні 1889 року правління товариства оцінювало
„прямі збитки” у зв’язку з повстанням у 650 тис. марок.

Правління Німецького східноафриканського товариства звернулося до
уряду з проханням термінової військової допомоги. „Забувши” про свою стару
колоніальну програму, в основі якої була діяльність привілейованих
колоніальних товариств, Бісмарк заявив про християнсько-цивілізаторську місію,
ніби-то випавшу на долю німців в Африці [12, С. 89]. Видавши повстання за
виступ арабських работорговців, Бісмарк добився згоди більшості депутатів
рейхстагу на організацію військової експедиції в Східну Африку та співпрацю з
Великобританією у встановленні блокади прибережної зони. 2 грудня 1888 р.
командири німецької та англійської ескадр оголосили про спільну блокаду всього
Східноафриканського узбережжя.

Добившись від рейхстагу 2 млн. марок на придушення повстання, Бісмарк



призначив імперським комісаром у Східну Африку капітана Г. Віссмана. У
квітні 1889 р. загін Віссмана, що мав на озброєнні гвинтівки, кулемети,
швидкострільні гармати, прибув на десяти кораблях в Багамойо. Повстанці не
витримали натиску колоніальних військ.

Повстання, що очолили Буширі та Бван Хері, були придушені. На початку
1891 року Віссман повідомив у Берлін, що з повстанням покінчено. Отже,
німецькі колонізатори при підтримці урядових військ заволоділи плацдармом для
подальшої окупації глибинних районів Східної Африки.

Розвиток подій у Східній Африці впевнив панівні класи кайзерівської
Німеччини в необхідності присутності на колоніальних територіях значної
кількості війська. З цим завданням привілейовані компанії не могли впоратися ні
з фінансовому, ні з організаційного боку. Тому Німецька фінансова та
промислова буржуазія дійшли висновку, що затрати з військового забезпечення
й колоніального управління повинна нести державна казна.

Втручання німецького уряду означало, що розпочате завоювання колонії
військовими засобами буде фінансуватися, як висловився А. Бебель, „із кишені
платників податків...” [5, С. 221]. Уже на 1 січня 1891 р. так звана
Східноафриканська область, яка за планами Карла Петера повинна стати його
„приватною імперією на власний смак”, була оголошена Коронною колонією
Німецької імперії [6, С. 18].

Буржуазна африканістика розглядала німецьку колонізацію Південно-
Західної Африки як рятування її народів від „хаосу та безчинств кровожерливих
деспотів”, маючи на увазі міжусобні війні, що велися жорстоко і головне – при
бракові будь-яких правових норм [15, С. 547].

Роздробленість і розрізненість населення Південно-Західної Африки
полегшило вторгнення в країну Німеччини. Починаючи від 1880 р. місія
Рейнського товариства ( яке одним із перших, ще в 40-х роках ХІХ ст.,
встановило торгову монополію на ринках Південно-Західної Африки)
неодноразово зверталася до німецького уряду з вимогою „захисту”, тобто
військового вторгнення. Слідом за місіонерами почали проявляти активність і
комерсанти.

1883 р. бременський купець Людеріц за 200 гвинтівок і 100 англійських
фунтів (товарами) купив у вождя одного з племен нама, бетанієв бухту Ангара
Пекена та прилеглу полосу. Далі послідували аналогічні „придбання” і в 1884
році Людеріц попросив німецький уряд надати „захист” новим володінням.



Відома телеграма Бісмарка від 24 квітня 1884 року поставила Ангара-Пекену
під німецький захист. Унаслідок Німецька імперія офіційно стала вважатися
колоніальною державою [3, С. 28].

Підприємство Людеріца перевищило його фінансові можливості окремого
крупного комерсанта. Адже його очікування швидких знахідок золота та алмазів
не справдилося, він незупинно йшов до банкурства. Тому придбання Людеріца
перейшли до рук відомих представників молодого монополістичного капіталу. 30
квітня 1885 року було засновано Німецьке колоніальне товариство Південно-
Західної Африки, яке стало власником володінь Людеріца. У товариство ввійшли
найбагатші люди Німеччини: Ганземан, Блейхредер. Ще з моменту заснування
товариство підкреслювало „патріотичний характер своєї місії”. Проте воно довго
залишалося пасивним, не знаходячи мінералів і руд, вартих розробки. 1886-1892
рр. були для Південно-Західної Африки періодом колоніальної „втоми” [3, С. 32].

1888 р. на зборах в Окаханджі вожді гереро виступили із звинуваченнями
німців, особливо місіонерів, у ворожих діях. Магареро, верховний вождь гереро,
заборонив діяльність місії та наполягав на від’їзді всіх німецьких представників.
Місія та колоністи звернулися за допомогою до німецького уряду. У 1889 р.
прибув перший озброєний загін, за ним послідували інші з кулеметами й
артилерією. Німці спровокували хвилювання серед гереро та подавили їх
зброєю. Восени 1890 року, після смерті Магареро, адміністрація примусила його
сина Самуеля Магареро визнати „охоронний договір” [15, С. 550]. Отже, лише
втручання уряду дало змогу Німецьким колоністам зміцнити свої позиції на
захоплених територіях.

Автори політичних памфлетів і брошур вже у 80-ті роки закликали
активізувати німецьку політику в Туреччині, малювали привабливі перспективи
вигод для Німеччини від просування на Близький Схід та експлуатації природних
багатств Туреччини, німецької колонізації Месопотамії, Палестини і т.д. Цими ж
роками в Туреччині розгорнулася діяльність представників німецького капіталу.
Велику роль у зміцненні німецьких позицій в Туреччині відіграли німецькі
офіцери, що були там, як військові радники султана. Від 1885 року зростає роль
німецької військової місії на чолі з фон дер Гольцем. Фон дер Гольц і його колеги
розробили проекти укріплення Босфору і з моря, і з суходолу. Найбільшу
активність Фон дер Гольц розгорнув у 1887-1888 роках. Будучи начальником
Головної військової школи в Константинополі, він змінив систему підготовки
офіцерів за німецьким зразком. Крім того, заходи фон дер Гольца робили з



випускників школи прихильників німецького спрямування турецької
політики [7, С. 494]. Місія фон дер Гольца сприяла зміцненню економічних
позицій німецького капіталу в Туреччині...

У 80-ті роки німецькі банкіри на чолі з „Дейче банк” стали звертати
найсерйознішу увагу на Туреччину. Особливу активність розгорнув директор
„Дейче банк” Г.фон Сіменс.

Весною 1887 р. в Стамбул прибув, пов’язаний із Сіменсом, директор
Вютемберського банківського об’єднання Альфред Каулла, котрий уклав з
турецьким урядом контракт на постачання стрілецької зброї.

Сіменс намагався отримати концесію на будівництво залізниць в
Туреччині. Його підтримував Бісмарк, обіцяв підтримку уряду.

У 1888 р. в Стамбул для врегулювання питання про оплату зброї знову був
відправлений Каулла, він запропонував віддати „Дейче банк” концесію на
будівництво залізниці Хайдарпаша-Анкара. Німецький посол Радовиц, за
словами російського посла в Константинополі Нелідова, „досить наполегливо і
очевидно підтримував перед султаном підприємство Каулли” [11, С. 128].

Турецький уряд, підписуючи з банком договір про концесії, насправді
підписав з ним договір про концесію на Багдадську залізницю.

Для проведення залізниці в Малій Азії „Дейче банк” у 1889 р. разом з
„Дрезденер банк” та іншими заснував у Стамбулі „Сосьєте дю Шемен де фер
оттоман д'Анатолі” з капіталом у 45 млн. франків. Того ж року „Дейче банк”
разом із „Вінер банкферейн” встановили контроль за залізницями в низці районів
Європейської Туреччини і за концесією на проведення нових залізниць у
Македонії. Для фінансування цих підприємств „Дейче банк” заснував у Цюріху
спеціальний банк з номінальним капіталом в 50 млн. франків. Так, на початок 90-
х років німецький капітал поставив під свій контроль значну частину турецьких
залізниць. Це мало як стратегічні цілі, так і економічне значення. Англійські
консули вказували, що німецький уряд сприяєв закріпленню німецьких позицій
Туреччини.

Як бачимо, наприкінці 80-х, початку 90-х представники німецького
капіталу діяли все більш рішучіше, наполягаючи на розширенні німецького
проникнення в Туреччину на противагу Англії і Франції.

Німецький „Дранг нах остен” не обмежувався Туреччиною. Активізувалося
німецьке проникнення в Іран. Також посилювалося проникнення німецького
капіталу в країни Далекого Сходу, Китай, Японію і Корею. У 80-ті роки



збільшився оборот німецької торгівлі з Китаєм і наприкінці 80-х - початок
90-х посідає значне місце в загальному балансі китайської торгівлі (друге після
Англії). Найбільше посилилося німецьке проникнення в Китай у другій половині
80-х років. 1886 р. відкрилася лінія „Північно німецького Ллойда”, що отримав
велику урядову дотацію, у Гонконг, для перевезення в Китай німецьких та
іноземних товарів. Німецькі банки починають виказувати значну зацікавленість
до Китаю. 1887 року консорціум берлінських і гамбургських банків надає Китаю
займ у 5 млн. марок. Особливу активність у Китаї розвивають „Дейче банк” і
„Дісконто гезельшафт”. Отже, у 80-ті роки ХІХ ст. просування німецького
капіталу на нові ринки було досить активним [7, С. 498].

Чіткої системи колоніальна політика Німецької імперії до кінця 80-х років
ХІХ ст. не мала. Періодична активізація її відбувалася за волею крупного
капіталу. Сили, що виступали за колоніальні захоплення були впливовими, проте
їм необхідно було побороти настрої частини правлячих кіл. Боротьба з
колоніального питання всередині панівних класів Німеччини характеризується
тим, що на початку 80-х років має місце жорстока полеміка між тими, хто
підтримує її і ні. У подальшому буржуазні противники колоніальних захоплень
здають свої позиції [4, С. 166].

У літературі, присвяченій питанням колоніальної політики Німеччини,
проблемами її формування, не існує однозначної точки зору щодо її характерних
рис у другій половині 80-х років.

Так, Г. Хальгартен стверджує, що в наприкінці 80-х р. настала криза
внутрішньої і зовнішньої політики Бісмарка [13, С. 20]. Цієї ж точки зору
дотримується і О. Пуховська, називаючи „катастрофою” кризові явища в
німецькій колоніальній політиці кінця 80-х років ХІХ століття [9, С. 112].

Х. Дрекслер називає німецьку колоніальну політику кінця 80-х – початку
90-х років „політикою перехідного періоду від капіталізму вільної конкуренції до
імперіалізму” [3, С. 15].

В. Возняк стверджує, що Німеччина вступила на шлях колоніальних
захоплень у 1887 році. Показовим було створення „Німецького колоніального
товариства” (НКТ), що ознаменувало консолідацію прихильників активної
колоніальної експансії. У грудні 1887 р. внаслідок злиття НКС та ТНК було
створено „Німецьке колоніальне товариство”, в завдання якого входила, як
теоретична, так і практична діяльність на ниві колоніалізму. Створення НКТ
стало свідченням завершення консолідації сил німецьких панівних класів, що



виступали на підтримку колоніальної політики, а також кінцевого
закріплення їх провідної ролі в колоніальних справах і початком організованих
„практичних дій” цих сил „у питаннях колоніалізму” [2, С. 23].

Політика колоніальних загарбань складається із суми цілеспрямованих дій
в економіці, політиці та ідеології. Нестабільність колоніальної політики у 80-ті
роки була наслідком домінування ідеологічної функції над політичною й
економічною, які вийдуть на перший план лише з практичним здійсненням
Німеччиною колоніальних загарбань [10, С. 23] .

Тому друга половина 80-х - це був період пошуку шляхів реалізації
колоніальних прагнень Німецької імперії, це був час „спроб” і „помилок” на
шляху до практичного здійснення її експансіоністських планів.

Обмеженість колоніальної експансії Німеччини після 1885 р., як і
другорядна роль цієї експансії в її зовнішній політиці взагалі, відображала ще не
сформований характер німецького імперіалізму [14, С. 144]. Таке становище,
зрозуміло, було тимчасовим. Перехід до імперіалізму перетворив колоніальну
експансію з другорядного в центральне завдання зовнішньої політики
Німеччини.
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This article gives consideration to the peculiarity of the politics of Germany in
the 80s of the XIX century. There is given characteristics of the evaluation of the
viewpoint of Bismarck according colonial acquisitions, taken into regard the change
of the colonial unions, which existed in that time, and given attention to the role of the
financial capital in the colonial politic of the Germany during the rule of Kaiser.

Key-words: colonial expansion, protectionism, “the treaty of defence”, colonial
company.

В статье рассматриваются особенности развития колониальной
политики Германии в 80-х годах XIXв. Дано характеристику эволюции взглядов
Бисмарка относительно колониальных приобретений, прослеживаются



изменения в политике колониальных союзов, которые действовали в этот
период, а также расскрывается роль финансового капитала в заокеанской
политике кайзеровской Германии.

Ключевые слова: колониальная экспансия, протекционизм, "договор о
защите", колониальное общество.


