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Суперечності між Францією та Великою Британією, які з’явились у 80-х роках ХІХ ст. під
час боротьби цих країн за території на Африканському континенті, у подальшому стали однією
з причин виникнення Першої світової війни. У своєму прагненні захопити території Східної
Африки, Франція наштовхнулася на подібні ж устремління Великої Британії.

За цих умов взаємини з Англією викликали пильну увагу французьких політичних діячів.
Від позиції уряду Франції щодо Великої Британії значно залежала стабільність у взаєминах
між європейськими державами. Унаслідок цього актуальним є вивчення суспільної думки
Франції та її впливу на рішення уряду стосовно завоювання Єгипту. Також важливим є
дослідження питання про взаємовплив урядової політики та суспільної думки з указаної
проблематики.

Метою статті є дослідження ставлення політичних сил і громадськості Франції до
колоніального суперництва з Великою Британією за економічне й політичне домінування в
Єгипті.

Як свідчить історіографічний аналіз, окремі фрагменти цієї проблеми розглядались у працях
російських істориків Ф.А.  Ротштейна та А.З. Манфреда, В.А. Субботіна, а також у
дослідженнях зарубіжних учених А. Лебона і Р. Робінсона.

Упродовж другої половини ХІХ ст. спостерігалося відставання Франції як промислової
держави. Якщо в 1860 р. вона ще стояла на другому місці після Англії, то в 1870 р. її
наздогнали США, а у 80–90-х роках вона була вже змушена задовольнитися четвертим
місцем, після США, Англії, Німеччини.

Процес концентрації виробництва у Франції також відставав від інших індустріальних
держав. 1866 р. в промисловості було зайнято 4715000 осіб; з них більше третини були
самостійними господарями з кількістю робітників на підприємствах менше пяти чоловік;
самостійних підприємств було 1661000. 1862 р. тільки 15500 промислових закладів мали
парові двигуни [7, с. 188]. Аж до кінця XIX ст. Франція залишалася країною ремісників,
ательє, маленьких майстерень, переважна більшість із яких використовувала ручну працю.

Пізніше закордонні інвестиції почали відігравати важливішу роль і 1880 р. становили
вже 12–15 млрд. франків [7, 287]. Капітал переходив від промисловості до ренти й позик.
Дослідник французької економіки так схарактеризував цю ситуацію: „Париж став, завдяки
духу ощадливості нашого населення, важливим міжнародним фінансовим ринком. Він ішов
після Лондона; кожний із цих ринків мав свій власний характер. Тоді як французи віддавали
перевагу державним фондам, англійці цікавилися переважно приватними підприємствами” [8,
289–290].

Дійсно, Єгипет хедива Ісмаїла, що виявився знахідкою для європейських лихварів,
повинен був мати особливе значення для французького капіталу. Як ми вже бачили, це
виразилося в створенні низки банків спеціально для „розробки багатств” єгипетського
казначейства.

Жуль Феррі, з ім’ям якого пов’язана політика колоніальної експансії, відкрито ратував
за колонії, саме тому, що вони створювали відтік надлишкового капіталу.

Ця політика колоніальних захоплень, як і вся в цілому зовнішня політика Третьої
республіки, випливала з особливостей розвитку Франції в той період і визначалася ходом
суспільної боротьби в ній. Республіка фінансової олігархії й реакції, що виникла на основі



розгрому Паризької Комуни, ніколи не забувала про ці страшні примари: страх перед
тінню Комуни завжди жив у свідомості володарів цієї республіки, придушення революційних
прагнень народу завжди залишалось безумовною метою внутрішньої політики. Цій основній
меті віддана й вся зовнішня політика „республіки багатіїв”. Французька фінансова олігархія
прагнула до змови з Німеччиною й Англією в надії, що підтримка урядів цих країн зміцнить її
позиції всередині країни й створить сприятливі передумови для боротьби з революційний
рухом усередині Франції.

Так само, як і розвиток суспільної боротьби у Франції підказував правлячим колам
політику співпраці з Німеччиною та Англією. Він же зіграв значну роль і в політиці
колоніальних загарбань. Тут тісно переплітаються мотиви економічного порядку, прагнення до
збагачення з боку фінансової олігархії й спроби відволікання мас від революційної боротьби.
Це було прагнення через зовнішньополітичні успіхи, які Франція в той період могла здобути
тільки на ґрунті колоніальних захоплень, відволікти увагу народу від злободенних соціальних
проблем. Світова економічна криза 1882 р., у свою чергу, дала поштовх до подальшого
розвитку французької експансії.

Звичайно, буржуазія не була й не могла бути одностайною як у питанні про тактику
внутрішньої політики, так і у визначенні курсу зовнішньої політики. Певні політичні кола, які
були не непов’язані з фінансовим капіталом і не були безпосередньо зацікавлені в колоніальній
політиці з погляду наживи, поставилися до неї негативно. Була й партія, що виставила як свій
головний виборний козир гасло „національної зовнішньої політики”. Це була так звана „крайня
ліва”, що від 1881 р. реформувалась у Радикальну партію. Виступаючи проти колоніальних
захоплень, з міркувань, що не можна відволікати жодного солдата від східного кордону
Франції, радикали висували ідею реваншу, прагнучи запаморочити народ шовіністичними
гаслами [2, 86].

Що стосується самостійного політичного робітничого руху, то він тільки починає
створюватися до початку 80-х років. Тут можна відзначити, що в 1879 р. у Марселі Третій
Робітничий конгрес проголосив себе соціалістичним конгресом і ухвалив утворити Робітничу
партію, що й була оформлена на Гаврському конгресі 1880 р. Це було подією історичного
значення.

Робітнича партія, від самого свого виникнення, різко засуджує політику колоніальних
захоплень, і цей осуд ведеться з інших позицій, ніж демагогічна „боротьба проти
колоніального курсу”, яка проводилася радикалами. Так, у 1881 р., у зв’язку з кампанією в
Тунісі, радикали виступили проти Феррі: головний пункт обвинувачення полягав у тому, що
він, пославши в Туніс війська, послабив франко-німецький кордон. Але тільки Гед і група
„Егаліте” вели принципову боротьбу проти колоніальних загарбань: „Ідеться про туніську
кампанію в сто разів скандальніш, ніж мексиканська... Тут же в наявності апетити всієї
буржуазії цілком”, – писав Гед. Його гасло було – „Під суд винуватців війни, але всіх, а не
одного Жуля”. Гед писав тоді у своїх статтях, „що відповідальність повинен нести певний клас
весь цілком” [1, 274].

Країна лихварського капіталу прагнула до колоніальних загарбань і дуже швидко
створила за два останніх десятиліття ХIХ ст. нову колоніальну імперію. Успішною ця політика
захоплень була для Франції тільки там, де їй це дозволяли інші конкуруючі з нею держави,
наприклад у Тунісі. У Південно-Східній Азії при зіткненні інтересів Франція була змушена
поступатися іншим. Вирішальною причиною слабкості Франції на міжнародній арені
нерішучої експансіоністської політики був різкий соціальний конфлікт у Третій республіці
поєднаний із загальною індустрією та військовою слабкістю країни.

Політична ізоляція Франції у 80-ті рр. означає незмінний страх перед Німеччиною й
острах посваритися з Англією, щоб остаточно порвавши з нею, не залишитися наодинці з
Німеччиною. Цей основний мотив і встановлює межі коливань зовнішньої політики Франції.
Часом окремі французькі міністри даної епохи намагаються трохи вийти за ці межі, щоб
здобути додаткові переваги, але при першій ознаці серйозності ситуації, що створюється
внаслідок такої політики, вони починають відчувати хиткість ґрунту, на який ступили,
зробивши крок за цей бар’єр, і поспішають повернутися до колишнього стану.

Варто врахувати, однак, що вирішальну роль у політиці Німеччини стосовно Франції
відіграла в 70-ті й 80-ті роки Росія, що вбачала у Франції противагу зростаючій могутності



Німеччини й не могла допустити її остаточного розгрому. Росія вже врятувала Францію
від загарбницьких намірів Німеччини під час військових заворушень 1875 р. і 1877 р.; їй
залишалося ще сказати своє вирішальне слово під час військової тривоги 1887 р.

Однак ніяких твердих зобов'язань Франції Росія в досліджуваний період, як відомо, ще
не дала, хоча французькі дипломати прагнули після катастрофи Другої імперії до союзу з
Росією, але повинно було пройти ще кілька років, перш ніж такий союз зміг стати реальністю.

Відтоді Бісмарк починає підтримувати домагання Франції, усюди, крім Ельзас-
Лотарингії. 8 квітня 1880 р. Бісмарк писав німецькому послу в Парижі князю Гогенлое,
визначаючи цю область, де Німеччина готова надати підтримку Франції, що простягається „від
Гвінеї до Бельгії” [9, 662]. Мета такої політики цілком прозора. Це політика підбурення. На
початку 1880 р. Гогенлое записував у своєму щоденнику, що канцлер „виразив думку, що ми
можемо тільки радіти, якщо Франція привласнить Марокко. Вона буде мати багато справ в тій
стороні, а ми змогли б погодитися на це розширення її території в Африці як компенсацію за
Ельзас-Лотарингію” [10, с. 51].

Зв’язок, що поєднував Францію з Єгиптом, був виявленням характерної картини
французького лихварського імперіалізму. На першому плані тут, безумовно, виступали
ставлення кредитора до боржника, що потрапив у полон. Власниками єгипетських цінних
паперів на 2/3 були французи [17, 273].

На частку Англії припадало 50,73 % усього обсягу зовнішньої торгівлі Єгипту,
Туреччини – 11,05 %; на частку Франції припадало тільки 9,47 % – цифра, яку не порівняти.

Слід зазначити особливий характер французької торгівлі. Тоді як Англія ввозила в
Єгипет продукт масового споживання – текстиль, Франція постачала своїми виробами, в
основному, європейську колонію Єгипту й незначну, чисельно європеїзовану, верхівку
місцевого населення. У французькому експорті найдорожчими були шовкові тканини, шкіра й
шкіргалантерея, інструменти металовиробів і вина [12, 391].

Отже, зацікавленість Франції в Єгипті мала інший характер, ніж зацікавленість Англії.
Суецький канал мав колосальне стратегічне значення для Британської імперії. Крім цього, він
відігравав неабияку роль для британських судновласників. Лише цього було цілком достатньо
для того, щоб Британія прагнула захопити Єгипет. Він був для Англії ринком вивозу капіталу,
а також бавовницькою плантацією й ринком збуту текстильної продукції. Ніякі з цих
міркувань, крім питання про вивіз капіталу, не відігравали ролі для Франції. Особливості
індустріального розвитку Франції визначили те, що їй не потрібні ні єгипетська сировина, ні
єгипетський масовий ринок для збуту своєї продукції. Що стосується незначного продажу
спеціальних продуктів французької промисловості, то вони, з одного боку, не могли
розраховувати на масовий збут ні за яких умов, а з другого боку, були за якістю поза
конкуренцією. Про те, що інтереси Англії, Франції в Єгипті зовсім різні, говорив у червні 1882
р. Бісмарк французькому послу де-Курселю: „Ваш ризик у Єгипті не такий, як в Англії. Якщо
Франція бачить, що її інтереси там занепадають, то це простий lucrum cessans( кінець
отримання прибутку), як говорять юрисконсульти. Але якщо Англія втрачає вільне
розпорядження Суецьким каналом, що є для неї життєвою артерією, то це damnum incidens
(поява збитку) [13, 392]. Ці виняткові інтереси Англії в Єгипті не міг заперечувати й
французький міністр закордонних справ, який визнав, що Суецький канал є „необхідною
комунікацією для Великої Британії” [13, 178].

Отже, ми бачимо, що політика Франції стосовно Єгипту, на відміну від англійської,
визначається тільки міркуваннями французьких кредиторів і акціонерів. У цьому сенсі
важливо проаналізувати як інтереси цих кіл, так і їхнє розуміння основних напрямків
здійснення зовнішньої політики Франції.

Після невдалих спроб монархічної реставрації Франція перетворюється в той зразок
республіки, про яку Ф. Енгельс писав, що „республіка є тим, що вона і являє собою на ділі:
класичною формою панування буржуазії й водночас класичною формою наступаючого
розвалу цього панування” [3, 471].

До часу описуваних подій на поверхні політичного життя країни діяла низка партій, які
представляли інтереси різних груп французького суспільства, починаючи від відкритих
представників фінансової олігархії – так званий „лівий центр” і до Радикальної партії –
„крайня ліва”. Ця партія, що використала для збільшення кількості голосів соціальну й



політичну демагогію, прагнула підкорити своєму впливу дрібних промисловців
підприємств і робітників, частково їй це вдавалося. Ж. Гед писав 1880 р., що радикали
пограбували програму Робітничої партії, запозичивши з неї багато пунктів [1, 262]. Робітничий
рух у Франції був тоді ще недостатньо організованим, щоб прямо впливати на формування
політичної влади в країні. Найхарактернішою фігурою у владі в ту епоху був Жуль Феррі,
якого Ф. Енгельс називав „найпідлішим з підлих катів Комуни” і одним „представником тих
політичних кіл, що хочуть керувати Францією тільки для того, щоб висмоктувати соки з неї та
її колоній” [11, 386]. Свою роль, як вірний слуга великого капіталу, Феррі відверто виразив у
промові 28.07.1885 р., захищаючи політику колоніальної експансії з тієї причини, що вона
обіцяє вигоду для капіталістів: „Так, так, для капіталістів! Хіба нам байдуже, що сума капіталів
збільшилась у Франції завдяки умілому розміщенню капіталів? Хіба робітники не зацікавлені в
тому, щоб капіталу було вдосталь у нашій країні? Я стверджую, що для Франції, що буяє
капіталами... і яка вивезла значну їхню кількість за кордон – йдеться про мільярди – для
Франції вкрай важливий цей бік колоніального питання” [14, 391].

Проти політики Феррі інколи протестувала радикальна опозиція палати. Так,
наприклад, при першому міністерстві Феррі, уже 28.10.1881 р. крайні ліві обвинувачували
Феррі в тому, що він „обдурив палату, щоб захищати три суспільства спекулянтів” [15, 84].

Парламент, у цілому, у першій половині 80-х років також слухняно підтримував
міністрів-прикажчиків капіталу, спроби ж недостатньо покірних проводити більш самостійну
політику швидко припинялася, і якщо потрібно, то в хід пускалися й „позапарламентські”
методи. Так, наприклад, коли під час нетривалого міністерства Гамбетти виник проект
конверсії ренти зі зниженням її прибутковості до 3%, а також проект викупу залізниць у
приватних компаній, то фінансовий світ вступив у боротьбу й пустив на зниження державні
фонди. У результаті рента впала, вільні капітали зникли з ринку, і французький банк підвищив
обліковий відсоток, що автоматично ліквідувало можливість конверсії. Фінансисти наочно
довели свою всемогутність. Саме падіння Гамбетти й утворення другого міністерства Фрейсіне
(30.01.1882 р.) означало, крім усього іншого, передачу влади в руки більш відвертих агентів
великого капіталу. Найпоказовішим фактом було входження в уряд як міністра фінансів Леона
Сей, представника лівого центру, пов'язаного з фінансистами, який мав хороші стосунки з
Ротшильдами. Сей завірив фінансистів, що проекти конверсії й викупу залізниць не будуть
проводитися. Характерною є його промова в торговельній палаті Ліона 28 березня 1882 р.
„Нації живуть не тільки політикою, вони живуть також діловими й матеріальними інтересами.
У нинішньому становищі немає нічого такого, що могло б турбувати нас, але воно вимагає,
однак, певної обережності. Тепер не може бути й мови ні про конверсії, ні про викуп
залізниць” [15, с. 92]. Великий капітал був заспокоєний, і палата виявилася сприятливо
налаштованою до міністерства Фрейсіне. Згодом Фрейсіне отримав вотум недовіри саме у
зв’язку з єгипетською кризою.

Створення перехідного міністерства Дюклерка (7.08.1882 р.) не зменшило впливу
фінансистів – палата слухняно проголосувала за непрямі податки, відгороджуючи капіталістів
від прямого оподаткування. Перехідним також було й міністерство Фальєра, що проіснувало
від 29 січня до 21 лютого 1883 р., після чого при владі виявився знову міцний уряд Феррі.

Роль урядового апарату як слухняного слуги фінансистів надзвичайно яскраво
виявилася в Єгипетському питанні. Звичайно, не випадково такий характер уряду відкрито
виявився саме в цьому питанні. Фрейсіне писав: „Коли переглядаєш Жовті книги, які
відносяться до Єгипту, дивуєшся, що майже всі депеші від 1875 до 1882 р. стосуються
фінансового питання” [16, 168]. Однак особливо дивуватися тут було нічому, адже й
управління Єгиптом імперіалісти здійснювали, використовуючи борги хедива Ісмаіла,
організувавши у вигляді англо-французкого фінансового контролю щось на зразок
конкурсного управління справами неспроможного боржника, роль якого була призначена
Єгипту. У справі підпорядкування Єгипту фінансист ішов попереду солдата.

Що стосується Франції, то тут, як ми бачимо, всі інші інтереси повинні поступитися
зацікавленості фінансистів. Специфічність становища Франції в Єгипті визначалася не обсягом
її торгівлі – навіть Австрія з огляду на це майже рівнялася з нею, також нечисленністю її
резидентів – греків та італійців у Єгипті було більше, ніж французів. Залишаючи осторонь
питання про культурний вплив, виявляється, що Франція є кредитором, який накладає свої



тенета на Єгипет-боржника. При цьому відзначимо, що Франція після 1871 р., через
свою слабкість і політичну ізоляцію ніколи й не могла мріяти про те, щоб, захопивши Єгипет у
фінансову кабалу, використати цю обставину для того, щоб політично його підкорити собі.
Прецедент 1840 р. показав, що Франція не в змозі цього зробити, не привівши негайно в рух
могутній блок, що рішуче протистоїть такій політиці. Після 1871 р. дипломатичні перспективи
Франції були ще менш сприятливі для такої політики, ніж у 1840 р. Усе, на що могла
сподіватися Франція, – це зберегти кондомініум і не дати Англії викинути себе з Єгипту.

Однак, якщо для Франції єгипетська політика була переважно фінансовим питанням, то
й інші держави також не залишалися байдужими до інтересів фінансистів – їхній вплив не раз
визначав і спрямовував політику кабінетів, які перебували далеко від берегів Сени.
Характерним є те, що хедив Ісмаіл втратив у 1879 р. свій трон унаслідок втручання Бісмарка.
Із „Секретної історії” Блента можна побачити, що коли єгипетські чиновники відмовилися
виконати рішення „міжнародного трибуналу” за позовом декількох кредиторів єгипетського
уряду, англійський уповноважений Ріверс Вільсон направився до паризьких Ротшильдів і
переконав їх звернутися до Бісмарка за допомогою [17, 65, 68]. Додамо, що посередником між
Ротшильдом і Бісмарком у цьому інтернаціоналі фінансистів був німецький банкір Блейхредер,
інтереси якого, з одного боку, були безпосередньо пов'язані з єгипетськими позиками, і який, з
другого боку, був особистим банкіром Бісмарка [18, 115]. Ф. Ротштейн описує ту фінансову
інтригу, що при цьому розіграли Ротшильди, використовуючи той факт, що незадоволеними
кредиторами виявилися німецькі піддані [5, с. 70].

Солсбері, засуджуючи Бісмарка, вважав, що мотивом його втручання, яке закінчилося
скиненням Ісмаіла, був захист фінансових інтересів Блейхредера.

Такий осуд Солсбері висловив, у зв'язку з переплетенням політики й фінансів у цьому
питанні, не тільки стосовно одного Бісмарка; як було вже відзначено, коли після квітневого
декрету Ісмаіла в 1879 р. стривожені французькі банкіри вимагали втручання уряду, то
Солсбері із зарозумілим глузуванням писав послу в Парижі Лайонсу: „Можливо, це цілком
терпимо й навіть приємно для французького уряду ввійти в компанію з боржниками, або,
правильніше, діяти як судовий виконавець для них, однак для нас це нове й сором’язливе
відчуття” [19, 102]. Солсбері до цього часу міг уже не піклуватися про „чистоту риз” – було
занадто пізно, крім того, Солсбері „забув”, що не пізніше, як восени минулого 1878 р., коли він
був міністром закордонних справ, уряд її величності вступав із кредиторами в ті самі
відносини, про які він писав, як про щось далеке від англійської політики. Восени 1878 р.
хедив Ісмаіл, бажаючи одержати чергову позику в 8,5 млн. фунтів стерлінгів, запропонував
Ротшильдам у вигляді застави питомі маєтки, відомі за назвою Даіра, які нараховували понад
250 тис. гектарів. Ротшильди (англійська й французька гілки спільно) перед тим, як прийняти
цю заставу, поставили перед англійським і французьким урядами умови, щоб їм „було
забезпечено надійне управління окремими маєтками Даіра. Було запропоновано, щоб доходи
від цих маєтків надходили в розпорядження комісії із трьох осіб. Французький і англійський
уповноважені, які повинні бути призначені їхніми відповідними урядами, не могли бути
відсторонені без згоди цих урядів” [11, 215]. Ця пропозиція була прийнята, і уряди Англії й
Франції виявилися пов'язаними з потужною банківською олігархією - урядові уповноважені
стали управляти окремими єгипетськими землями в інтересах Ротшильдів. Зрозуміло, що в
такий спосіб дім Ротшильдів підтвердив своє значення як одного з чинників політики як
Франції, так і Англії. Переписка з цього приводу Солсбері, Ваддінгтона, Лайонса, а також
Ротшильдів у Парижі й Лондоні міститься в англійських Синіх книгах, опублікованих при
міністрі закордонних справ Солсбері [11, 217].

Отже, жоден з урядів Німеччини, Англії й Франції не міг претендувати, щоб його
політика в єгипетському питанні перебувала поза безпосереднім впливом фінансистів. Саме
ставлення до Єгипту при Ісмаілі постійно й дуже чітко показує цей зв'язок між фінансами й
політикою.  Однак,  безперечно,  що найбільше цей зв’язок виявився в єгипетській політиці
Франції, що не тільки враховувала інтереси банкірів, але певною мірою ці інтереси завжди
стояли на першому плані, а часом навіть зводили нанівець усі інші можливі міркування й
розрахунки. Це яскраво позначилося під час кризи 1882 р. і подій, що безпосередньо
передували їй. Так, на початку 1881 р. французький генеральний консул у Каїрі де-Рен
побачив, що зростаючий національно-визвольний рух може розраховувати на значні успіхи.



Він пов’язав тоді свою політику з підтримкою національної партії, вважаючи, що в
недалекому майбутньому Франція знайде в цій партії опору для зміцнення свого впливу й
престижу та для протидії Англії в Єгипті. Однак успіхи національно-визвольного руху були
загрозою насамперед для капіталів європейських кредиторів, і ось їхній представник
французький генеральний контролер де-Блінєр вступає в конфлікт із представником
французького уряду де-Рен. Неважко вгадати, на чиєму боці виявилася перемога. Блінєр
зажадав, щоб Рен був відкликаний [20, 51–52], і міністр закордонних справ Франції Сент-Ілер
приховано висловився проти національної партії й змістив барона де-Рена. Зав'язані ним
відносини з національною партією виявилися розірваними. Отже, престиж і вплив Франції
були принесені в жертву вимогам французьких банкірів забезпечити недоторканність їхніх
інтересів. У переписці французьких дипломатів під час єгипетської кризи неодноразово
зустрічається підтвердження, що єгипетське питання для Франції не тільки фінансове питання
й нарікання з приводу того, що інтереси Франції не повинні були б замінюватись інтересами
кредиторів [13, № 468, 474, 510]. Проте, ці скарги залишаються тільки красномовним
свідченням дійсного стану речей, привід для них не усувається й ніщо майже не змінюється.

16 лютого 1882 р., коли Арабі відмовився виконати чергову вимогу фінансових
контролерів, Бліньєр заявив, що його гідність ображена і подав у відставку й виїхав до Франції,
залишивши вільним поле для діяльності англійського контролера Кольвіна. Нотович
підкреслює, що цей вчинок Бліньєра був досить дивним і натякає на те, що Бліньєр діяв по-
зрадницьки стосовно французьких інтересів [21, 43, 47]. Із цим важко погодитися – Бліньєр
представляв французьких банкірів і міг, без особливих побоювань, довірити захист інтересів
паризьких Ротшильдів представнику англійських банкірів Кольвіну, оскільки саме тоді лінія
політики англійських і французьких позикодавців стосовно нового національного уряду була
однаковою, розбіжності між французькою й британською групами розв’зувались у Парижі й у
Лондоні, у Каїрі в них у цей момент були лише спільні нтереси. Як ми побачимо незабаром,
таке поводження Бліньєра не було чимось винятковим, передоручення французькими
фінансистами захисту своїх інтересів англійськими, було одним з характерних моментів цими
роками й існувало паралельно з боротьбою англійських і французьких кредиторів за той чи
інший порядок задоволення їхніх претензій на майно єгипетського боржника.

Питання про роль, що відіграли французькі фінансисти в захопленні Англією Єгипту, є
одним з найцікавіших і найменш висвітлених сторін цієї розбійницької операції. Закордонні
історики залишили його в темряві. Тільки за окремими, розрізненими штрихами в документах,
за випадковими зауваженнями політичних діячів тієї епохи можна судити про ту роль, яку
зіграли французькі фінансисти, виявивши себе в цьому випадку справжніми космополітами.
Позичивши гроші єгипетському уряду, французькі капіталісти були зацікавлені тільки в
одному – у забезпеченні порядку, у стабільності державного ладу Єгипту [6, с. 82]. Із цього
погляду, англійська окупація Єгипту обіцяла певні гарантії кредиторам у тому, що їхні
прибутки не будуть у небезпеці. Можна було розраховувати, що Англія, яка має настільки
важливі й різноманітні для неї інтереси в Єгипті, намагатиметься навести твердою рукою той
порядок, про який мріяли позикодавці.

Про такий настрій у колах французьких банкірів добре знав Бісмарк, повністю
обізнаний через Блейхредера. У вересні 1882 р. Герберт Бісмарк, викладаючи погляди свого
батька, писав: „З огляду на величезний інтерес, з яким дивляться найбагатші й найвпливовіші
французькі банкіри на те, щоб у Єгипті були відновлені порядок і безпека й щоб, отжеом, були
врятовані їхні капітали, інвестовані там, здається досить імовірним, що нинішній французький
уряд не буде протидіяти яким-небудь угодам, які Англія уклала б зараз для майбутнього часу, з
однією тільки умовою, щоб форма англійської переваги в Єгипті не збуджувала французький
шовінізм і не підняла французьку пресу. Фінансові інтереси, які переважають у Франції й
насправді посідають перше місце, вплинуть на суспільну думку Франції для того, щоб змусити
його прийняти навіть анексію Єгипту Англією, однак тоді залишаться недоброзичливість і
незручність, які зможуть отруїти відносини між обома країнами й будуть небезпечними в
майбутньому” [9, №729].

Згодом, згадуючи про час єгипетської кризи, Бісмарк сказав: „Ротшильди й інші були
переконані, коли ця країна виявиться в руках Англії, вона буде мистецьки управлятися, і в
такий спосіб їхні інтереси будуть забезпечені найкраще” [18, 127].



Історики, приховуючи той факт, що інтереси французьких фінансистів штовхали їх на
підтримку англійських імперських прагнень, усіляко висувають на перший план і
підкреслюють, що французький парламент протидіяв колоніальній політиці. На цьому
засновані численні праці французьких істориків із приводу фатальної ролі парламенту, що
відмовився схвалити активну єгипетську політику й асигнувати на неї кошти у своєму
голосуванні 29.07.1882 р. Обмежуючись цілком видимою частиною подій, вони бачать у цьому
голосуванні, що повалило міністерство Фрейсіне, тільки „нерозумну” політику опозиції –
результат цього голосування є для них як перемога цієї радикальної опозиції над
прихильниками колоніальної політики. Так, Шарль-Ру незадоволений гамбетистами за те, що
вони вважали політику Фрейсіне недостатньо рішучою і, голосуючи проти вотуму довіри,
допомогли клемансистам скинули Фрейсіне. „Варто обвинувачувати нелогічне голосування
прихильників активних дій” [22, 401].

За кредити на активну політику в Єгипті голосувало тільки 75 депутатів, проти – 417.
„Ніколи ще жоден кабінет не був скинутий такою переважною більшістю”, – відзначає

Рамбо у своїй монографії про Феррі [14, 262]. Аналізуючи це вирішальне для єгипетської
політики Франції голосування, Рамбо так само, як і інші французькі історики, вбачає в ньому
нерозумність гамбетистів та розгубленість палати. Всупереч поширеності цього погляду
очевидна його повна неспроможність. Справді наврядчи можна серйозно говорити про
„розгубленість” палати, тим більше, якби така розгубленість дійсно мала місце, її легко було б
виправити новому міністерству, поставивши знову на одному з найближчих засідань палати в
трішечки зміненій формі питання про кредити на окупацію Єгипту. Це було б більш природно,
що до влади прийшов вірний гамбетист Дюклерк [9, т. ІV, №730], який повинен був би
прагнути до проведення спільної окупаційної політики з Англією щодо Єгипту. Однак нічого
подібного ми не бачимо. Дюклерк і не намагається ревізувати рішення палати, прийняте нібито
„в стані розгубленості” і внаслідок „нелогічного” голосування. Пояснення цьому ми можемо
бачити тільки в тому, що Дюклерк сприйняв значний провал Фрейсіне не як випадкову
забаганку палати, а як закономірне вираження реальних інтересів різних груп стосовно
єгипетської політики. Справа в тому, що в питанні про відмову від активного державного
втручання Франції в окупацію Єгипту погляди опозиції збігалися з бажаннями їхніх
противників. Перемога противників французької окупації була фальшивою, вона була здобута
над неіснуючим противником. Радикальна опозиція на чолі із Клемансо виступала проти
активної колоніальної політики, замикаючись із деякими іншими групами, вона використала
гасло „не відривати око від лінії Вогезів”, тобто не відволікати уваги й пильності від
німецького кордону. 29 липня, виступаючи в парламенті проти французької збройної
інтервенції в Єгипті, Клемансо закінчив свою промову такими словами: „Європа покрита
солдатами, усі чекають, кожна держава забезпечує собі свободу дій для майбутнього –
збережіть цю волю й для Франції” [16, 311].

Ця антиколоніальна доктрина могла розраховувати на підтримку більшості палати, як
ми бачили, у тих випадках, коли колоніальна експансія оберталась авантюрою, що загрожувала
серйозними зовнішньополітичними ускладненнями, які при становищі Франції були для неї
неприпустимою розкішшю. Однак у цьому випадку противники колоніальної політики,
зібравши всі свої сили в палаті в потужний кулак, нанесли цим кулаком удар у повітря.
Захисників ідеї французької збройної інтервенції не виявилося. Ті, яких вважали
„природними” її прихильниками – французькі капіталісти, що вели країну на шлях
небезпечних колоніальних авантюр, у цьому випадку бачили свої інтереси не в підтримці
англо-французького кондомініуму. Таке знаряддя панування європейських кредиторів над
єгипетським боржником до літа 1882 р. вже ясно виявило свої „незручні” сторони, довело, що
воно сприяє розпаленню французько-англійських суперечностей і легко використовується для
взаємних антифранцузьких і антианглійських інтриг за участю єгипетських національних
елементів. Отже, кондомініум, як виявилося, містив у собі можливості постійних заворушень у
країні й не давав гарантій стабільності. Тим часом, цю стабільність, що була предметом
прагнення французьких лихварів, вони, через неможливість захоплення Єгипту Францією, і
сподівалися забезпечити за посередництвом англійської окупації. Англійські війська й
англійська адміністрація повинні були „навести порядок” у Єгипті й стати там прикажчиками
європейських, насамперед англо-французьких кредиторів. Англійське управління Єгиптом



обіцяло надійне забезпечення відсотків на позичені капітали.
Те, що англійські „прикажчики” візьмуть собі як платню за таку „службу” весь Єгипет

разом з „французьким” Суецьким каналом, що політичне панування Франції в Єгипті зникне
відразу й назавжди, разом із престижем Франції, а її культурний вплив виявиться в гандикапі –
усі ці міркування мало хвилювали французьких банкірів. В арсеналі фінансистів перебувають
не тільки націоналістична політика і стимулювання „свого” вітчизняного імперіалізму, у
потрібних обставинах вони вміють вчасно згадати про космополітичну природу капіталу.
Справді, тільки перехід фінансистів на бік противників колоніальної політики міг забезпечити
таку нищівну антиурядову більшість у парламенті, що стало проти активної єгипетської
політики Фрейсіне. Інакше й не могло б бути в парламенті, яким успішно управляла за
лаштунками велика буржуазія. Ми вже бачили, що саме формування міністерства Фрейсіне з
Леоном Сей як міністра фінансів означало значною мірою перехід влади до відвертіших
агентів великого капіталу. Незаперечний вплив цього великого капіталу в парламенті
позначився, зокрема, у тому благоволінні, яке палата робила цьому міністерству.

Створення міністерства Дюклерка після падіння Фрейсіне також не зменшило впливу
фінансистів: 9 серпня 1882 р. палата слухняно проголосувала за непрямі податки. І якщо 29
липня Фрейсіне зазнав поразки, то і в цьому випадку парламент лише виявився ще раз
знаряддям у руках капіталістів – радикальної опозиції. Їм було дозволено здобути перемогу в її
антиколоніальній політиці, насамперед тому, що в даному випадку фінансисти зовсім не
підтримували здійснення політичного контролю Франції за Єгиптом. Про ці „пристрасті до
самозречення, що опанували частиною французького політичного світу” з іронією говорив
Бісмарк де-Курселю, відзначаючи, що інтереси французьких фінансистів, мабуть, не далекі її
виникненню [13, № 507].

Імовірно, така відсутність матеріальної зацікавленості французької фінансової олігархії
в збереженні англо-французького кондомініуму в Єгипті значною мірою пояснює факт, який
викликав здивування лорда Мільнера. Йдеться про те, коли наприкінці 1882 р. англійський
уряд ліквідував кондомініум, то французький кабінет обмежився лише протестом [24, 105]. Ми
побачимо, у майбутньому, що єгипетська політика Франції ще не раз, у різні моменти, давала
можливість французьким фінансистам продемонструвати свій космополітизм, підтримуючи на
практиці британський імперіалізм.

Отже, можна констактувати, що колоніальні колізії 80-х років ХІХ ст. стосовно Єгипту
привернули пильну увагу французького суспільства, серед них і різних політичних сил. Однак
по-справжньому бурхливих політичних дискусій з питань французько-англійського
колоніального суперництва навколо Єгипту так і не відбулося, оскільки значна більшість
депутатів парламенту проголосувала проти активної колоніальної політики в цьому регіоні.
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