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У статті розглянуто взаємовплив між колоніальною політикою на африкан-
ському континенті та вирішенням континентальних європейських питань, а та-
кож розвиток політичного курсу провідних країн Європи щодо врегулювання 
африканських проблем. 
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Міжнародні відносини європейських держав на африканському кон-
тиненті на рубежі ХІХ-ХХ ст. стали однією з головних складових полі-
тики зазначеного періоду. Ці взаємини віддзеркалювали стосунки країн і 
на європейському континенті. Зближення європейських країн у вирішенні 
проблем владного континенту сприяло покращенню розв’язання спірних 
питань в Африці. І навпаки, загострення в колоніальних питаннях при-
зводило до наростання протистояння в Європі, що власне й стало однією 
із причин початку Першої світової війни.

Дослідження зовнішньої політики європейських держав кінця 
ХІХ сто ліття дає можливість проаналізувати рушійні сили, мотиви та ме-
ханізми тогочасної дипломатії. Знання ідеології та засобів, за допомогою 
яких вона впроваджувалась у практику експансії європейських держав, 
їхні протистояння за сировину та ринки збуту продукції, дозволяє краще 
зрозуміти сучасну політику провідних країн світу. Знаючи особливості ди-
пломатії минулого, можна відстежити історичну традицію у протистоянні 
могутніх європейських держав, або ж виявити нові зовнішні чинники су-
часних політичних курсів.

Історіографія досліджуваної проблеми в часи СРСР, в основному, 
спрямовувалася на вивчення не чинників міжнародного життя, а біогра-
фій політичних діячів. Найбільший внесок у цьому напрямку зробили 
К. Виноградов та А. Єрусалимський. В своїх працях вони приділяють ува-
гу дослідженням діяльності політичних чиновників європейських держав, 
а також розвитку колоніальних відносин. Питання англійської експансії 
розглядається в працях О. Зусмановича та І. Парфьонова. Автори роблять 
одну із перших спроб виділити вплив колоніальної політики на історич-
ний процес. У сучасній російській історіографії це питання досліджує 
Т. Гелла. Вона вивчає взаємозв’язок між внутрішньополітичним станом 
європейських країн та вибором їхнього зовнішнього курсу.

В українській історіографії першим, хто підняв питання колоніальної 
політики, є С. Троян. Його праця присвячена вивченню політичної бороть-
би в Німеччині з питань експансії на африканському континенті за часів 
«залізного канцлера» О. фон Бісмарка. Це ж питання, політичну боротьбу з 
питань колоніальної політики, але з боку Англії досліджує Л. Питльована. 
З точки зору інших європейських держав питання колоніальної політики 
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кінця ХІХ ст. потребує ґрунтовного дослідження. Саме через це метою 
статті є розглянути міжнародні відносини європейських країн з питань по-
ділу Африки в кінці ХІХ ст.

Для виконання поставленої мети ми ставимо перед собою такі за-
вдання: 

1) розкрити механізм англо-франко-німецької експансії на африкан-
ському континенті;

2) з’ясувати особливості політичної думки Росії та Франції щодо по-
ділу Африки. 

В останній чверті ХІХ ст. Африка стала ареною боротьби за світо-
ву першість європейських держав. Китами цієї боротьби були Англія, 
Франція та Німеччина. 

У 1886 р. керівництво Англії надало королівську хартію Нігерській 
компанії, чим офіційно визнало її своїм політичним представництвом. 
Так Англія намагалась закріпити за собою рішення Берлінської конфе-
ренції, зокрема, ухвалу про приналежність до англійської сфери впливу 
Нижнього Нігеру. Верховна влада компанії зосереджувалась в раді дирек-
торів у Лондоні1. 

У 1889 р. У. Солсбері запропонував поділити Західну Африку між 
Англією та Францією. Як результат цього на 10 серпня вже були визначені 
зони впливу англійського та французького урядів на території Сенегамбії, 
Золотому та Невільничому берегах2. У подальшому обидві країни намага-
лись закріпити за собою ці території.

Франція колоніальні зазіхання спрямувала і на острів Мадагаскар. У 
1883 р. вона вимагала від керівництва країни визнати над собою фран-
цузький протекторат. Це призвело до військової сутички, яка завершила-
ся підписанням миру. Мадагаскар виплачував Франції 10 млн. франків і 
передавав бухту Дієго-Суарес. Зовнішня політика країни, окрім торгівлі, 
підпадала під контроль Франції.

У 1884-1885 рр. під німецьким керівництвом опинилися Камерун, 
Того, Південно-Західна Африка та частина Східної Африки. На території 
Нової Гвінеї була заснована колонія – Земля імператора Вільгельма.

Найзапекліша колоніальна боротьба між Англією та Німеччиною від-
бувалася в Східній Африці. Позиція Берліну мала великий вплив на фор-
мування англо-французьких відносин кінця ХІХ ст.

У 1884 р. утворено Товариство німецької колонізації, керівник якого 
К. Петерс уклав договори з вождями племен Східної Африки в 1885 р. На 
основі цих домовленостей німецька східноафриканська компанія отри-
мувала під своє керівництво велику частину Занзібарського султанату, 
який за англо-французькою угодою 1862 р. отримав незалежність. Згодом 
Німеччина поширила свій вплив на територію від річки Тана до мису 
Гвардафуст протяжністю в 1800 км, що приєднав до німецької сфери впли-
ву султанат Віту. У вересні 1885 р. султанат Занзібару визнав усі німецькі 
надбання і передав в оренду порт Дар-ес-Салам3. 

1 листопада 1886 р. Німеччина та Англія поділили східноафриканську 
територію. Занзібарський султанат отримував острова Занзібар та Пемза, а та-
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кож узбережжя від Дар-ес-Салам до Момбаси. Німецька компанія отримува-
ла територію на південь від Кіліманджаро до східного берега озера Вікторія. 
Англія – на південь від Кіліманджаро до північного берега озера Вікторія. 
Отже Англія отримала 400 тис. кв. миль, а Німеччина 600 тис.4. Однак бри-
танський прем’єр У.Солсбері мав сумніви щодо цінності Східної Африки для 
Англії і розглядав цю територію як предмет взаємин з Німеччиною.

Визначною подією для Африки стала Брюссельська конференція (лис-
топад 1889 – липень 1890 рр.), участь у якій взяло 17 країн і Генеральним 
Актом скасували работоргівлю5. 24 травня 1890 р. між англійським східно-
африканським керівництвом і Конго підписано домовленість про розподіл 
Центральної Африки на англійську та бельгійську сфери впливу. Кордоном 
між цими володіннями ставала верхня течія Білого Нілу та озеро Альберт. 
Європейські країни для незалежної держави Конго залишили територію від 
західного берега озера Альберт на північ по Нілу до округу Ладо. Конго, 
в свою чергу, віддавало коридор від південного берега озера Альберт до 
північного берега озера Танганьїка6. Цю домовленість Лондон офіційно не 
визнавав, оскільки вважав, що Бельгія зажадала великої території.

У 1888 р. російський посол в Англії Є. Сталь з цього приводу пи-
сав: «У Великобританії немає більше абсолютної першості на морі. Вона 
скрізь стикається із сусідами, а інколи і з суперниками. І результат для 
Англії – нові зобов’язання та зміна політичного курсу»7. 

Позицію щодо Німеччини можна визначити так: «Бісмарк не по-
ставить себе в таке становище, щоб його можна було б змусити до дій 
зненацька. Зважаючи на події в Австро-Угорщині та Італії, він не може 
задовольнитись потрійним союзом Ліги миру. Спостерігаючи за нашим 
доброзичливим ставленням до Франції, Німеччина намагається зблизити-
ся з Англією, від чого ми не будемо мати ніякої користі»8. В російських 
політичних колах розуміли, що Англія навряд чи погодиться на офіційну 
домовленість з Німеччиною, але може піти на часткові поступки.

У 1888 р. німецьким імператором став Вільгельм ІІ. Радник 
Міністерства закордонних справ Ф. Гольштейн охарактеризував нового ім-
ператора, як людину в якій «має місце щось стихійно-емоційне, що штов-
хає його переносити особисті антипатії в площину політичних питань»9. 
Уже через рік правління Вільгельм ІІ викликав негативну реакцію Росії 
щодо своєї зовнішньої політики з питання зближення з Англією. Новий 
курс Німеччини став ще більш непередбачуваним для Росії із відставкою в 
1890 р. канцлера О. Бісмарка.

Новий німецький канцлер Л. Капріві вважав, що колонії – лише не-
потрібний для країни тягар. Негативно висловлювався щодо побудови міц-
ного військово-морського німецького флоту. З цього питання він писав: 
«Колоніальна політика ослаблює нашу військову могутність на континен-
ті, а також призводить до негараздів з Англією – нашим єдиним союзником 
у боротьбі за долю Німеччини. Сьогодні, і в найближчому майбутньому, 
питання для Німеччини може стояти так: не наскільки великим може бути 
флот, а наскільки малим»10. 

Німеччина зробила ще одну спробу приєднати до Троїстого союзу 
Англію. Вільгельм ІІ вважав, що з розвитком Танга та Дар-ес-Салама зна-
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чення Занзібару як головного порту Східної Африки зменшиться. В зв’язку 
із цим, він погодився обміняти Занзібар на острів Гельголанд у Північному 
морі. Цей острів Англія отримала від Данії в 1815 р. і могла використо-
вувати його як переправний пункт у разі континентальної блокади. Своє 
значення він втратив зі знищенням можливості відродження Французької 
імперії Наполеона. Острів, в свою чергу, при розміщенні на ньому англій-
ського флоту міг становити небезпеку для німецького Гамбургу та Бремену. 
Німеччина його хотіла придбати лише з національних інтересів, оскільки 
він був заселений німецьким народом. У роки Першої світової війни його 
було використано як базу для кайзерівських підводних човнів11. 

За Гельголандським договором, який російські дослідники К. Ви-
но градов та О. Науменко назвали «вершиною англійської дипломатії», 
під вплив Англії перейшли Занзібар, Пемза, Кенія, Уганда, Н’ясапенд. 
Німеччина отримала район Камеруна до озера Чад та острів Гельголанд. 
Стосовно цієї угоди російський посол у Берліні П. Шувалов писав, що це є 
«доказом постійних намагань з сторін обох держав, спрямованих на зміц-
нення між ними близьких і дружніх відносин»12. 

Франція теж у цьому договорі вбачала для себе загрозу, оскільки 
військово-морський флот Англії та армія Німеччина разом були б непере-
можними. У.Солсбері розумів, що будь-яка затримка у врегулюванні афри-
канського питання з Німеччиною може призвести до пошуків підтримки 
у Франції та евакуації Єгипту, що буде для Англії несприятливо. Воднораз 
про підписання договору він писав: «Ми займались проведенням лінії на 
карті, де не ступала нога білої людини, ми віддавали один одному гори, 
річки та озера, і нам заважала тільки одна маленька обставина, а саме, ми 
ніколи не знали точно, де знаходяться ці гори, річки та озера»13. З підпи-
санням цього договору німецьке керівництво заявило, що надалі «не може 
йти мова про подальше розширення, а тільки про збереження надбаної 
території… Період підписання домовленостей має бути закінченим, щоб 
отримати користь з набутого»14. 

Частина політичних діячів Німеччини виступила проти підписан-
ня Гельголандського договору. Радник міністерства закордонних справ 
Ф. Гольштейн писав, що «східноафриканська домовленість показала, 
що ми ставимо наші європейські відносини вище наших колоніальних 
інтересів»15. 

О. Бісмарк вважав, що домовленість досягнута великою ціною. Без 
Занзібару німецька торгівля в Східній Африці буде підірвана і «якщо у нас 
надають більше значення дружбі з Англією, ніж в Англії – нашій дружбі, 
то тим самим укріплюється переоцінка Англії своїх сил стосовно нас і пе-
реконання, що вважаємо за честь захищати англійські інтереси». За слова-
ми колишнього канцлера керівництво Л. Капріві принесло «німецькі воло-
діння в жертву англійської доброзичливості, яка не мала шансів пережити 
одного англійського кабінету»16. Для представників Товариства німецької 
колонізації, зокрема для К. Петера, договір зруйнував надію на створення 
Африканської імперії, торговельним фірмам він приніс матеріальні втрати. 
Тому складалося враження, що керівництво принесло в жертву інтереси 
німецького народу.
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Офіційна думка німецького керівництва була висловлена в газе-
ті «Північнонімецька газета» в якій йшлося, що «відносини з Англією є 
однією із найважливіших гарантій збереження миру в Європі, і керівни-
цтво не може підтримувати колоніальну політику, яка не дає користі для 
Німеччини, і спрямована проти Англії»17. 

Підписанням договору були незадоволені і в Англії, оскільки він зни-
щував можливість побудови залізниці Каїр – Кейптаун. Англійські істори-
ки говорять про те, що У. Солсбері на перше місце виніс стратегічні, а не 
економічні вигоди.

Французька реакція на підписання англо-німецької домовленості була 
висловлена прем’єр-міністром А. Рібо. Франція вимагала від Англії ком-
пенсації – протекторату над Мадагаскаром і розподіл Західної Африки, а за 
доступ Англії і Німеччини до озера Чад, французький посол А. Ваддінгтон 
вимагав доступу до Тімбукту18. Всі вимоги Франції, за винятком відмови 
від прав на Туніс, Англія виконала.

5 серпня 1890 р. було підписано англо-французьку домовленість, за 
якою Франції відходила територія від Сейю (Нижня течія Нігеру) до схід-
ного берега озера Чад, а Англії – територія від нижньої течії Нігеру і до 
південного берега озера Чад, Борн і Сокота. Франція отримала пустелю 
Сахару, а Англія – найродючіші землі цього регіону.

1 липня 1890 р. Францією було порушено питання про компенсацію 
в Берліні. Вона вимагала надати доступ французькому Конго до північно-
східної частини озера Чад, що межувала із Суданом. Статс-секретар із 
закордонних справ Німеччини А. Маршалль відмовив Франції у вимозі 
і обмежив переговори лише питанням Мадагаскару. 17 листопада 1890 р. 
Берлін визнав французький протекторат над Мадагаскаром, а Париж від-
мовився від претензій щодо німецьких володінь19. 

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що:
1) серед основних механізмів англо-франко-німецької агресії в 

Африці на межі ХІХ – ХХ століть домінували:
а) конференції (Берлінська 1886 р. та Брюссельська 1889-1890 рр.), 

що на міжнародному рівні закріплювали поділ африканського конти-
ненту європейськими країнами;

б) безпосередні домовленості між країнами-агресорами щодо по-
ділу території Африки (німецько-занзібарська домовленість 1885 р., 
англо-французька домовленість про поділ Західної Африки 1889 р.);

в) безпосередня військова агресія (французька агресія щодо 
Мадагаскару 1883 р.);

2) політична думка щодо колоніальної експансії на африкансько-
му континенті та досягнень у цій сфері була неоднозначною. Найбільш 
гострого протиріччя вона набула в Німеччині: погляди нового керів-
ництва (Л. Капріві) не співпадали з думкою О. фон Бісмарка щодо ролі 
Німеччини у світі, оскільки «новий курс» Капріві передбачав не проти-
стояння з Англією, а співпрацю. Російські політичні кола помічали втрату 
першості Англією, але разом з тим побоювались можливого зближення її 
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з Німеччиною. Незважаючи на те, що Франція була безпосереднім учас-
ником експансії на африканському континенті, все ж політичні сили цієї 
країни не змогли досягнути бажаного результату. По-перше, територія, яку 
вони здобули за англо-французькими домовленостями, не мала стратегіч-
ного значення; по-друге, Англія та Німеччина складали сильну їй проти-
вагу, що штовхало її до зближення з Росією.
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