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Оцінка кОлОніальнОї експансії німеччини грОмадськістЮ  
великОї британії (Остання третина хіх ст.)

валюх л.і., плюта н.в.
рівненський державний гуманітарний університет

здійснено аналіз реакції британської громадськості на початок німецької колоніальної експансії в африці 
(остання третина хіх ст.). висвітлено експансіоністську риторику представників інтелігенції, громадських 
організацій, торгово-фінансових кіл, місіонерів англії. Представники цих соціальних груп, здебільшого, від-
разу ж почали спонукати уряд до протидії експансії німеччини і самі, не чекаючи рішень офіційної влади, 
діяли. уряд Британської імперії іноді прагнув дистанціюватися від таких дій, а коли було вигідно, підтри-
мував їх, використовуючи як непрямий важіль протидії німецькій колоніальній експансії. але, навіть така 
політика, з метою запобігання погіршення взаємин з німеччиною, здійснювалася урядом украй обережно.
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Постановка проблеми. у 80-х рр. хіх ст. єв-
ропейські держави розпочали поділ афри-

ки. у своєму прагненні захопити стратегічно важ-
ливі території в цьому регіоні велика Британія 
наштовхнулася на подібні устремління німеччини. 
за цих умов, непорозуміння з цією державою при-
вернули пильну увагу англійської громадськості. 
вивчення ставлення різних соціальних груп ве-
ликої Британії є актуальним, оскільки дає мож-
ливість прослідкувати наявність чи відсутність 
впливу громадської думки на урядові рішення 
стосовно колоніальних суперечностей пов’язаних 
із розподілом африканських територій. 

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
як свідчить історіографічний аналіз, окремі 
фрагменти даної проблеми розглядалися в пра-
цях російських істориків улановської і.а. та Пар-
фьонова і.д. вперше у вітчизняній науці, троян 
с.с. досліджував політичну боротьбу в німеч-
чині з питань колоніальної політики в африці у  
1871-1890 рр., та висвітлив окремі аспекти заго-
стрення англо-німецьких протиріч. англо-німецькі 
суперечності щодо розподілу сфер впливу в афри-
ці у 90-х роках хіх ст. дослідили л.Ю. Питльована. 

серед робіт присвячених проникненню німеч-
чини до східної африки, слід відзначити пра-
цю р. Купленда «експлуатація східної африки». 
вона написана на основі значної кількості архів-
ного матеріалу, зокрема архіву генерального кон-
сула великої Британії на занзібарі – дж. Кірка. 

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. вказані праці важливі для 
створення загальної картини політичного розвит-
ку великої Британії в останній третині хіх ст. 
однак, недостатньо вивченими залишаються пи-
тання реакції британської громадськості на по-
чаток німецької колоніальної експансії в африці 
(остання третина хіх ст.) та впливу громадської 
думки на політику уряду Британської імперії.

формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). завдання – дослідження експансіоністської 
риторики представників громадськості Британ-
ської імперії та її впливу на формування колоні-
альної політики уряду (остання третина хіх ст.).

виклад основного матеріалу дослідження.  
на початку 1880-х років «німеччина в очах біль-
шості англійців була не більше ніж значним і тем-
пераментним сусідом, з яким було б нерозумно 
сваритися» [10, р. 302]. середні та нижчі верстви 

населення, за рідкісним винятком, спокійно поста-
вилися до початку колоніальної експансії німеччи-
ни [3, р. 209]. Про це свідчать і поодинокі публікації 
в пресі представників цих соціальних груп, і від-
сутність будь-яких публічних виступів, резолюцій.

Крім того, населення великої Британії усвідом-
лювало могутність і силу імперії, було впевнене 
в беззаперечності британських прав на більшість 
африканських територій. Причиною такої байду-
жості, було також і те, що в 1884-1885 рр. увага 
населення великої Британії була прикута до деба-
тів стосовно криз в ірландії й афганістані, загибе-
лі генерала гордона в судані. громадськість була 
готова навіть поступитися потенційними терито-
ріальними домаганнями з метою забезпечити мир 
і, як наслідок, безконфліктну можливість подаль-
шої експансії. лунали голоси на користь співпраці 
та надання допомоги німеччині, що мала незначну 
кількість колоніальних володінь [1, с. 108]. 

однак, наростаюче суперництво Франції, ні-
меччини, італії, Португалії в африці, зменшен-
ня можливостей великої Британії протистояти 
цим державам, призвело до того, що наприкінці  
1880-х років увага середніх верств населення пе-
ремістилася на експансіоністську політику уряду 
солсбері. заклики до розширення колоніальних 
володінь великої Британії в африці були викли-
кані також «золотою лихоманкою», що охопила 
країну, в зв’язку з успішною діяльністю сесіля 
родса з розробки золотих і алмазних родовищ 
у Південній африці.

цим змінам масової свідомості також сприя-
ла і церемонія закладення каменя майбутнього 
імперського індійського колоніального інститу-
ту. ця подія стала точкою відліку нового етапу 
імперської пропаганди. інститут, на думку бага-
тьох впливових учасників церемонії, повинен був 
стати «емблемою єдності та багатства імперії», 
«меморіалом величі імперії, досягнутого завдяки 
енергії представників англійської раси» [13, р. 4].

у цей же період таку позицію активно підтри-
мувала ліга імперської федерації. так, на щорічних 
зборах у 1888 р. бурхливими оплесками віталися ви-
словлювання на користь «посилення зв’язків різних 
частин імперії», підтримки «доцентрових тенденцій 
частин імперії в бік метрополії» [1, с. 111].

до 1890 р. інтерес населення великої Британії 
до східної африки був періодичним і частковим. 
обговорення ж гельголандсько-занзібарського 
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договору супроводжувалося проявами побоюван-
ня за цілісність британських колоніальних воло-
дінь, з’являлися шовіністичні настрої, і, як на-
слідок – невдоволення колоніальною політикою 
німеччини в африці [6, с. 221]. 

одним із проявів зростаючої тривоги різних 
верств населення за майбутнє Британської імпе-
рії, в умовах посилення боротьби європейських 
держав за колонії, була публікація в 1890 р. кни-
ги відомого ідеолога імперіалізму чарльза діл-
ка «Проблеми великої Британії». вперше були 
опубліковані похмурі прогнози відносно перспек-
тив існування Британської імперії. ч. ділк, ана-
лізуючи посилення військової могутності євро-
пейських держав, справедливо вбачав у цьому 
«основну загрозу існування Британської імперії». 
«впродовж кількох наступних років великобри-
танія може бути втягнута у війну, – передбачав 
він, – і отримати удар, від якого вона не зможе 
оговтатися, одним з наслідків котрого буде втра-
та Канади та індії та проголошення незалежнос-
ті австралії». Щоб запобігти цій катастрофі по-
трібно було «посилити увагу до захисту імперії», 
йшлося, перш за все, про військове посилення 
Британської імперії [5, р. 569-570]. 

англійський історик р. ловел, аналізуючи змі-
ни настроїв, що відбулися в британському сус-
пільстві щодо колоніальної політики, небезпід-
ставно вважав, що саме інтерес громадськості став 
причиною активної політики солсбері в східній 
африці. Ще в 1885 р. німецькі дипломати в своїх 
меморандумах зазначали: «... лорд солсбері в да-
ний час повинен враховувати громадську думку 
у виробленні своєї політики» [8, р. 357]. 

так, саме під тиском громадської думки (ви-
ступів в пресі місіонерів, представників Компа-
ній, які діяли в африці) солсбері був змушений 
погодитися на організацію експедиції «з поря-
тунку» емін-паші. думки певних верств громад-
ськості прем’єр повинен був враховувати і при 
підготовці гельголандсько-занзібарського дого-
вору. сам солсбері відзначав із цього приводу: 
«...тепер демократія на вершині, що ставить кож-
ний наступний британський уряд в усе більшу 
залежність від суспільної думки» [6, р. 221]. 

визнаючи певний вплив громадської думки ве-
ликої Британії на зовнішньополітичний курс уря-
ду, не можна перебільшувати цей фактор. Біль-
шість англійців у 1890 р., як і раніше, залишалися 
байдужими до англо-німецьких протиріч в африці 
[12, р. 300]. Безумовно, збільшився вплив на уряд 
представників фінансових та промислових кіл, які 
були зацікавлені в придбанні великою Британією 
нових колоній. і саме з інтересами цих кіл уряд 
змушений був рахуватися у процесі реалізації зо-
внішньополітичних і колоніальних завдань.

отож, масова суспільна свідомість англійців 
зазнавала трансформації. у період 1884-1886 рр. 
середні верстви населення великої Британії 
сприймали колоніальну політику німеччини як 
таку, що не суперечить британським інтересам. 
а ось починаючи з 1887 р. (з посиленням імпер-
ської пропаганди та загостренням боротьби за 
колонії) дедалі частіше лунали заклики до без-
компромісного відвоювання нових територій. 

Порівняно нечисленні представники населення 
великої Британії, які були зацікавлені в підпо-
рядкуванні африки британському капіталу, від-

разу ж, у 1884-1885 рр. виступили із протестами 
у зв’язку з колоніальною експансією німеччини. 
так, погляди певних верств інтелігенції, комер-
ційних компаній висловлював і формував жур-
наліст, відомий дослідник африки генрі Мортон 
стенлі. у 1884 р. він перебував на службі у бель-
гійського короля леопольда ii і, де це було мож-
ливо, відстоював його інтереси. Крім того, він, як 
і більшість англійців, спочатку заохочував коло-
ніальну експансію німеччини. але з 1886-1887 рр. 
його погляди на територіальні володіння великої 
Британії в африці та на розширення німецьких 
колоній змінилися. у 1887 р. він очолив експеди-
цію з «порятунку» емін-паші. у той період пре-
са регулярно публікувала листи і звіти стенлі 
про просування його експедиції. його описи ста-
ну справ в африці, яскраво показували втрату 
англійцями могутності, були націлені на те, щоб 
зачепити національну гордість британців. При чи-
танні його звітів могло скластися помилкове вра-
ження переважаючого впливу на цьому материку 
не великої Британії, а німеччини [2, с. 144]. 

одним з елементів організованої стенлі компа-
нії проти гельголандсько-занзібарського договору 
стала публікація його книги «в нетрях африки». 
у ній розповідалося про труднощі освоєння аф-
рики, про ті перешкоди, які довелося подолати 
автору книги і в процесі наукового дослідження 
глибинних районів цього материка, і в ході «спа-
сіння» емін-паші. своїми описами стенлі праг-
нув показати, як багато він зробив для того, щоб 
завоювати для великої Британії пріоритетне 
«право» володіти землями центральної африки.  
і, відповідно, він хотів переконати урядовців в не-
припустимості захоплення цієї території іншими 
державами (зокрема німеччиною). не випадково, 
що після видання цієї книги авторитет стенлі ще 
більше зріс, цьому сприяли публікації в періодич-
них виданнях, що звеличували його як національ-
ного героя [4, р. 381].

але, незважаючи на тиск, що чинився на уряд, 
солсбері незмінно дотримувався виробленої ним 
тактики. глава уряду розумів, що відстоюван-
ня сумнівних договорів стенлі може порушити 
переговорний процес, в якому були зацікавлені 
і велика Британія, і німеччина. у підсумку, уго-
ду з німеччиною було укладено в найкращому 
для англійського та німецького боку варіанті, без 
врахування вимог стенлі.

Крім стенлі, схилити уряд до прийняття рі-
шень, відповідних до британських інтересів, на-
магався ще один англійський мандрівник-на-
тураліст X. джонстон. необхідність посилення 
політичного впливу великої Британії на більшу 
частиною африки пояснювалося ним економіч-
ною та стратегічною потребою. але джонстон не 
тільки закликав уряд до активних дій, але і сам 
докладав зусиль до втілення окреслених ним 
планів. так, на початку 1884 р. він вирушив у від-
рядження від Королівського географічного това-
риства у район Кіліманджаро з метою вивчення 
флори і фауни регіону. уже в липні 1884 р. за-
ступник голови Форін офіс Фіцморіс отримав від 
джонстона лист, що містив опис фізико-геогра-
фічних, економічних переваг регіону. він стверд-
жував, що ця країна така ж велика як Швейца-
рія, має виключно родючі землі та сприятливий 
клімат. оцінюючи ці фактори, джонстон робив 
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висновок, що впродовж декількох років «тери-
торія може стати французькою, англійською або 
німецькою» [4, р. 384]. з метою попередити за-
хоплення цих земель Францією чи німеччиною 
мандрівник уклав серію «договорів» біля підніж-
жя Кіліманджаро і в районі тавета з місцевими 
вождями про перехід їх під владу султана занзі-
бару, що фактично означало включення цих зе-
мель в сферу інтересів великої Британії [7, р. 14].

серед громадських організацій, які незмінно 
тримали в центрі уваги колоніальну експансію ні-
меччини в африці був Королівський колоніальний 
інститут. свою позицію до колоніальної політики 
німеччини він висловив відразу ж після телегра-
ми Бісмарка від 24 квітня 1884 р., що декларувала 
розміщення ангра-Пекени під протекторатом ні-
меччини. Колоніальний інститут заявив про «важ-
ливість цього регіону в політичних і комерційних 
інтересах великої Британії та її південноафри-
канської колонії» і, як наслідок, закликав не до-
пускати «іноземну державу до окупації цієї цінної 
гавані та прилеглих територій» [2, с. 146].

не лише громадські організації та деякі при-
ватні особи непокоїлися з приводу початку ко-
лоніальної політики німеччини. найсерйозніші 
побоювання висловлювалися групами великих 
промисловців і підприємців, серед яких виокре-
милися угруповання, пов’язані з напрямками 
британської експансії. улановская і.а. вказує на 
існування «середньосхідного» угрупування, ін-
тереси якого представляла Британська східно-
африканська асоціація, утворена в 1885 р. чле-
нами асоціації були представники промислових 
і фінансових кіл, які розраховували отримати 
значну вигоду з розробок африканських при-
родних багатств. засновниками асоціації були: 
вільям Маккінон, судновласник з глазго, голова 
індійської пароплавної компанії; х’юттон, голова 
торгової манчестерської палати; холмвуд, бри-
танський консул в східній африці; лорд абер-
дер, бізнесмен, колишній член кабінету міністрів 
і особистий друг гренвіла; ротшильд, депутат 
парламенту від Манчестера та інші впливові 
й відомі в великій Британії підприємці [2, с. 149].

з лютого 1885 р. тобто паралельно з почат-
ком активного освоєння німцями східної африки, 
х’юттон неодноразово звертався до уряду з про-
ханнями захистити представництва британських 
купців у цьому регіоні. 14 квітня відбулася зустріч 
х’юттона, Маккінона і холмвуда з главою афри-
канського департаменту Форін офіс андерсеном 
та іншими співробітниками цього міністерства. 
у ході бесіди останні висловилися за «обережність 
дій асоціації» та відмовилися надати будь-які га-
рантії урядової допомоги, щоб уникнути конфлік-
тних відносин з німеччиною [12, р. 274].

чиновники Форін офіс мали підстави вважа-
ти, що навіть у разі активізації німецьких кон-
курентів більш досвідчені англійські та індійські 
торговці зможуть витіснити їх з східноафрикан-
ских ринків [4, р. 427-428]. Підписаний в 1886 р. 
договір між двома країнами про розподіл сфер 
впливу в східній африці не цілком відповідав ін-
тересам Британської східноафриканської асоціа-
ції: г. Кіліманджаро залишилася в німецькій зоні, 
тавета стала прикордонним пунктом [12, р. 276].

таким чином, уряд великої Британії відмо-
вився підтримати інтереси асоціації, а бізнес-

мени не вчинили авантюрних дій, в результаті 
чого східна африка опинилася відкритою для 
подальшої німецької експансії. Кабінет міністрів 
солсбері обирав компроміс з німеччиною, а не 
відстоювання інтересів асоціації.

18 квітня 1888 р. асоціація була реорганізова-
на в Британську імперську східноафриканськиу 
компанію. Початковий капітал Компанії становив 
250 тис. ф.ст. її пайовиками стали 35 осіб. Прези-
дентом був обраний Маккінон. 3 вересня 1888 р. 
кабінет міністрів солсбері «дарував» хартію від-
повідно до якої, Компанії пропонувалося і в по-
дальшому заключати договори з вождями, які 
сприяли б збільшенню британських територіаль-
них володінь у східній африці [1, с. 142]. 

Крім торгових компаній за протидію проник-
ненню німеччини в східну африку висловлю-
валися британські та шотландські місіонери, що 
діяли в цьому районі. за даними англійського іс-
торика дж. Морріса в районах експансії в той 
час діяло 360 місіонерських організацій та 12 ти-
сяч місіонерів [11, р. 501]. 

найбільш відомими релігійними діячами 
в східній африці були: перший єпископ еквато-
ріальної африки джеймс ханнінгтон, англійський 
єпископ Кларк, єпископ Паркер (другий єпископ 
східної екваторіальної африки), єпископ універ-
ситетської місії в центральній африці ч. смітіс, 
архідиякон Фарлер (який перебував на африкан-
ському материку з моменту заснування універси-
тетської місії в усамбара в 1875 р.), шотландський 
місіонер олександр Маккей [4, р. 421].

як слушно зауважила улановськая і.а. «саме 
британські місіонери сприяли значному поси-
ленню впливу англії в Кіліманджаро» [2, с. 150]. 
у руках представників місій концентрувались 
великі капітали і землі. це дозволяло їм по-
ширювати свій контроль на медицину, заклади 
культури, залучати додаткові капітали, які вкла-
далися у видобувну промисловість, будівництво 
залізниць, портів. велику увагу місіонери при-
діляли розвитку освіти. Прикладом їх активної 
діяльності була область усамбара, де були побу-
довані церкви, школи, шпиталі на загальну суму 
50 тис. ф.ст. Перші ознаки тривоги, пов’язаної 
з початком здійснення німеччиною колоніаль-
ної політики в африці та побоювання, викликані 
страхом втратити наявну власність, з’явилися 
в середовищі місіонерів у січні 1885 р. [2, с. 151].

наприкінці 1885 р. британські місіонери 
і. Фітч і дж. рей, виступили з протестом щодо 
дій німецького агента Юльке в областях Кіліман-
джаро, чагга, усамбара. на думку цих місіоне-
рів, договори, укладені Юльке з вісьмома вождя-
ми племен про передачу їх територій німецькій 
східноафриканській компанії, були фіктивні. 
в заяві Фітча і рея йшлося про те, що німеччи-
на не має «законних прав» на ці землі, а значить 
дані території можуть бути оскаржені [2, с. 153]. 

одним із способів спонукати уряд до активних 
дій у східній африці було використання трибу-
ни парламенту. зокрема, архімандрит Кентербе-
рійський заявляв, що справжня мета німців – не 
боротьба з работоргівлею, а прагнення за допо-
могою блокади покращити становище німецької 
східноафриканської компанії [11, р. 81].

як бачимо, британські місіонери були яскрави-
ми представниками носіїв імперської свідомості.  
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вони зайняли непримиренну позицію стосовно 
урядових компромісів з німеччиною. на думку цих 
місіонерів дії кабінету міністрів, подібні підписан-
ню договорів 1886 р. і 1890 р., його згода на участь 
у морській блокаді, відмова від негайної протидії 
німецькій східноафриканській компанії були про-
явом «розграбування імперії» [6, р. 22]. саме ця 
частина британського суспільства особливо завзято 
спонукала уряд до посилення експансії та загар-
бання нових територій, до протидії іншим країнам 
у проведенні колоніальної політики.

з певною тривогою та пильною увагою поста-
вилася адміністрація і жителі Капської колонії 
великої Британії до початку проникнення нім-
ців у Південно-західну африку. Про це свідчить 
зміст повідомлень, спрямованих чиновниками 
колоніальної адміністрації в міністерство коло-
ній, в яких обґрунтовувалися пріоритетні права 
Капської колонії (тобто великої Британії), а не 
компанії людеріца на землі узбережжя Півден-
но-західної африки [1, с. 145]. 

Британський політичний діяч, бізнесмен, за-
сновник Британської південноафриканської при-
вілейованої компанії сесіль родс, висловлювався 
не тільки за анексію південно-західного узбе-
режжя, а й Бечуаналенду. його аргументи на 
користь експансіоністських дій великої Британії 
зводилися до того, що захоплення трансваалю, 
в майбутньому могло загрожувати угодою бурів 
і німців і, як наслідок, поширенням володінь ні-
меччини від ангра-Пекени до делагоа-Бея. це, 
в свою чергу, обмежило б розширення на північ 
кордонів Капської колонії [11, р. 82]. 

на користь активних дій адміністрації Капської 
колонії висловлювалися і британські торговці, які 
діяли на цьому узбережжі. так, 16 травня від-
булася зустріч делегації південноафриканських 
купців на чолі з членом парламенту дональдом 
Керлі і дербі. торговці просили міністра колоній 
перешкодити перебуванню німців в ангра-Пекені 
[11, р. 86]. таким чином, британська адміністрація 
Капської колонії, її жителі вважали за необхідне 
посилення впливу великої Британії в Південній 
африці та протидію німецькій експансії.

висновки з даного дослідження. отож, поча-
ток колоніальної експансії німеччини в африці 
в 1884-1885 рр. був сприйнятий громадськістю 
великої Британії спокійно і стримано. основна 

маса населення поки не вбачала в діях німеччи-
ни в африці прямої загрози економічним і тери-
торіальним інтересам Британської імперії.

зміни ставлення середнього класу великої Бри-
танії до колоніальної політики німеччини в аф-
риці відбулися в 1886-1887 рр. вони були викли-
кані бажанням зберегти за Британською імперією, 
ті африканські території, які вже стали об’єктами 
її колоніальних володінь, і прагненням забезпечи-
ти сприятливі умови для здійснення нею подаль-
ших колоніальних загарбань на цьому континенті. 
такій трансформації масової свідомості англійців 
сприяло поширення в країні імперської ідеології 
та пропаганда імперських цінностей. внаслідок 
цього випадковий і частковий інтерес англійської 
громадськості до дій німеччини в африці змінив-
ся на посилення її уваги до колоніальної політики, 
яка здійснювалася європейськими державами на 
цьому континенті. зазначена тенденція особливо 
яскраво проявилася в 1890 р., у ході обговорення 
гельголандсько-занзібарського договору. 

однак ставлення громадськості великої Бри-
танії до англо-німецьких суперечностей в африці 
не було одностайним. окремі представники інте-
лігенції, громадські організації, торгово-фінансові 
кола, місіонери відразу ж, в 1884-1885 рр., нега-
тивно сприйняли початок колоніальної політики 
німеччини в африці. Представники цих соціаль-
них груп відразу ж почали спонукати уряд до 
протидії експансії німеччини і самі, не чекаючи 
рішень офіційної влади, діяли. Компанії укладали 
«договори» з місцевими правителями і вождями 
африканських племен про перехід їх «під захист» 
або суверенітет великої Британії; місіонери ви-
користовували пресу, трибуну парламенту для 
публічних заяв, де засуджували методи німець-
кої колонізації; адміністрація Капської колонії, її 
жителі проводили антинімецькі демонстрації, від-
правляли делегації і повідомлення в уряд метро-
полії, з метою перешкодити розширенню кордонів 
колоній німеччини в Південно-західній африці.

уряд Британської імперії іноді прагнув дис-
танціюватися від таких дій, а коли було вигідно, 
підтримував їх, використовуючи як непрямий ва-
жіль протидії німецькій колоніальній експансії. 
але, навіть така підтримка антинімецьких дій, 
з метою запобігання погіршення взаємин з німеч-
чиною, здійснювалася урядом украй обережно.
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Оценка кОлОниальнОЙ Экспансии германии  
ОбщественнОстьЮ великОбритании (пОследняя треть xix в.)

аннотация
осуществлен анализ реакции британской общественности на начало немецкой колониальной экспан-
сии в африке (последняя треть XiX в.). освещена экспансионистская риторику представителей интел-
лигенции, общественных организаций, торгово-финансовых кругов, миссионеров англии. Представите-
ли этих социальных групп, в основном, сразу же начали побуждать правительство к противодействию 
экспансии германии и сами, не дожидаясь решений официальных властей, действовали. Правитель-
ство Британской империи иногда стремилось дистанцироваться от таких действий, а когда было вы-
годно, поддерживало их, используя как косвенный рычаг противодействия немецкой колониальной 
экспансии. но, даже такая политика, с целью предотвращения ухудшения отношений с германией, 
осуществлялась правительством крайне осторожно.
ключевые слова: великобритания, германия, экспансионизм, колониальная политика, общественное 
мнение.
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estimAtiOn Of cOLOniAL expAnsiOn Of germAnY  
BY greAt BritAin cOmmunitY (the LAst third Of xix centurY)

summary
the analysis of reaction of British community to the beginning of german colonial expansion in africa 
(the last third of XiX century) was conducted. expansionistic rhetoric of intelligence representatives, 
public organizations, trade and financial groups, english missionaries was enlighten. representatives of 
these social groups, in their major part, started to encourage the government to counterwork german 
expansion immediately, and were acting solely not waiting for the decisions of the official authorities.  
the government of great Britain sometimes was trying to separate itself from such actions, but when it 
was favorable, was supporting them using it as indirect lever of influence over counterwork to german 
colonial expansion. But even such policy was conducted by the government very carefully to avoid 
deterioration of relationship with germany.
keywords: great Britain, germany, expansionism, colonial policy, public opinion.


