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НІМЕЦЬКОГО ФЛОТСЬКОГО СОЮЗУ 

 
У статті аналізується діяльність Німецького флотського союзу як ма-

сової проурядової колоніальної організації, що ставила своїм завданням пропа-
ганду серед широких верств німецького суспільства необхідності будівництва 
потужного морського флоту, посилення військової могутності країни для бо-
ротьби за ″місце під сонцем″ і перетворення Німеччини на світову державу. 
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З приходом до влади в Німецькій імперії Вільгельма II, та з відставкою 

канцлера О. фон Бісмарка, активізується колоніальна політика Німеччини. За-
хоплення колоній в Африці та Океанії, збільшення кількості торгових предста-
вництв за океаном все це стає офіційною частиною німецької зовнішньої  
політики, для реалізації якої необхідною було збудувати могутній військово-
морський флот. Для успішного втілення своїх експансіоністських прагнень 
уряд всіляко сприяє активізації  пропагандистської роботи в масах, спираю-
чись на діючі та підтримуючи створення нових, колоніальних товариств і  
союзів.  

Саме тому вивчення діяльності колоніальних організацій, що ставили 
своїм завданням пропаганду серед широких верств німецького суспільства не-
обхідності будівництва потужного морського флоту для посилення могутності 
Німеччини, для успішної боротьби за ″місце під сонцем″ та остаточного пере-
творення її у ″світову″ державу, є надзвичайно важливим і актуальним . 

Метою публікації  є з′ясування причин створення та особливостей діяль-
ності Німецького флотського союзу – як наймасовішої проурядової колоніаль-
ної організації кінця XIX ст., що спрямовувала свою роботу на пропаганду бу-
дівництва  великого німецького військово-морського флоту для реалізації ве-
ликодержавної політики німецької імперії в боротьбі за світове панування. 

Слід зазначити, що в багатьох працях істориків-германістів, присвячених 
колоніальній політиці Німеччини кінця XIX початку XX ст., згадується діяль-
ність колоніальних товариств і союзів. Особливої уваги в контексті зазначеної 
теми, а саме ролі Флотського союзів у поширенні пангерманських ідей з ме-
тою реалізації колоніальної програми кайзерівської Німеччини, заслуговують 
праці: А. Єрусалимського[1], А. Абуша [2], Г. Бондаревського [3], Е. Пуховсь-
кої [4]. Проте в них недостатньо уваги приділено внутрішньому розвитку цих 
колоніальних організацій та методам впливу на суспільство. Найбільш значу-



Ñåðiÿ: IÑÒÎÐÈ×ÍI ÍÀÓÊÈ 

 49 

щим дослідженням історії Флотського союзу стала праця В. Дайста [5] в якій 
автор розкриває причини його утворення та вплив на німецьке суспільство. 
Ґрунтовним дослідженням проблем будівництва німецького військово-
морського флоту та ролі Флотського союзу у пропаганді ідей заокеанських за-
гарбань стало дисертаційне дослідження С. Шилова [6]. Утворення та початок 
пропагандистської діяльності Флотського союзу проаналізував у своїй статті 
А. Балобаєв [7]. 

Німецький імперіалізм наприкінці ХІХ століття вимагає собі ″місця під 
сонцем″ – нових колоній, нових ринків збуту, нових джерел сировини.  

Виступаючи в рейхстазі у 1897 році канцлер Бернхард фон Бюлов за-
явив: ″Часи, коли німець поступався одному сусіду сушею, а іншому – морем 
….ці часи минули….Ми вимагаємо для себе місця під сонцем″. [8,7-8].  

Стратегія канцлера Б. фон Бюлова передбачала відмову від протистав-
лення континентальної і колоніальної політики. Він вважав, що німці не мають 
достатнього ″життєвого простору″ для свого розвитку. ″Географічне злощасне 
розташування Німеччини, розкиданість німецького народу серед інших, ство-
рювали для німців особливі умови. Досягнення національної єдності для нім-
ців майже завжди ототожнювалось з захопленням чужих земель.″ [8,6]. Це 
твердження стало лозунгом і офіційним проголошенням курсу ″світової полі-
тики″, на яку переорієнтувалась Німеччина на рубежі ХІХ-ХХ ст.  

Прагнення Німецької імперії до переділу світу і, пов'язаний з ними пере-
хід від бісмаркської континентальної політики до світової, мали доленосне 
значення для розвитку німецького флоту. В середині 90-х років у країні поси-
люється пропаганда ″політики могутності″ (Machtpolitik) на морях. Відомий 
німецький дослідник Еккарт Кер називає період 1893-1896 років початком 
морської агітації – часом, який передував переходу до ″нового курсу″ у зовні-
шній політиці Німеччини. А цей курс потім супроводжувався вже налагодже-
ною пропагандою ″необмежених флотських планів″ [7,8]. Активність прихи-
льників посилення військово-морського будівництва помітно зросла в середині 
1890-х років, проявляючись у пропаганді, політичних переговорах, тиску на 
уряд і рейхстаг [9, арк. 90]. Слід зазначити, що Вільгельм ІІ був готовий повні-
стю їх підтримати і навіть особисто взяти участь у кампанії на користь реалі-
зації ″необмежених флотських планів″, котрі в свою чергу, були частиною 
планів ″світової політики″ і боротьби за світове панування Німеччини. Актив-
ними прихильниками посилення морського флоту були представники націо-
нал-ліберальної та імперської партій. Так, великий промисловець В.Кардорф, 
лідер імперської партії заявляв: ″Я знаходжусь на крайньо правому фланзі 
прихильників морського флоту, і мої бажання йдуть досить далеко″ [1, 304]. 
Проте відношення до реалізації широких флотських планів у німецьких полі-
тичних колах не було однозначним. Так, соціал-демократична партія вела на-
полегливу боротьбу проти них, доводячи у пресі, що здійснення цих планів ви-
гідне гарматним королям і промисловим баронам, а ляже важким тягарем на 
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плечі робітничого класу і всього народу. Аграрії заявили про небажання під-
тримувати нову дороговартісну витівку. Серйозними і наполегливими супро-
тивниками цих планів були військові, які побоювались, що будівництво вели-
кого флоту зменшить асигнування на армію. Ці позиції мали своє відображен-
ня у співвідношенні сил у Рейхстазі. І, не дивлячись на те, що вплив 
″ентузіастів флоту″ в урядових колах був досить значним, уряд мав ураховува-
ти настрої тих кіл аграріїв, військових, ліберальної буржуазії і католицького 
центру, які з різних причин, не стали прихильниками цих планів.  

Тому прагнення правлячих кіл Німеччини все-таки реалізувати стратегію 
будівництва сильного військово-морського флоту вимагав відповідної ідеоло-
гічної обробки та підготовки німецького суспільства. Б.Бюлов писав, що ″в 
умовах стурбованості і розчарувань, які охопили Німеччину можна було спо-
діватись на успіх у справі будівництва флоту, лише граючи на струнах націо-
налізму і пробуджуючи в народі самосвідомість″ [10, 12–13].  

″Нова ера″ у флотській агітації розпочалася з приходом у 1897 році 
контр-адмірала Альфреда фон Тірпіца до керівництва морським відомством. 
″Творець″ німецького флоту розбудовував його задля майбутньої війни з Анг-
лією на морі, оскільки територіальний переділ світу міг бути здійсненим голо-
вним чином за рахунок Англії. 

Слід зазначити, що активними пропагандистами планів А. Тірпіца стали 
Пангерманський союз і Німецьке колоніальне товариство. Особливе місце у 
пропаганді флоту займало Інформаційне бюро військово-морського відомства 
на чолі з корвет-капітаном Г. Герінгеном. Г. Герінгена А. Тірпіц характеризу-
вав як незамінного керівника в духовній мобілізації мас [11, 130]. У період пі-
дготовки і прийняття першого законопроекту про флот саме Герінгену нале-
жала головна роль в організації пропагандистської компанії. Не випадково в 
деяких дослідженнях німецьких істориків Інформаційному бюро відводилась 
роль фактично міністерства державної пропаганди [6, 118]. 

Перші спроби зацікавити громадськість перспективами збільшення фло-
ту належать Німецькому колоніальному товариству і Пангерманському союзу. 
Але їхня агітація не призвела до суттєвих змін у суспільній думці. Це поясню-
валось організаційною вузькістю та відсутністю масової бази даних колоніа-
льних організацій. Тому представники імперської буржуазії та юнкерства пра-
гнуть створити всеохоплюючу і всепроникаючу організацію, яка мала б вплив 
на широкі прошарки суспільства, активно пропагувала мілітаризм і шовінізм. 

Саме такою організацією, яка мала б готувати ″людський матеріал″ для 
розповсюдження в масах пангерманських ідей надозброєння [12, 84–85] став 
Німецький флотський союз, створений в наприкінці квітня 1898 року, як стве-
рджує в своєму дисертаційному дослідженні С. Шилов [6, 54], під протектора-
том Колоніального товариства. Серед засновників Флотського союзу були 
представники великої промисловості і фінансового капіталу. До головних ор-
ганізаторів належав Генрі Аксель Буек – генеральний секретар Союзу німець-
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ких промисловців, очільники ″Німецького банку″, ″Гамбург-Американської 
лінії″, ″Німецького східного банку″. Президентом Флотського союзу став 
Вільгельм Від (у майбутньому – король Албанії), а виконавчим керівником – 
Віктор Швейнбург, який представляв інтереси військових магнатів і був вида-
вцем круппівської газети ″Berliner Nehesten Nachrichten″. Фінансові справи 
Флотського союзу з самого початку вів ″Берлінер Банк″. Найактивнішу участь 
у субсидіюванні діяльності Німецького флотського союзу взяла фірма Ф. Кру-
ппа, яка мала б ще більші  прибутки від нарощування морських озброєнь. 

Завдання Німецького флотського союзу були сформульовані у його Ста-
туті, який вперше було опубліковано в березневому номері центрального ор-
гану союзу, журналі ″Die Flotte″ за 1900 рік. В уставному документі зазнача-
лось, що проведення успішної ″світової політики″ вимагає від Німеччини 
створення потужного військово-морського флоту. У редакційній статті того ж 
видання, нагадувалося про ″великі національні завдання″ країни, для реалізації 
яких необхідний сильний військово-морський флот, про ″стійке, тривале праг-
нення Німеччини до моря″ [7, 8].  

Про цілі Німецького флотського союзу також не раз наголошувалось як 
упресі, так і на зборах членів правління. Виступаючи на загальних зборах чле-
нів правління 11 січня 1900 р., князь В. Від зазначав, що Союз ″є агітаційним,у 
найвищому сенсі цього слова, але при цьому –аполітичним. Він ставить перед 
собою тільки патріотичні завдання″. А барон фон Цедлиц заявив, що ″деякі 
військові фірми переживають значні труднощі з укладанням контрактів тому 
їм необхідна допомога у виконанні поточних контрактів та укладанні нових 
угод″. Капітан О. Герке закликав вжити заходів для створення ″кращих основ″ 
діяльності Флотського союзу. Представник Дрездена Планц говорив про за-
вдання журналу Союзу та про необхідність пошуку нових засобів для пропа-
ганди будівництва флоту. Голова Пангерманського союзу доктор Е. Хассе, 
який був власне одним із засновників і Німецького флотського союзу, висту-
паючи на цьому зібранні, підкреслив, що необхідно внести до Статуту допов-
нення, які б уточнювали права президії, маючи на увазі зазначення методів, які 
б сприяли досягненню дієвості пропаганди. Таким чином, очевидною є строка-
тість завдань, прагнень і планів членів правління. Князь В. Від, підсумовуючи 
всі пропозиції, запевнив присутніх, що для їхньої реалізації вже зроблено пер-
ші кроки.  

За своїм впливом на середні прошарки суспільства, буржуазію та інтелі-
ґенцію Німецький флотський союз перевершив більшість мілітаристських ор-
ганізацій. Чисельність членів Союзу в перші роки діяльності швидко зростала. 
Так, за два роки після заснування він нараховував 289370 окремих і 329771 ко-
рпоративних членів, до 1908 року − біля 1 млн.осіб, а на 1913 рік його чисель-
ність зросла до 1123628 осіб [13, 119]. Зростанню чисельності членів сприяла 
ретельно продумана організаційна структура та вміло організована робота се-
ред населення. Союз мав свої організації в землях, округах, районах і провінці-
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ях, а також досить широку соціальну базу. Членами Союзу могли бути всі під-
анні німецької імперії (навіть жінки) з 16 років. Дочірною організацією його 
став Морський союз німецьких жінок [14, 46].  

Добре налагоджена лекційна робота з використанням елементів світло-
техніки, широка реклама вечорів Союзу, випуск листівок та високохудожніх 
плакатів, віддрукованих великими тиражами з залученням професійних худо-
жників, розповсюдження текстів пісень з нотами на морську тематику – це пе-
релік далеко не всіх прийомів, за допомогою яких ″ентузіасти флоту″ прищеп-
лювали громадськості  ″флотську свідомість″, розуміння ″значення і завдань 
флоту″ для ″забезпечення морських кордонів Німеччини″ та її ″місця серед ве-
ликих держав″ [15, 3–6] та розширювали свою соціальну базу. 

Із моменту створення Флотський союз мав підтримку уряду. В розгорну-
тій компанії за прийняття 1-го флотського закону про значне збільшення фло-
ту, важливу роль відіграло Інформаційне бюро військово-морського відомства. 
Проте його активна участь у пропаганді морського озброєння загрожувала пі-
дривом політичних позицій військово-морського відомства. Флотський союз 
міг тепер взяти на себе завдання проштовхування планів А. Тірпіца, а Інфор-
маційне бюро виконувало функції управління пропагандою. Такий розподіл 
задовольняв усіх. А. Тірпіц сам став членом Флотського союзу і закликав 
вступати до його лав своїх колег із міністерства. Таким чином, він дав зрозумі-
ти про власну підтримку цієї організації. 

Проте не прихований, відвертий зв'язок керівництва Флотського союзу з 
Ф.Круппом, іншими промисловими та фінансовими магнатами давав привід 
для суджень, що дана мілітаристська організація меншою мірою створена для 
флоту, ніж для промислових кіл тісно зв'язаних з кораблебудуванням. 

У листопаді 1898року розпочався відкритий наступ ″національної пре-
си″, а саме ″Natsіonal Zeitung ″,″ Teglіshe Rundschau ″ проти керівництва Флот-
ського союзу, а головним чином проти його очільника – В. Швейнбурга. 

Проти союзу як організації, що представляє інтереси промисловців та 
фінансистів, виступило і, так зване ″Вільне об'єднання″ − організація, до скла-
ду якої входили берлінські професори, художники та письменники. 

Гострі публікації проти В. Швейнбурга і союзу могли поставити під за-
грозу прийняття 2-го законопроекту про флот у Рейхстазі. Тому військово-
морське відомство поспішно відмежовувалося від них. У листопаді 1899 року 
А. Тірпіц у бундесраті заявив, що агітація Флотського союзу не збігається з 
поглядами уряду [16, 98]. В. Швейнбург, який на даний момент виявився для 
А. Тірпіца ″політичним баластом″, змушений був подати у відставку. Але цей 
інциндент не припинив подальшу діяльність Флотського союзу. Опозиція мов-
чала і, як писав Г. Хальгартен, ″фірма змінилась, але власники залишились ті 
ж″ [12, 237].  

Агітаційно-пропагандистська діяльність Флотського союзу і надалі роз-
ширювалась. Особливо після опублікування в пресі 2-го законопроекту про 
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флот. Швидко зростає кількість нових філій Союзу. У жовтні 1899 року купец-
тво Гамбурга оголосило про відкриття гамбурзького відділення Флотського 
союзу, яке ставило своєю метою ″розповсюдження в народі ідеї необхідності, 
для імперії, збільшення своїх морських сил″ [9, 90]. До складу новоствореного 
відділення увійшли майже всі гамбурзькі сенатори і представники торгових 
кіл. Однією з перших акцій цього відділення став збір грошових пожертвувань 
″заможних″ класів для створення фонду на підсилення флоту [9, 90]. Досить 
високу активність Гамбурга у пропаганді за нове озброєння на морі частково 
можна пояснити тісним зв’язком більшості населення міста з торгівлею та мо-
реплавством. 

Посилення флотської пропаганди створювало в країні сприятливий ґрунт 
для проникнення у свідомість людей мілітаристських настроїв. Навіть діти в 
Німеччині почали носити матроський одяг, який виготовлявся на замовлення 
Флотського союзу [14, 46]. ″Тадиційна гостинність флоту задавала тон також у 
відносинах із громадськістю… члени союзу організовували поїздки на узбе-
режжя, де показували кораблі і гавані, звертались до шкіл, закликали письмен-
ників підтримати Союз″ − писав А. фон Тірпіц [11, 199]. Це не могло не впли-
вати і на позиції різних партійних угрупувань у Рейхстазі. Повернути громад-
ську думку на користь ″безмежних″ планів уряду тепер стає головним завдан-
ням флотської пропаганди.  

Але все частіше керівники Флотського союзу у своїх виступах наголо-
шують на повній відсутності політичного підґрунття в роботі своєї мілітарист-
ської організації. Вони заявляють, що Союз є лише агітаційним і абсолютно 
аполітичним. Проте поступово спостерігається тенденція охолодження уряду 
та державних органів до діяльності Флотського союзу, і особливо це стало по-
мітно після прийняття 2-го флотського закону у 1900 році. На думку історика 
із НДР Д. Фріке, правлячі кола зрозуміли, що прийняттю даного законопроек-
ту в Рейхстазі вони зобов’язані не лише широкій флотській агітації, а перева-
жно проведенню власної ″політики об'єднання″ великої буржуазії і юнкерства. 
Союз у своїй нестримній агітації не брав до уваги необхідність такої політики. 

Проте, не дивлячись на розбіжності між урядом і керівництвом Флотсь-
кого союзу, в цілому його агітація відіграла значну роль у справі запаморочен-
ня громадськості грандіозними планами військово-морського будівництва. І в 
цьому його роль не зменшилась, а, навпаки, зросла після 1900 року. Поясню-
ється це тим, що висунуті Союзом непомірні і нереальні вимоги до збільшення 
військового флоту, робили в очах суспільства військово-морські програми 
уряду досить поміркованими. А це частково допомагало урядові реалізовувати 
свої флотські плани, затверджувати їх у Рейхстазі. 

Підсумовуючи, зазначимо, що Німецький флотський союз був створений 
як масова проурядова організація, яка ставила своїм завданням пропаганду се-
ред широких верств німецького суспільства необхідність будівництва потуж-
ного морського флоту, посилення військової могутності Німеччини для боро-
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тьби за ″місце під сонцем″ і остаточного перетворення на ″світову державу″. 
Якщо, раніше створенні колоніальні організації, спрямовували свою пропаган-
ду на боротьбу за розширення кордонів імперії за рахунок сусідніх країн: Авс-
тро-Угорщини, Росії, Франції, Бельгії, Голландії, то керівництво Німецького 
флотського союзу, не заперечуючи цього спрямування експансії, йшло далі, 
проповідуючи ″безмежні флотські плани″ і необхідність світового панування.  
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ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НЕМЕЦКОГО ФЛОТСКОГО СОЮЗА 

 
В статье анализируется деятельность Немецкого флотского союза как 

массовой проправительственной колониальной организации, которая ставила 
своей целью пропаганду в широких массах необходимости строительства 
сильного морского флота, усиления военного потенциала страны для 
успешной борьбы за ″место под солнцем″ и мировое господство. 

Ключевые слова: Немецкий флотский союз, колониальная политика, 
колониальное общество, мировая политика, милитаризм. 
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THE FORMATION AND ACTIVITY OF GERMAN NAVAL ALLIANCE 

 
Since the accession to power of Wilhelm II in German Empire and the 

resignation of Chancellor O. von Bismarck, Germany's colonial policy was 
activated. The official part of German foreign policy became the seizure of colonies 
in Africa and Oceania and increasing the number of trade missions overseas. For 
the realization of these plans it was necessary to build a powerful navy. To 
successfully implement its expansionist ambitions the government intensified 
propaganda work among the masses, based on operating and supporting the 
creation of new colonial societies and unions. 

The aim of the publication is to ascertain the causes of the establishment and 
operations of German naval alliance – as the most mass pro-colonial organization 
of the late XIX century that directed its work to promote the construction of the 
great German Navy for the implementation of great power politics of German 
Empire for world domination. 

The most complete history of the Union Naval is investigated in the works by 
W. Deist "Militär, Staat und Gesellschaft. Stunden zur preußisch- deutschen 
Militärgeschichte". In this research the author reveals the reasons for its creation 
and impact on German society. Fundamental research on the construction of 
German Navy and Naval role in union propaganda overseas conquest is the theme 
of S. Shilov dissertation "The course of German ruling circles to create a large Navy 
at the turn of the nineteenth and twentieth centuries". 
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The formation and early advocacy of Naval alliance is analyzed in the article 
"The formation and early advocacy of German Naval alliance (1898 – 1900)" by 
A. Balobayev.  

German naval alliance was established in late April 1898 with the purpose to 
conduct advocacy activities among general society. The main objective was to 
promote the need to create strong navy and dissemination of Pan-German ideas. 
Among its founders were representatives of large industrial and financial capital: 
Henry Axel Buek, F. Krupp, and, not least, the union had the support of the 
government and Kaiser Wilhelm II. William Vid became the President of the Union 
of Naval and Viktor Shveynburh – executive leader. 

The Union had its printed organ – the magazine "Die Flotte". Financial 
affairs of Naval union from the start were led by "Berliner Bank". The most active 
part in subsidizing its activities F. Krupp’es Company, which hoped for greater 
profits from increasing marine weapons, has taken. 

German naval alliance has surpassed most militaristic organizations for their 
impact on medium segments of society, bourgeoisie and intelligentsia. The reason 
for this was carefully designed by organizational structure and ably organized work 
among the population. The number of members of the Union was growing faster: in 
ten years their number would increase to 1 million people. 

In summary, we note that German naval alliance was created as a mass pro-
government organization that was designed to propaganda among wide sections of 
German society for building a strong navy, strengthening military power in 
Germany to fight for "a place under the sun" and the final transformation into a 
"world power ". Previously established colonial organization directed its 
propaganda to fight for extending the empire at the expense of neighboring 
countries: Austria-Hungary, Russia, France, Belgium and Holland. Without denying 
the focus of expansion, the leadership of  German naval union went on preaching 
endless naval plans and the need for world domination. 

Keywords: German naval alliance, colonial policy, colonial association, 
world politics, militarism. 
 

 
 
 


