NOTATKA

3.7. Ekspansja kolonialna.

1) Przyczyny ekspansji kolonialnej:
a.

wielkie odkrycia geograficzne od końca XV w. pozwoliły Europejczykom na podbój

nieznanych, często pozbawionych władzy centralnej ziem;
b.

kolonie stały się bogatym źródłem surowców i towarów, których Europa nie posiadała

oraz rynkiem zbytu dla europejskich produktów, co pozwoliło zachować miejsca pracy na
starym kontynencie; ponadto kolonie dostarczały tanią siłę roboczą;
c.

przedsiębiorcy tworzyli grupy nacisku na władców europejskich, aby utrzymać

dotychczasowy stan rzeczy – kolonie dawały niewyobrażalne zyski;
d.

kolonie przynosiły korzyści militarne w postaci baz wojskowych oraz obszaru

werbunkowego do armii;
e.

metropolia, czyli państwo posiadające kolonie zyskiwało na arenie międzynarodowej;

f.

w XIX w. Wielka Brytania stała się niekwestionowanym imperium kolonialnym

obejmującym ¼ powierzchni ziemi, zamieszkiwaną przez ¼ ludności świata.
2) Rodzaje kolonii:
a.

protektoraty – tereny pozostające pod kontrolą metropolii pomimo, że posiadały władze

lokalne;
b.

półkolonie – oficjalnie to obszary niepodległych państw – w praktyce były uzależnione

gospodarczo;
c.

dominia – kolonie brytyjskie zależne od metropolii, posiadające autonomię

w sprawach wewnętrznych, często w polityce zagranicznej; takim statusem cieszyły się
Kanada, Australia, RPA, Nowa Zelandia.
3) Kolonizacja Afryki:
a.

kolonizacja czarnego lądu rozwinęła się dopiero w drugiej połowie XIX w.; podboje

terytorialne ograniczały niekorzystny klimat i problemy z malarią, na którą lek – chininę
wynaleziono w XIX w.; wcześniej u wybrzeży Afryki zakładano faktorie, służące za punkty
wywozu niewolników;
b.

zasady podziału Afryki ustalono w 1885 r. na konferencji berlińskiej zgodnie

z europejskim systemem równowagi; granice wytyczono za pomocą prostych linii nie bacząc
na naturalne podziały plemienne;
c.

z końcem XIX w. w Afryce ostały się jedynie dwa niepodległe państwa: Liberia

i Abisynia/Etiopia.
4) Polityka kolonialna w Azji:
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a.

azjatyckie społeczeństwa o wielowiekowej tradycji państwowej stawiały opór

państwom kolonialnym;
b.

Chiny – choć nigdy nie stały się kolonią, nie zdołały w pełni obronić swojej

niezależności; w XIX w. zostały podzielone na strefy wpływów między Rosję, Wielką
Brytanię, Francję i Niemcy; wymienione państwa wywierały wpływ na politykę
i gospodarkę Chin;
c.

Indie – były „klejnotem w koronie” imperium brytyjskiego; ekspansję na tym terenie

prowadziła Kompania Wschodnioindyjska, jednak ignorowanie miejscowych zwyczajów
doprowadziło w 1857 r. do powstania sipajów, krwawo stłumionego przez władze
brytyjskie, oraz detronizacji ostatniego cesarza z dynastii Mongołów; kompanię rozwiązano,
a cesarzową Indii w 1877 r. została królowa Wiktoria;
d.

Indochiny – opanowane przez Francję, która w 1887 r. utworzyła Związek Indochiński

(dzisiejszy Laos, Wietnam, Kambodża).
5) Skutki polityki kolonialnej:
a.

kolonie wykorzystywano, jako obszar zsyłek przestępców i więźniów;

b.

władze państwowe przejmowały nadzór nad koloniami z rąk kompanii handlowych;

c.

w koloniach budowano porty, bazy wojskowe, linie kolejowe;

d.

metropolie narzucały swoim koloniom politykę kulturalną i religijną;

e.

konflikty kolonialne – wojny burskie w latach 1899-1901 między Burami (Transwal

i Oranie) a Wielką Brytanią; powstanie sipajów w Indiach w latach 1857-1858; powstanie
mahdystów w Sudanie w latach 1881-1898; wojny opiumowe (w 1839 roku przegrana Chin
w wojnie z Wielką Brytanią i utrata Hongkongu) oraz powstanie Bokserów
w Chinach w 1899 roku.
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