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˝ony, z czasem przybywa∏o tam coraz wi´cej bia∏ych,
a rzàdy przejmowa∏a administracja kolonialna, kiero-
wana przez urz´dnika przys∏anego z metropolii. Zwyk-
le przybysze pozostawali mniejszoÊcià, panujàcà nad
miejscowà ludnoÊcià dzi´ki swej przewadze technicz-
nej (w po∏. XIX w. ok. 50 tys. Brytyjczyków rzàdzi∏o
160 mln mieszkaƒców Indii). Cz´Êç tubylców znajdo-
wa∏a u nich zatrudnienie jako robotnicy, s∏u˝ba lub
˝o∏nierze. Tym koloniom brytyjskim, gdzie biali osad-
nicy wyparli autochtonów* i stworzyli w∏asne spo-
∏ecznoÊci (Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i Afryce
Po∏udniowej), nadano status dominiów, czyli teryto-
riów autonomicznych, z prawem do w∏asnego rzàdu
i parlamentu. 

Inaczej przebiega∏a ekspansja kolonialna na teryto-
riach istniejàcych ju˝ paƒstw. Pierwszym etapem by-
∏a przewa˝nie penetracja ekonomiczna: za∏o˝enie pla-
cówki handlowej, udzielenie po˝yczki miejscowemu
w∏adcy, otrzymanie koncesji na du˝e przedsi´wzi´cia
budowlane, kontraktu na dostawy broni lub wy∏àcz-
noÊci na handel jakimÊ towarem. Przyk∏adowo,
w Egipcie Anglicy wykupili w 1875 r. kontrolny pa-
kiet akcji Kana∏u Sueskiego, a w Turcji Niemcy podpi-
sali kontrakt na budow´ linii kolejowej Berlin – Bagdad. Podobne
umowy prowadzi∏y najcz´Êciej do uzale˝nienia kraju od obcego kapi-
ta∏u. Kontakty gospodarcze dawa∏y te˝ mocarstwom pretekst do in-
terwencji zbrojnej, podejmowanej w imi´ ochrony swoich obywateli
i ich interesów, ewentualnie miejscowych chrzeÊcijan. Gdy w∏adze
chiƒskie zabroni∏y handlu opium, przynoszàcego znaczne zyski an-
gielskim kupcom, Wielka Brytania wywo∏a∏a wojny opiumowe, po
których wymusi∏a wi´ksze otwarcie Chin na obce wp∏ywy. Okazj´ do
inwazji stanowiç te˝ mog∏y lokalne konflikty lub zamieszki. W podpo-
rzàdkowaniu Sudanu pomog∏o Brytyjczykom st∏umienie w 1898 r.
powstania mahdystów (znanego wam z W pustyni i w puszczy
Henryka Sienkiewicza). Z kolei w Afryce Po∏udniowej brytyjscy kolo-
nizatorzy wykorzystali zatargi Burów (potomków holenderskich osad-
ników) z kolonistami innego pochodzenia, aby po wojnie burskiej
poszerzyç swoje posiad∏oÊci. W Chinach wojska interwencyjne (brytyj-
skie, niemieckie, japoƒskie, amerykaƒskie i rosyjskie) st∏umi∏y w la-
tach 1900–1901 powstanie bokserów, co pozwoli∏o mocarstwom
kolonialnym uzyskaç nast´pnie przywileje od w∏adz cesarskich.

Uzale˝nione paƒstwa otrzymywa∏y ró˝ny status. Niektóre, oddawane
pod bezpoÊredni zarzàd gubernatorów, stawa∏y si´ koloniami. Tam
natomiast, gdzie lokalne warunki albo sprzeciw innych pot´g nie po-
zwala∏y na zabór, ustanawiano protektoraty lub pó∏kolonie. Paƒstwa
takie formalnie zachowywa∏y niepodleg∏oÊç, w rzeczywistoÊci jednak
rzàdzili nimi rezydenci mocarstw, czasami chronieni przez garnizony
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Posiad∏oÊci kolonialne w Afryce
ok. 1914 r.

Scena z powstania bokserów.
Zd∏awienie ruchu powstaƒczego
umocni∏o dominacj´ mocarstw
w Chinach, równoczeÊnie jed-
nak pobudzi∏o ruch narodowy.
W 1911 r. jego dzia∏acze, któ-
rych przywódcà by∏ Sun Jat-Sen,
proklamowali republik´.
Rok póêniej upad∏o cesarstwo,
zastàpione wkrótce dyktaturà
wojskowà. W ciàgu nast´pnych
lat Chiny pogrà˝y∏y si´ w wal-
kach wewn´trznych.
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