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У цій статті йдеться про причини, перебіг і наслідки Російсько-японської війни 1904–
1905 рр. і про її вплив на міжнародні відносини в Азійсько-Тихоокеанському регіоні на
початку ХХ століття.
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Вступаючи у війну з Російською імперією, Японія мала відразу декілька геополітичних
цілей, головними з яких, звичайно, були отримання надзвичайних прав на Корейський
півострів, який тоді перебував у сфері впливу Росії. 1895 р. за ініціативою Петербурга
Німеччина, Франція і Росія, змусили Японію переглянути нав’язаний Китаю Симоносекський
договір і повернути Китаю Ляодунський півострів. Японський уряд був надзвичайно
роздратований цим актом і почав готуватися до реваншу. У 1897 р. Росія долучилася до
імперіалістичного поділу Китаю, отримавши в оренду терміном на 25 років Квантунський
півострів з містом Порт-Артур і домігшись згоди Пекіна на будівництво залізниці, яка мала
з’єднати Порт-Артур з Китайською Східною залізницею [5, 605]. Порт-Артур, який став
місцем базування головних сил російського флоту, мав надзвичайно важливе положення на
Жовтому морі: звідси флот міг постійно тримати під ударом Корейську і Печілійську затоки,
тобто найважливіші морські шляхи японських армій у випадку їх висадки в Маньчжурії.
Беручи участь у придушенні “боксерського повстання” в Китаї, російські війська зайняли
всю Маньчжурію до Ляодунського півострова. З усіх вищенаведених фактів чітко
простежується, що саме активна Російська експансія в цьому регіоні спровокувала Японію,
яка розглядала ці території, як сферу свого впливу.

Упродовж 1903 р. між обома державами велися перемовини, на яких Японська сторона
пропонувала Росії здійснити взаємовигідний обмін: Росія визнає Корею сферою інтересів
Японії, а в обмін отримає свободу дій у Маньчжурії. Однак Росія не захотіла відмовитися від
своїх корейських амбіцій [5, 596].

Японці вирішили перервати переговори. 4 лютого 1904 р. в присутності імператора
Мейдзи відбулася нарада вищих державних діячів, на якому було вирішено розпочати війну.
Проти висловився лише секретар Таємної ради Іто Хіробумі, але рішення було прийнято
абсолютною більшістю голосів. Усього за місяць до того, коли багато хто говорив про
близьку і навіть невідворотну війну, Микола ІІ не вірив у це. Основний аргумент: “Вони не
посміють” [2, 207]. Однак Японія посміла.

5 лютого військо-морський аташе Йосіда перерізав телеграфну лінію на північ від
Сеула. 6 лютого японський посланник у Петербурзі Куріно заявив про розрив
дипломатичних відносин, але через зіпсовану телеграфну лінію російські дипломати і
військові в Кореї і Маньчжурії не дізналися про це вчасно. Навіть отримавши це
повідомлення, намісник на Далекому Сході генерал Алєксєєв не вважав за потрібне
повідомити Порт-Артур і заборонив публікувати звістку в газетах, мотивуючи це
небажанням “хвилювати суспільство” [5, 598].

8-9 лютого російський флот був спочатку блокований, а потім і знищений японськими
військово-морськими силами в бухті Чімульпо і на зовнішньому рейді Порт-Артура.
Незважаючи на безліч свідотств наближення війни, атака застигла російський флот
зненацька. Після поразки російського флоту японські війська безперешкодно почали висадку
в Маньчжурії і Кореї. За деякий час до того корейський двір просив Росію надіслати до Кореї
дві тисячі солдат. За іронією історії замість російських солдат прибули Японські війська.

Війна була офіційно оголошена лише на наступний день після нападу, газети
повідомили про це вже 11 лютого.

В указі Мейдзи про оголошення війни зазначалося: Росія збирається анексувати



Маньчжурію, хоча вона й обіцяла вивести свої війська звідти; вона являє собою загрозу
для Кореї і для всього Далекого Сходу. У цій заяві було багато справедливого, але це не
змінює того факту,  що саме Японія першою напала на Росію.  Намагаючись обілити себе в
очах світового співтовариства, японський уряд став вважати, що війна розпочалася в день
заяви про розрив дипломатичних відносин. З цієї точки зору, виходить, що атаку на Порт-
Артур не можна вважати віроломною. За для справедливості треба зазначити, що формальні
правила ведення війни (її завчасне оголошення і повідомлення нейтральних держав) були
прийняті тільки в 1907 р., на Другій мирній конференції в Гаазі. Уже 12 лютого російський
представник барон Розен залишив Японію [4, 155].

Це було вже вдруге за останнє десятиліття, коли Японія першою оголосила війну.
Навіть після того, як Японія розірвала дипломатичні відносини з Росією, у російському уряді
мало хто вірив в те, що вона наважиться напасти на європейську наддержаву. Думки
політиків і військових експертів з тверезим розумом, які зауважували, що через слабкість
Росії на Далекому Сході, Японії слід піти на рішучі поступки, були проігноровані.
Імперскість і некомпетентність взяли гору серед російської панівної еліти. [9, 182].

Війна розпочалась з жахливих поразок російської армії як на сущі, так і на морі. Після
морських боїв у бухті Чімульпо і Цусімської баталії Тихоокеанський морський флот Росії як
організована сила перестав існувати. На сущі війна велася японцями не так вдало.
Незважаючи на певні успіхи в боях під Ляояном (серпень 1904 р.) і Мукденом (лютий 1905
р.), японська армія зазнала значних втрат убитими й пораненими. Великий вплив на хід війни
здійснювала запекла оборона російськими військами Порт-Артура, приблизно половина
втрат японської армії припадає на бої за оволодіння фортецею [8, 142]. 2 січня 1905 р. Порт-
Артур капітулював.

Однак, незважаючи на всі перемоги, найближче майбутнє видавалося японському
командуванню досить туманним. Воно чітко розуміло: промисловий, людський і ресурсний
потенціал Росії, якщо оцінювати його з точки зору довгострокової перспективи, був значно
вищим. Державні діячі Японії, які найбільше вирізнялися тверезим розумом від самого
початку війни розуміли, що країна здатна витримати тільки один рік бойових дій. До
тривалої війни країна була не готова. Ні матеріально, ні психологічно – японці не мали
історичного досвіду ведення тривалих воєн. Японія першою почала війну, першою ж вона
стала шукати миру [1, 443].

На прохання міністра закордонних справ Японії Комура Дзютаро в ролі ініціатора
переговорів про мир виступив американський президент Теодор Рузвельт. Готуючи підґрунтя
для своєї ініціативи, Рузвельт у Берліні робив акцент на російську небезпеку, а в Лондоні –
на японську, додаючи, що якби не позиція США та Англії, то Німеччина і Франція вже б
втрутилися на боці Росії. Берлін підтримав його як посередника, боячись претензій на цю
роль з боку Англії та Франції. [7, 450]

10 червня 1905 р. японський уряд погодився на переговори, хоча суспільна думка і
зустріла це рішення багнетами.

Хоча російські патріоти і вимагали війни до переможного кінця, війна не користувалася
популярністю в країні. Було чимало випадків масової здачі в полон. Росія не виграла жодної
великої битви. Революційний рух підточував сили імперії. Тому голоси прибічників
найскорішого укладення миру ставали все гучнішими і в російській еліті. 12 червня Росія
відповіла на пропозицію американського президента схвально, але зволікала в частині
практичного втілення в життя переговорної ідеї. Останнім аргументом на користь швидкого
укладення миру стала окупація японцями Сахаліну. Більшість дослідників вважають, що до
цього кроку Японію підштовхнув Рузвельт, щоб зробити Росію більш схильною до
переговорів [5, 618].

Передові частини 13-ї дивізії висадилися на острів 7 липня. Регулярних військ на
Сахаліні майже не було, довелося озброювати каторжан. Незважаючи на обіцянку списувати
за кожен місяць участі в обороні рік заточення, дружинники здавалися сотнями. Єдиного
керівництва не існувало, від самого початку ставка була зроблена на партизанську війну.

Сахалін був захоплений японськими військами фактично за декілька днів. Серед
захисників острова загинуло 800 осіб, близько 4,5 тисяч опинились у полоні. Японська армія
втратила 39 солдат [8, 203].



Мирні переговори повинні були відбутися в маленькому американському місті
Портсмут. Величезний натовп проводжав японську делегацію на чолі з міністром
закордонних справ Японії бароном Комуро Ютаро Юсаммі, в порту Йокогами. Рядові японці
були впевнені, що йому вдасться домогтися від Росії величезних поступок. Але сам Комура
знав, що це не так. Уже передбачаючи реакцію народу на результат майбутніх переговорів,
Комура тихо сказав: “Коли я повернуся, ці люди перетворяться на бунтівний натовп і
зустрінуть мене грудками багнюки чи стрільбою. Тому зараз краще насолодитися їхніми
вигуками “Банзай!”.

Конференція в Портсмуті розпочалася 9 серпня 1905 р. Перемовини відбувалися в над
швидкому темпі. Ніхто не хотів воювати. Обидві сторони продемонстрували схильність до
компромісу. Рівень російської делегації був вищим – її очолював статс-секретар імператора і
голова ради міністрів Російської Імперії С.Ю. Вітте. Хоча формально перемир’я не було
оголошено, бойові дії під час переговорів були припинені [5, 619]

З публіки мало хто очікував, що Вітте, а разом із ним і всій Росії вдасться домогтися
“сприятливого” миру. І тільки спеціалісти розуміли: так, Японія перемогла, але вона
знекровлена не менше Росії. Оскільки Японія вела, переважно, наступальну війну, її людські
втрати були важчими, ніж у Росії (50 тис. вбитих у Росії і 86 тис. у Японії). Шпиталі були
заповнені пораненими і хворими. Ряди солдат продовжувала косити бєрі-бєрі. Чверть
японських втрат під Порт-Артуром були викликані саме цією хворобою. В армію почали
призивати резервістів уже наступного року призиву. Усього ж за час війни було мобілізовано
1 млн. 125 тис. осіб – 2 відсотка населення. Солдати стомилися, бойовий дух падав, у
метрополії зростали ціни і податки, збільшувався зовнішній борг.

Рузвельт вважав вигідним для Америки, щоб унаслідок підписання мирного договору ні
одна зі сторін не отримала вирішальної переваги. І тоді, після закінчення війни, обидві країни
продовжать протистояння, а американським інтересам в Азії не буде загрожувати небезпека –
ні “жовта”, ні “слов’янська” [11, 155]. Перемога Японії і так уже завдала першого удару по
американським інтересам. Переконавшись, що західним державам можна протистояти,
китайці “осміліли” і почали бойкотувати американські товари.

Симпатії американського суспільства схилялися на користь Росії. Навіть не стільки
самої Росії, як на користь самого Вітте. Комура був низьким на зріст, хворобливим і
непривабливим. У Японії він мав прізвисько “миша”. Хмурий і закритий для спілкування,
Комура не сприймався більшістю американців. Ці враження накладалися на антияпонські
настрої, які були досить поширені серед простих “американців”. В Америці того часу
мешкало вже понад 100 тис. японських емігрантів. Більшість вважала, що, погоджуючись на
маленьку зарплату, японці залишали їх без робочих місць. Профспілки вимагали вигнати
японців з країни [10, 360].

У цьому сенсі вибір Америки як місця для переговорів виявився, можливо, не самим
приємним для японської делегації. Однак антияпонські емоції не мали жодного впливу на
реальний хід переговорів. Прості американці ще не знали, що Америка вже встигла укласти з
Японією таємний договір: Рузвельт визнав японський протекторат над Кореєю, а Японія
погодилася на управління Філіппін Америкою.

Вітте намагався під лаштуватися під американців. Він тиснув руки обслуговуючому
персоналу, говорив люб’язності журналістам, загравав з налаштованою проти Росії
єврейською общиною і намагався не подавати вигляду, що Росії потрібен мир. Він
стверджував, що в цій війні немає переможця, а якщо немає переможця, то немає і
переможеного. Унаслідок він “зберіг обличчя” і відхилив деякі з вимог Комура. Так Росія
відмовилася сплачувати контрибуцію. Вітте відхилив і вимоги передати Японії інтерновані в
нейтральних водах російські військові кораблі, що суперечило міжнародному праву. Не
погодився він і на скорочення російського військового флоту на Тихому океані. Для
російської державної свідомості це було нечуваною умовою, яку неможливо було виконати.
Однак японські дипломати чудово розуміли, що Росія ніколи не піде на ці умови і висували
їх тільки для того, щоб потім, відмовившись від них, продемонструвати гнучкість своєї
позиції [5, 621].

Мирна угода між Японією і Росією була підписана 23 серпня 1905 р. і складалася з 15
статей. Росія визнавала Корею сферою японських інтересів за умови, що російські піддані



будуть користуватися тими самими привілеями, що й піддані інших іноземних держав.
Обидві держави домовилися повністю й одночасно евакуювати всі військові

формування, які перебували в Маньчжурії і повернути її під управління Китаю. Російський
уряд заявив, що він відмовляється від особливих прав і преференцій у Маньчжурії, які не
сумісні з принципом рівноправ’я.

Росія поступалася на користь Японії своїми правами на оренду Порт-Артура, Талієна і
прилеглих територій і територіальних вод, також всіма правами, перевагами і концесіями,
пов’язаними з цією орендою. Росія також віддавала Японії залізницю, яка з’єднувала Чан-
Чунь і Порт-Артур, а також усі вугільні копальні, які належали цій залізниці.

Вдалося Комурі домогтись і територіальної поступки: Японія отримала частину вже
окупованого Сахаліну. Звичайно, Сахалін тоді не мав великого значення, ні геополітичного
ні економічного, але як ще один символ простору, що розширявся, він був зовсім не зайвим.
Кордон був встановлений уздовж 50-ї паралелі. Сахалін офіційно оголошувався
демілітаризованою зоною й обидві держави погодилися не будувати на ньому будь-які
військові об’єкти. Протоки Лаперуза і Татарська були оголошені зоною вільного
судноплавства.

По суті, керівники Японії отримали все те, чого вони домагалися. Зрештою, вони хотіли
визнання своїх “особливих” інтересів у Кореї і частково в Китаї. Усе інше можна розглядати,
як необов’язковий додаток. В інструкції, яку Комура отримав до початку переговорів, ішлося
про “факультативність” контрибуції й анексії Сахаліну. Комура блефував, коли на початку
переговорів почав вимагати весь острів. Отримавши його половину він досягнув безумовного
успіху. Японія переграла Росію не тільки на полях битв, а й у дипломатичній грі. У
майбутньому Вітте говорив про договір у Портсмуті, як про свій особистий успіх (він
отримав за це титул графа), але насправді ні якого успіху не було. Ямагато Арітомо
стверджував, що язик Вітте коштує 100 тис. солдат. Тим не менш, Комура вдалося
переговорити його. Але ні якого титулу він не отримав [4, 125].

У листопаді 1905 р. було укладено японо-корейську угоду про встановлення
протекторату над Кореєю. Палац, де відбувалися переговори, на всяк випадок було оточено
японськими солдатами. Текст договору належав Іто Хіробумі. Його вважали противником
цієї війни, але це не завадило йому опинитися в складі тих, хто скористався її плодами з
найбільшим успіхом [6, 237]. За умовами договору Корея не мала права, без згоди
японського МЗСу, укладати міжнародні договори. Іто хіробумі був призначений на посаду
генерал-губернатора Кореї. Мрії Тойотомі Хідейосі та Сайго Такаморі нарешті здійснилися:
Корея була нарешті покарана за те, що декілька століть не визнавала себе васалом Японії.

Оцінюючи результати конференції в цілому, слід визнати їх як для Японії, так і для
Росії досить реалістичними – вони збігалися з результатами війни. Десять років тому, після
переможної війни з Китаєм, коаліція європейських держав не визнала зазіхання Японії на
роль далекосхідного гегемона. Тепер усе було по-іншому: вони прийняли Японію до свого
закритого клубу, який визначав долю країн і народів. Прагнучи до паритету із Заходом і
буквально завоювавши цю рівність, Японія зробила ще один рішучий крок у бік від заповіту
свої пращурів, які жили лише інтересами свого архіпелагу. Як показали наступні події
жорстокого XX століття, цей відхід від традиційного способу мислення привів країну до
катастрофи.
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In this article talking about reasons, main events and results, Russian- Japanese war 1904 -
1905. And about its influence upon international relations in Asiatiс – pacific region at the
beginning of XX centuries.
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В данной статье речь идёт о причинах, основных событиях и результатах Русско-
японской войны 1904–1905 гг. А также о том, какое влияние она оказала на международные
отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в начале ХХ столетия.
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