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3.3. Японсько-російські відносини та позиція Спо-
лучених Штатів 

 

П РОТЯГОМ усіх післявоєнних десятиріч Сполучені Штати в 
рамках розробленої ще на початку 1950-х років стратегії сило-

вого стримування Радянського Союзу вносили практичний внесок у 
гарантування безпеки Японії на Далекому Сході. Американські зусил-
ля протягом всієї "холодної війни" з СРСР були направлені на еконо-
мічне виснаження радянської економіки за допомогою занадто вели-
ких для неї військових витрат, на послаблення воєнного потенціалу 
СРСР та нейтралізацію його як головного стратегічного супротивни-
ка. Безумовно, Сполучені Штати переслідували власну мету, розрахо-
вуючи використати помилки радянського керівництва для прискорен-
ня дестабілізації політичних і ідеологічних структур радянського дер-
жавного механізму. 

Автори серйозного дослідження з проблем післявоєнних відносин 
у системі Схід-Захід, колишні лідери Західного світу – Валері Жіскар 
д’Естен, Ясухіро Накасоне і Генрі Кіссінджер, доводять, що вже на 
початку 1950-х років американська адміністрація розробила поетапну 
стратегію підготовки і реалізації в СРСР "революції зверху", тобто 
організації державного перевороту зі зміною політичного істеблішме-
нту, моделі розвитку та ідеології руками її власних же керівників 
[143]. Такий зовнішньополітичний курс відповідав зміцненню амери-
канських позицій у світовій політиці, економіці, науково-технічному 
та стратегічному напрямках. Японія також отримала б від цього нема-
лу стратегічну й економічну користь, наприклад, це забезпечило б для 
неї гарантії безпеки на “радянському напрямку” і дозволило б суттєво 
економити на військових витратах. Крім того, японський капітал міг 
би використовувати внутрішню заборгованість Сполучених Штатів, 
які змушені були фінансувати витрати на стратегічне стримання 
СРСР і країн – членів Організації Варшавського договору.  

Проте до початку 1990-х років, у міру досягнення своєї стратегічної 
мети в гонці озброєнь, американські лідери стають на шлях коригування 
політики щодо СРСР. Головним змістом нового американського курсу 
стала не силова конфронтація і тотальне стримування СРСР, а своєрідна 
"прив’язка" радянської економіки, зовнішньої політики СРСР до глоба-
льних планів Сполучених Штатів. Такий курс дозволяв, перш за все, зна-
чно скоротити бюджетні витрати на оборонні потреби, оздоровити націо-
нальні фінанси, перерозподілити державні асигнування на зміцнення 
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позицій американських корпорацій у конкурентній боротьбі з японським 
та європейським капіталом. США отримали унікальну можливість чини-
ти зростаючий тиск на радянське керівництво, підштовхуючи його діяти 
в своїх національних інтересах. Така схема "взаємодій" США з СРСР 
була апробована під час конфлікту в Персидській затоці. 

Головний зміст і принципи нової американської стратегії щодо 
колишнього СРСР були офіційно декларовані у липні 1990 року на 
нараді "сімки" у Хьюстоні, вони включали до себе такі напрямки. 

По-перше, закріпити позитивні для США та інших індустріально 
розвинутих країн Заходу підсумки "холодної війни", тобто підтриму-
вати політичними та економічними засобами демократизацію політич-
ної моделі державного устрою та сприяти ринковому простору в 
СРСР. Лідери Сполучених Штатів були зацікавлені у відносно безбо-
лісному переході Радянського Союзу до постсоціалістичного суспіль-
ства з тим, щоб надалі він не міг загрожувати стратегічним інтересам 
США на глобальному та регіональному рівнях. 

З цього приводу заступник директора Інституту США і Канади 
РАН доктор історичних наук В.О. Кременюк пише: “Крокуючи все 
далі від "холодної війни", ми зрозуміємо, що Сполучені Штати в змозі 
допомогти колишнім супротивникам у розвитку їх економіки і суспі-
льства. Про це достатньо переконливо свідчать приклади Німеччини 
та Японії” [144]. 

По-друге, США висловили безпосередню зацікавленість у під-
ключенні своїх європейських союзників до співробітництва з радян-
ськими реформаторами, їх підтримки економічними засобами, врахо-
вуючи гарантування з боку радянського керівництва переходу госпо-
дарства до ринкових відносин, роздержавлення суспільної власності, 
упровадження політичного плюралізму, деідеологізації армії, КДБ, 
МВС. 

По-третє, Сполучені Штати планували розширити повноваження 
своїм союзникам, в тому числі і Японії, наприклад, в її оборонній фу-
нкції, з тим, щоб значною мірою зняти з себе матеріальну, а головне, 
моральну і юридичну відповідальність за забезпечення їх національ-
ної безпеки на радянському напрямку. Головним аргументом при цьо-
му було те, що Сполучені Штати всі роки "холодної війни" несли го-
ловний тягар витрат на стримування СРСР, витрачаючи на це значні 
бюджетні асигнування.  

Японський уряд спостерігав за змінами американської стратегії 
стримування Радянського Союзу з точки зору їх наслідків і впливу на 
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рівень безпеки самої Японії. При цьому сферою особливої уваги, із 
зрозумілих причин, були ті аспекти воєнної політики США щодо 
СРСР та його правонаступника – Росії, що були зв’язані з ситуацією в 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 

Звертає на себе увагу те, що в Японії вітали політичний курс адмі-
ністрації Дж. Буша, який незважаючи на односторонні заходи Росії 
щодо скорочення свого військового потенціалу в межах "нового полі-
тичного мислення", зберігав та зміцнював силовий потенціал Сполу-
чених Штатів у АТР [145]. Саме з приходом адміністрації Буша Спо-
лучені Штати почали більш активно висловлюватися про підтримку 
територіальних вимог Японії. Але, як вважали російські дослідники 
О. Богатуров і М. Носов, при всій "скрутності" цієї ситуації вона не 
виключала можливості радянсько-американських консультацій з 
японської проблематики. "Приготування" до них, – писали автори, – 
можна було б проводити як з врахуванням участі Японії, так і без неї, 
бо цілком зрозуміло, що Токіо буде занепокоєний будь-якими радян-
сько-американськими консультаціями і спробує їм перешкодити" 
[146].  

В офіційних колах Японії отримали схвалення заяви колишнього 
міністра оборони США Р. Чейні про те, що традиційна тактика амери-
канських військових кіл у сфері роззброєння припускає досягнення 
паритету з Росією на суші, але збереження переваги США на морях та 
океанах. Директор Агентства по контролю над озброєнням та роз-
зброєнням Р. Леман, виступаючи у Конгресі США у березні 1990 ро-
ку, підкреслив, що США не сядуть з Росією за стіл переговорів щодо 
морських озброєнь, незважаючи навіть на те, що Росія демонструє 
готовність скоротити звичайні військові сили в Європі та Азії [147].  

"Європейський" варіант безпеки, разом з тим, не можна порівняти 
з різноманітністю ситуацій, які існують в Азіатсько-Тихоокеанському 
регіоні. При відсутності відповідних союзницьких структур Західно-
європейського регіону США фактично тут є лише балансуючим еле-
ментом. Враховуючи те, що існують потенційні можливості Росії об-
межити вільне пересування флотів США в регіоні, як вважав Р. Чейні, 
Сполучені Штати будуть і надалі здійснювати опір контролю над 
морським озброєнням російською стороною. США, підкреслював 
колишній американський міністр оборони, – світова держава з 
"глобальними інтересами та зобов’язаннями. А це вимагає широкого 
використання американської військової могутності, як це мало місце 
в Панамі або під час кризи в районі Перської затоки" [148]. 
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Сполучені Штати не відмовлялись від реалізації на Далекому 
Сході і на Тихому океані "стратегії базування на передових рубежах". 
У 1990 році військові гарнізони США залишалися на Алясці (21 тися-
ча чоловік), на Гуамі (9 тисяч чоловік), на Гаваях (46 тисяч чоловік), в 
Японії (52 тисячі), у Південній Кореї (43 тисячі), на Філіппінах (18 
тисяч), крім того, в АТР у США розгорнуто шість авіаносців, два лін-
кори, 18 крейсерів, 29 есмінців, 46 фрегатів, біля півсотні атомних 
підводних човнів. Як наслідок, разом з силами самооборони Японії 
США зберігали в АТР більш ніж дворазове перевищування над Росі-
єю за чисельністю особового складу, майже чотириразове – за кількіс-
тю підводних човнів і більш ніж дворазове за кількістю літаків такти-
чної та морської авіації [149]. 

В цілому така жорстка позиція американської адміністрації у пи-
таннях збереження потенціалу стримання Росії на Тихому океані зна-
ходить розуміння і підтримку в правлячих колах Японії. Разом з тим 
японські лідери певним чином були занепокоєні намірами російсько-
го керівництва скоротити військову присутність в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні. В Японії добре розуміють, що в умовах 
одностороннього скорочення Росією озброєнь у Сполучених Штатів 
з’являється значно більше можливості сконцентрувати зусилля на 
економічному та технологічному напрямку стримування своїх голо-
вних конкурентів на світовому ринку, а в стратегічному плані – навіть 
диктувати своїм союзникам правила поведінки в системі міжнарод-
них відносин на правах єдиної наддержави. 

Показовим у плані американських амбіцій на світове лідерство у 
майбутньому може, безумовно, служити заява колишнього Президен-
та США Дж. Буша-старшого у Конгресі весною 1990 року в зв’язку з 
кризою в районі Перської затоки. Він відверто заявив, що США не 
дозволять нікому і ніколи ігнорувати норми міжнародного права, то-
му що "американському лідерству у світі ніхто не може загрожувати" 
[150]. 

Цю заяву члени обох палат Конгресу зустріли оплесками, що сві-
дчить про відповідний настрій в американському істеблішменті відно-
сно майбутньої ролі Сполучених Штатів у новій системі міжнародних 
відносин, яка почала складатися після закінчення "холодної війни".  

Разом з тим справедливо зазначити, що ще у травні 1990 року 
Пентагон приймає документ під назвою "Стратегічні обставини в 
АТР: погляд у XXI століття", який передбачав поетапну схему амери-
канських військових скорочень у регіоні. Відповідно до цього плану 
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до 1993 року (перша фаза) США зобов’язувалися скоротити в АТР 
свої війська на 14-15 тисяч (у Кореї – 7 тисяч, в Японії – 5-6 тисяч, на 
Філіппінах – біля 2 тисяч).  

Друга фаза (1993-1995 роки) передбачала подальше скорочення 
чисельності військового персоналу відповідно від успіху першої фа-
зи. Третя фаза (1995-2000 роки) мала на меті не тільки скорочення, 
але й стабілізацію чисельності американських військ в Кореї, Японії 
[151]. 

Це рішення свідчило про те, що США готові піти на скорочення 
озброєння в АТР, а в майбутньому, можливо, і до переговорів по цьо-
му питанню із зацікавленими країнами, перш за все з Росією. 

Силове протистояння США та СРСР після Другої світової війни 
було вигідне Японії. В тих умовах вона різко скоротила розрив у до-
сягненні ВНП із своїм головним економічним і технологічним конку-
рентом – США. При цьому значний потік японських капіталів пряму-
вав саме до Сполучених Штатів. Лише за три роки, починаючи з 1986 
року, Японія вклала в економіку США біля 35 млрд. доларів прямих 
капіталовкладень, при цьому більше половини (18 млрд.) було напра-
влено до обробної промисловості [152]. У 1991-1992 роках прямі 
японські капіталовкладення у США становили, за даними Міністерст-
ва фінансів Японії, 18 026 млн. доларів [153], і хоча у 1992 році вони 
знизилися до 13,8 млрд. доларів [154], але у 1993 році становили 14,7 
млрд [155]. Не треба забувати і про те, що наприкінці 1980-х – на по-
чатку 1990-х років Японія стала провідним кредитором у світі. Успіхи 
Японії стали можливими завдяки тому, що, відвертаючи ресурси на 
стратегічне стримання СРСР, американська адміністрація відчувала 
гострий дефіцит бюджету і досить широко відчинила свій внутрішній 
ринок для японського виробничого капіталу, що навіть породило у 
багатьох американців побоювання – чи не має Японія намір "скупити" 
Америку. Користуючись тим, що технічна думка американських спе-
ціалістів у багатьох випадках торкалася розробки нових видів озбро-
єння, щоб досягти стратегічної переваги над СРСР, японські фірми 
змогли вирватися вперед у виробництві продукції цивільного призна-
чення і завоювати таким чином світовий ринок.  

Разом з тим у новій ситуації американсько-російського зближення 
японські лідери вбачали різке звуження поля для маневрування і погі-
ршення умов суперництва з американським капіталом. Зміна амери-
канських інтересів щодо Росії розцінювалася Японією як тактичний 
крок американської зовнішньої політики за прикладом "зняття напру-
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женості" першої половини 1970-х років, коли США вдалося фактично 
підштовхнути СРСР до різкого зростання асигнувань на військові 
потреби. У новій стратегії Сполучених Штатів Японія бачила далеко-
глядний стратегічний маневр, що мав за мету, "розв’язавши руки" на 
російському напрямку, отримати нові можливості, зокрема, на япон-
ському напрямку, і певним чином примусити японський капітал біль-
ше враховувати глобальні інтереси США в економічному і технологі-
чному суперництві [156]. 

На межі 1980-90-х років японські керівники були поставлені пе-
ред необхідністю адекватно реагувати на американський виклик. 
Японська дипломатія опановує нові напрямки створення нормальних 
зовнішніх умов для реалізації своєї стратегії на найближче десятиріч-
чя. Важливе місце в активізації зовнішньополітичних зусиль відводи-
лося розширенню діалогу з Росією на незалежній від Сполучених 
Штатів базі двосторонніх відносин [157]. У 1990 році японський уряд 
без будь-яких попередніх консультацій із Сполученими Штатами на-
дав Росії кредит у розмірі 5 млрд. доларів під реалізацію проекту бу-
дівництва в районі міста Гур’єва нафтопереробного комплексу [158]. 
Саме в цей період активніше стали розвиватися зв’язки у технічній та 
виробничій галузях. У 1990 році прем’єр-міністр Японії Т. Кайфу 
заявив про надання Радянському Союзу додатково 1 млрд. доларів на 
технічну допомогу. 

Наприкінці 1990-х років у відносинах з Росією Японія демонструє 
готовність підтримувати реформаторську діяльність російського уря-
ду, намагається внести конкретний вклад у стабілізацію соціально-
економічного і політичного стану в країні, вирішуючи при цьому го-
ловне завдання своєї політики на російському напрямку – зберегти у 
керівництва Росії почуття занепокоєності за розвиток ситуації в АТР і 
тим самим ніби підштовхнути його "не виявляти слабкість" у військо-
вій політиці відносно США, враховуючи особисту зацікавленість са-
мої Японії. Саме тому цілком закономірно, що поряд із спробами роз-
ширити діалог з Росією в економічній, політичній та гуманітарній 
сферах Токіо демонструє жорстку позицію у територіальній суперечці 
і активізує зусилля на зближення з США і з країнами – членами НА-
ТО у стратегічних питаннях, підвищує власний оборонний потенціал 
на російському напрямку. 

Іншими словами, в умовах нової стратегії США відносно Росії япон-
ські керівники були зацікавлені у збереженні певного рівня напруженості 
в російсько-американських відносинах. Така зацікавленість японського 
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уряду може здатися навіть нелогічною, бо сподіванням Японії в АТР 
повинна була б більше відповідати розрядка напруженості між США і 
Росією, підвищення рівня довіри між ними і взагалі оздоровлення кліма-
ту в системі відносин Схід-Захід. Проте в дійсності невпевненість прав-
лячих кіл Японії в майбутній стабільності японсько-американських від-
носин в міру згортання "холодної війни" між США і СРСР, втрата заціка-
вленості США до Японії як "форпосту боротьби" з Радянським Союзом в 
Азії, тобто до тієї ролі, яку вона вдало грала всі повоєнні десятиріччя аж 
до початку 1990-х років, – все це пояснювало зацікавленість японських 
лідерів у збереженні напруженості в російсько-американських відноси-
нах. 

В умовах перебудови системи міжнародних відносин США, поси-
лаючись на реформи в російській зовнішній політиці та необхідність 
врахування перегляду російської оборонної доктрини, отримали уні-
кальну можливість "самоусунутися" від виконання союзницьких зо-
бов’язань перед Японією в забезпеченні її безпеки і таким чином пе-
рекласти на неї виконання цих функцій. Як наслідок цього, вже на-
прикінці 1980-х років Японія змушена була піти на збільшення витрат 
на оборону, хоча "військова загроза" з боку Росії стала зменшуватися.  

Необхідно нагадати, що починаючи з 1967 року військові витрати 
Японії фактично обмежувалися 1% ВНП, а у 1976 році, коли була 
прийнята Національна програма оборони, це стало офіційною урядо-
вою політикою [159]. У 1996-1997 фінансовому році підвищення бю-
джетних витрат на оборону дорівнювалось 2,58% у порівнянні з 1995-
1996 фінансовим роком [160]. Але у тому ж 1995 році військові ви-
трати складали 0,959% ВНП та 6,7% бюджету [161]. 

На початку 1990-х років у Японії була переглянута оборонна полі-
тика. Японія, перш за все, активізувала свою участь у всіх військових 
маневрах, що проводилися в АТР спільно з США, Австралією, Кана-
дою та іншими країнами. У березні 1990 року Токіо вперше за всі 
повоєнні роки прийняв рішення фінансувати діяльність японських 
військ за кордоном, незважаючи на статті Конституції. Кошти виділя-
лися на підготовку спеціальних груп з числа добровольців, призначе-
них для відправки у складі збройних сил ООН у гарячі точки планети. 
До зміцнення національної оборони вперше за всі повоєнні роки під-
ключилося міністерство закордонних справ країни. Ця діяльність про-
ходила у межах гарантування стратегічної безпеки політичними засо-
бами. Японський уряд, керуючись міркуваннями зміцнення особистої 
безпеки, планував значно розширити надання стратегічної допомоги 
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не тільки партнерам і союзникам Сполучених Штатів в АТР, але й 
таким країнам, як В’єтнам, Камбоджа, КНДР, Афганістан [162]. 

Внаслідок поліпшення російсько-американських відносин Японія 
не могла не реагувати на японсько-американські відносини в рамках 
військово-політичного союзу. Співробітництво трималося на попере-
дньому рівні, незважаючи на посилення протиріч між двома країнами 
в економічній і стратегічній сферах [163]. Японський уряд в той же 
час докладає великих зусиль у створенні нового механізму японсько-
американського співробітництва у XXI столітті, передбачаючи тісні-
ше зближення двох країн шляхом формування нового за формою і 
змістом альянсу. У протиставленні поліпшенню американсько-
російських відносин Японія разом з США намагаються створити 
"велику сферу взаєморозвитку" в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.  

Певна занепокоєність Японії пояснюється ще й тим, що посилен-
ня американсько-російської взаємодії може проходити за її спиною, 
іншими словами, дві ядерні наддержави з певного моменту можуть 
почати ігнорувати інтереси безпеки країн, які не мають ядерної зброї. 
У правлячих колах Японії виключають можливість того, що Росія 
коли-небудь стане її стратегічним союзником або партнером, тому що 
цього ніколи не допустять Сполучені Штати і Китай [164]. В той же 
час Японія ніколи не може повністю довіряти російському керівницт-
ву в питаннях національної безпеки, оскільки сама Росія не піде на 
укладення будь-якого союзу з Японією, направленого проти Сполуче-
них Штатів, хоча останні і мають союз з Японією, який був направле-
ний саме на "стримування" Росії. Все це дає підставу японським ліде-
рам робити ставку, в першу чергу, на зміцнення відносин зі Сполуче-
ними Штатами, а не з Росією в майбутній системі міжнародних відно-
син.  

Разом з тим, ніби балансуючи у стратегічному колі між США, 
Росією та Китаєм, Японія прагне до нормалізації відносин з колишнім 
супротивником США – Росією. Зауважимо, що і в роки "холодної 
війни", незважаючи на відповідний тиск з боку США, японський уряд 
підтримував хоча й обмежений, але в той же час достатній рівень дво-
сторонніх відносин з СРСР. Розвивався політичний діалог, розширю-
валися торгівельно-економічні зв’язки. Але з кінця 1980-х років у 
Японії з’явилися більш конкретні інтереси щодо Радянського Союзу: 
стало важливим і необхідним підвищити рівень японсько-радянських 
відносин і не допустити, щоб Сполучені Штати випередили Японію в 
цьому напрямку.  
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Слід підкреслити, що процес зближення Японії з Росією відзнача-
вся певною суперечністю: з одного боку, Токіо було вигідно підклю-
читися до російсько-американського діалогу в будь-якій формі бага-
тостороннього співробітництва і тримати руку "на пульсі" російсько-
американських відносин, але з іншого боку, Японія була зацікавлена 
певною мірою в послабленні цих відносин. Тому не повинні здавати-
ся несподіваними такі дії японського уряду, як збереження напруже-
ності в російсько-американських відносинах в АТР, відмова від при-
йняття тих чи інших російських мирних ініціатив, нагнітання відчуття 
недовіри в американській адміністрації діями російського уряду і, 
навпаки, посилення почуття недовіри діями США відносно Росії. 

Японії вигідно, щоб і в майбутньому у відносинах Росії зі Сполу-
ченими Штатами зберігалася рівновага страху, щоб Росія й далі нама-
галася наздоганяти у воєнно-технічному відношенні промислово роз-
винуті країни. Японське керівництво не зацікавлене в кардинальній 
перебудові воєнної політики Росії на принципах оборонної достатнос-
ті, щоб не допустити появи у Сполучених Штатах спокуси піти на 
адекватне скорочення військової присутності в АТР або в Європі. 
Безумовно, ці процеси будуть проходити в умовах неминучого зрос-
тання японсько-американських суперечностей, економічного егоїзму, 
посилення антияпонського настрою в Конгресі США, а головне – зме-
ншення їх зацікавленості у зміцненні зв’язків з Японією, маючи на 
увазі продовження стратегії стримання Росії на глобальному та регіо-
нальному рівнях. Різке посилення японсько-американських економіч-
них протиріч у 1993-1996 роках – наочне тому підтвердження.  

Спроба японської дипломатії розіграти "російську карту" усклад-
нюється, як мінімум, двома обставинами: по-перше, неврегульованіс-
тю післявоєнних відносин та відсутністю до сьогодення мирного до-
говору між Японією та Росією (це, на думку Токіо, може бути виріше-
но тільки з розв’язанням територіальної проблеми); по-друге, дестабі-
лізацією внутрішньополітичного й економічного становища в Росії. 
При цьому, враховуючи скрутність другої проблеми, маніпулювання 
"російською мапою" для японської дипломатії ускладнюється навіть 
більше, ніж через першу причину. 

В Японії розуміють, що стабілізація ситуації в АТР міцно пов’яза-
на з перспективою політики Росії як воєнної наддержави. Так, оціню-
ючи нинішнє російське покоління молодих політиків, яке через 10-15 
років замінить керівників воєнного і повоєнного часу, японські полі-
тологи відчувають занепокоєність у зв’язку з посиленням у них націо-
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налістичного, проімперського настрою [165]. Можна припустити, що 
на початку 1990-х років процес російсько-американського зближення 
підштовхне Японію до практичних кроків у зміцненні безпеки за до-
помогою опори на власні сили. Поліпшення російсько-американських 
відносин, без сумніву, прискорить формування "сфери взаємопроцві-
тання" на чолі з Японією. Але на цьому шляху японська сторона вба-
чає для себе низку проблем. Перш за все, це відкрита незацікавленість 
Сполучених Штатів у передачі Японії ролі економічного та політич-
ного лідера в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Крім того, це зрос-
таюча невизначеність у розвитку системи міжнародних відносин, що 
була характерною для цього періоду. Японія мала намір компенсува-
ти цю невизначеність впровадженням нових форм своєї зовнішньої 
політики в АТР, тобто розробкою різних варіантів співробітництва з 
іншими країнами регіону на найближчі 20-30 років. Невизначеність 
зовнішньої політики Росії вимагала від Японії пошуків нових шляхів 
та методів забезпечення національної безпеки, розблокування конфлі-
ктів на різних рівнях. 

Таким чином, зміна стратегічного курсу Сполучених Штатів від-
носно Росії на початку 1990-х років – від стримування і конфронтації 
періоду "холодної війни" до розширення і поглиблення на партнерсь-
кому рівні –  викликала різну реакцію у правлячих колах Японії. Це 
виявилося в тому, що, з одного боку, Японія вітала зусилля двох країн 
щодо роззброєння та дії проти виникнення нової війни, а з другого – 
проявляла занепокоєність зростанням загрози безпеки в регіоні як на 
стратегічному рівні, так і у сфері економічного та технологічного су-
перництва зі Сполученими Штатами в зв’язку з послабленням глоба-
льних позицій Росії як супротивника США. 

В нових умовах японські лідери у свою зовнішню політику внес-
ли корективи, направлені на підвищення рівня і гарантій безпеки. У 
майбутній перспективі Японія буде намагатися зміцнювати союзни-
цькі відносини з США, розвивати й поглиблювати партнерські зв’яз-
ки з НАТО, Китаєм. У той же час Японія припускає можливість зміц-
нювати потенціал співробітництва з Росією в економічній та політич-
ній сферах, дбаючи про стабілізацію двосторонніх відносин. При цьо-
му Японія зацікавлена у збереженні відомого рівня напруженості у 
російсько-американських та російсько-китайських відносинах, вихо-
дячи з того, що центри сили повинні і в майбутньому проводити полі-
тику взаємного стримування та піклуватися про підтримку стратегіч-
ного балансу сил. 
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Японська політика щодо Росії буде з багатьох обставин залежати 
від системи зв’язків всередині трикутника Росія – США – Японія; 
відносно сучасного моменту, то він є таким лише за формою, а в сут-
ності – існує біполярна структура, в якій американський полюс немо-
жливо відокремити від японського. Безумовно, самостійна і вільна від 
жорстких зобов’язань Японія могла б стати своєрідним балансом, 
який би в залежності від ситуації сприяв збереженню рівноваги між 
Росією та США. Проте становлення Японії як незалежної військової 
сили не відповідає інтересам ні Сполучених Штатів, ні Росії і навряд 
чи знизить рівень напруженості в регіоні. Можливість отримання 
Японією самостійності у багатьох випадках залежить як від співвід-
ношення політичних сил всередині країни, так і від позицій США і 
Росії. Хоч Вашингтон, безумовно, зацікавлений у зміцненні військо-
во-політичного співробітництва з Токіо, передбачаючи в цьому як 
власну стратегічну вигоду, так і можливість використовувати асимет-
рію відносин для політичного тиску на свого східного партнера; в 
цілому ж він не зацікавлений у виведенні японських збройних сил за 
межі функцій, які відводяться їм американською глобальною стратегі-
єю. Немає потреб говорити про те, що створення незалежного японсь-
кого військового потенціалу, могутність якого буде значно перевищу-
вати існуючий рівень, не зовсім влаштовує Москву. Слід визнати, що 
у Росії і США існують паралельні підходи до проблеми забезпечення 
миру і стабільності у Східній Азії і басейні Тихого океану. 

Перехід до нового стану міжнародних відносин, на засадах якого 
знаходиться спроба світової співдружності відмовитись від стереоти-
пів "холодної війни", певною мірою знизив для Сполучених Штатів 
значення "японського фактора" у відносинах з Москвою. Той факт, 
що дві наддержави перестали бути відвертими супротивниками і в їх 
відносинах з’явилися елементи партнерства, безумовно, знизив аме-
риканську зацікавленість у підтримці напруженості в російсько-
японських відносинах. У новій ситуації, яка складається в міжнарод-
них відносинах, Сполучені Штати, мабуть, будуть декларативно про-
довжувати підтримувати існування територіальної проблеми. У більш 
широкому контексті збереження рівня російсько-японських відносин, 
що зберігається за часів "холодної війни", буде перешкоджати розвит-
ку позитивних тенденцій у системі глобальних міжнародних зв’язків. 
До того ж необхідно пам’ятати, що США зацікавлені як у стабільнос-
ті політичної ситуації в Росії, та і у збереженні військового союзу з 
Японією. Американське посередництво, принаймні, на рівні практич-
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ної політики, завжди буде враховувати інтереси Японії. Відмова Ва-
шингтона від підтримки японських територіальних претензій до Росії 
викличе гостру кризу, насамперед, в американсько-японських відно-
синах, наслідки якої дуже важко прогнозувати.  

Майбутнє японсько-російських відносин у багатьох випадках бу-
де залежати від подій на території Росії. При сприятливому результаті 
реформ початку XXI століття Росія може стати на реальний шлях ри-
нкової економіки, що поступово підготує її величезний ринок для 
інвестицій і торгівлі. Проведення реформ буде сприяти входженню 
Росії у світове співробітництво. Проте ейфорія відмови від конфрон-
тації, яка супроводжується не завжди реалістичними пропозиціями з 
питань роззброєння, мабуть, зміниться усвідомленням того, що воєн-
ний потенціал, враховуючи розміри території, поки що залишається 
майже найголовнішою ознакою приналежності Японії до клубу 
"великих країн". Тому можна припустити, що у майбутньому, навіть в 
умовах ідеально проведених реформ, збережеться певне протистоян-
ня між "благополучними" країнами розвинутої ринкової економіки та 
реформованою Росією, яка продовжує зберігати значний воєнний по-
тенціал, враховуючи ядерну зброю. В цій ситуації Японія буде нама-
гатися зберегти міцні відносини зі своїми союзниками та достатньо 
високий рівень американської військової присутності в регіоні. 

Дезінтеграція СРСР і втрата ним статусу "наддержави" примусила 
його правонаступника – Росію – спробувати компенсувати ці втрати 
претензією на лідерство серед країн, що розвиваються. Враховуючи 
минулий авторитет СРСР – Росії серед країн третього світу, її війсь-
ковий потенціал і ресурси, розвиток подібного сценарію може бути 
цілком реальним. У цьому випадку політика Росії буде набувати рис 
радикалізму і традиційно "антиімперіалістичної", антизахідної орієн-
тації, що, безумовно, вплине на японсько-американський союз. Мож-
ливість реалізації одного із сценаріїв, або частини будь-якого з них, 
або їх можливого поєднання ще довгий час буде визначати збережен-
ня Сполученими Штатами і їхніми союзниками військової могутнос-
ті, достатньої для будь-якої зміни регіональної чи глобальної стабіль-
ності. 

Центральне місце в тихоокеанській політиці Заходу збереже япон-
сько-американський військово-політичний союз, значення якого ви-
ходить далеко за межі регіональної політики. На користь цього гово-
рить і неминучість повернення політики Росії від романтики 
"загальнолюдських цінностей" до реальності національних інтересів. 
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Відносини між Росією і Сполученими Штатами у недалекому майбут-
ньому не зможуть зразу прийняти форму союзницьких, а тим більше 
стати адекватними існуючим формам японсько-американського парт-
нерства. Росія ніколи не зможе стати рівним партнером у союзі з Ва-
шингтоном, навіть якщо захоче. Це неможливо як в силу різних гео-
політичних інтересів обох країн, так і характеру їх колишніх відно-
син. Конфлікт різноманітних інтересів, очевидно, залишиться невирі-
шеним, що й буде визначати дистанцію між Росією, з одного боку, і 
Сполученими Штатами та Японією, з іншого. 

Сьогодні Росія, яка переживає політичну й економічну кризу, ма-
ло нагадує країну, протистояння якої з США ще не так давно склада-
ло підґрунтя існуючого світопорядку. Відносини між Токіо і Моск-
вою знаходяться на стадії перехідного періоду від жорстких, але обо-
в’язкових відносин періоду конфронтації, до цивілізаційних зв’язків, 
які визначаються загальними інтересами і цінностями. Проте мине ще 
немало часу, доки Японія і Росія не усвідомлять перевагу добросусід-
ства і зможуть подолати взаємну підозру та ворожнечу. Зробити це в 
умовах жорсткої орієнтації японської політики відносно Росії виклю-
чно на розв’язанні територіального питання буде занадто важко. Ро-
сійський вчений Г. Кунадзе вважає, що до недавнього часу ця пробле-
ма нагадувала "театр абсурду". "Територіальне питання вирішено від-
повідними міжнародними угодами", – заявляла Росія. "Якими угода-
ми?" – цікавилися японці. "Відповідними", – сором’язливо наполягала 
російська сторона [166]. 

У "Токійській декларації про російсько-японські відносини" від 
13 жовтня 1993 року відзначалося: "Президент Російської Федерації і 
Прем’єр-міністр Японії... провели серйозні переговори з питання про 
належність островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї. Сторони 
погоджуються з тим, що необхідно продовжити переговори з метою 
найскорішого укладення мирного договору шляхом вирішення цього 
питання, виходячи з історичних і юридичних факторів, та на основі 
розроблених згідно з домовленістю між двома країнами документів, а 
також принципів законності та справедливості і, таким чином, повніс-
тю нормалізувати двосторонні відносини" [167]. 

Тобто, крім правових засад, суперечку навколо згаданих островів 
пропонується вирішити, враховуючи історію формування державних 
кордонів, а також передбаченого Статутом ООН (стаття І) і Статутом 
Міжнародного суду (стаття 38, п. 2) принципу розв’язання суперечок, 
у випадку погоджування сторін, "по совісті та справедливості" [168]. 
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З правової точки зору, або за принципом законності, відповідно 
до Потсдамської декларації США, Великобританії і Китаю від 26 чер-
вня 1945 року, до якої приєднався і Радянський Союз, суверенітет 
Японії був обмежений чотирма її головними островами: "Умови Каїр-
ської декларації будуть виконані, і японський суверенітет буде обме-
жений островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сікоку і такими менш 
крупними островами, які ми ще маємо зазначити" [169]. 

За Сан-Франциським мирним договором 1951 року, в підґрунтя 
якого були покладені умови Потсдамської декларації, Японія відмов-
лялася від Курильських островів (Тісіма), включаючи острови Ітуруп, 
Кунашир і Шикотан (але не Хабомаї), з-під своєї юрисдикції (Сан-
Франциська конференція 1951 року і відповідні договори були дета-
льно розглянуті у першому розділі дисертації). У зв’язку з тим, що 
СРСР відмовився підписати Сан-Франциський договір, то у його від-
носинах з Японією питання про належність зазначених територій, з 
точки зору договірного права, залишилося невизначеним, точно так 
само, як у відносинах з іншими союзниками у війні з Японією. Ви-
ключенням були Сполучені Штати і Великобританія, керівники уря-
дів яких у лютому 1945 року підписали в Ялті з Й. Сталіним угоду 
про виконання вимог щодо передачі у володіння СРСР Курильських 
островів і Південного Сахаліну після вступу Радянського Союзу у 
війну з Японією та перемоги над нею. "Радянський Союз... вступить у 
війну проти Японії... за умови: 

1. Поновлення належних Росії прав, порушених... нападом Японії 
у 1904 році, а саме: повернення Радянському Союзу південної 
частини острова Сахалін і всіх належних до неї островів. 

2. Передача Радянському Союзу Курильських островів" [170]. 
У 8-й статті Сан-Франциського договору Японія підтвердила зо-

бов’язання виконати всі угоди союзників, пов’язані із закінченням 
війни з Японією, тобто і Ялтинську угоду. Проте СРСР, згідно з 25-ю 
статтею того ж договору, як країна, що не підписала його, формально 
позбавлявся цього права, до того ж 26-та стаття не надавала Радянсь-
кому Союзу при умові підписання мирного договору з Японією біль-
шої переваги, в тому числі і територіальної, ніж іншим учасникам 
конференції у Сан-Франциско. В той же час Радянський Союз як краї-
на-переможець, згідно з Актом про капітуляцію Японії, зберігав пра-
во на заняття цих островів, але до підписання двостороннього мирно-
го договору, якщо в ньому було б визначене інше. При відсутності 
такого договору, на думку американського фахівця з міжнародного 
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права А. Фердроса, "по закінченні військових дій зайнята територія 
може бути придбана окупантом навіть без договору (цесії), якщо по-
передній суверен від неї відмовляється або якщо він фактично відмо-
вився від зворотного завоювання" [171]. 

Треба також взяти до уваги думку доктора юридичних наук Р.А. 
Каламкаряна про те, що "в останні роки ставлення доктрини міжнаро-
дного права до питання про міжнародно-правову вагомість деклара-
цій про одностороннє прийняття державою юридичних зобов’язань 
пережило відповідну еволюцію в плані визнання за ними обов’язкової 
сили" [172]. 

Справа ускладнюється тим, що якщо спочатку Й. Сталін ставив 
питання про передачу Курил під міжнародний контроль (Тегеран, 3 
грудня 1943 року) [173] або повернення разом з Південним Сахаліном 
лише тих Курильських островів, що раніше належали Росії, тобто, не 
враховуючи Кунашир, Ітуруп, Шикотан і Хабомаї (бесіда у Москві 14 
грудня 1944 року з послом США А. Гарріманом) [174], то Сполучені 
Штати, намагаючись якнайшвидше втягнути СРСР у війну з Японією, 
в кінцевому результаті погодилися не повертати Курил, що належали 
Росії, а передати йому всі Курильські острови, тобто разом з півден-
ними. При цьому слід звернути увагу на думку Держдепартаменту 
США про те, що передача Японією південної частини Курил СРСР 
створить вигідну для керівництва Вашингтона конфліктну ситуацію в 
японсько-радянських відносинах (Меморандум від 28 грудня 1944 ро-
ку) [175]. 

До того ж Ялтинська угода з питань Далекого Сходу, з точки зору 
Сполучених Штатів і Великобританії, була угодою воєнного часу що-
до Японії як агресора і тому підлягала виконанню навіть без її згоди. 
Разом з тим, з точки зору радянсько-японських відносин, на момент 
підписання документа це було угодою мирного часу (виходячи з Пак-
ту про нейтралітет між Японією і СРСР 1941 року), і тому була необ-
хідна згода Японії на передачу частини її території іншій країні або 
відмова від неї. 

Згідно з Декларацією СРСР і Японії (9-та стаття), яка була підпи-
сана у Москві 19 жовтня 1956 року, Радянський Союз погоджувався 
на "передачу Японії островів Хабомаї і острова Сікотан з тим... що 
фактично передача цих островів Японії буде проведена після укла-
дення мирного договору" між Радянським Союзом і Японією [176]. 

Після того, як 19 січня 1960 року був підписаний новий американ-
сько-японський договір безпеки, радянський уряд у записці урядові 
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Японії від 27 січня 1960 року заявив, що "тільки при умові виведення 
всіх іноземних військ з території Японії і підписання мирного догово-
ру між СРСР і Японією острови Хабомаї і Сікотан будуть передані 
Японії, як це було передбачено... декларацією... від 19 жовтня 1956 
року..." [177]. Цікаво, що американський представник – Держсекретар 
Чертер на прес-конференції 8 лютого 1960 року підкреслив, що він 
дуже засмучений "...односторонньою відмовою Радянського Союзу 
від його зобов’язань перед японським урядом про повернення остро-
вів Хабомаї і Шикотан і укладення мирного договору з Японією..." 
[178]. 

Торкаючись правового аспекту цієї проблеми, звернення Росії і 
Японії до Міжнародного Суду ООН (62-га стаття Статуту ООН) і від-
повідно до згаданої вище Токійської декларації від 13 жовтня 1993 
року з питання про російсько-японські відносини з використанням 
принципу вирішення територіальної суперечки "по совісті та справед-
ливості" є цілком логічним. Слід також нагадати, що ще у січні 1990 
року Б. Єльцин висунув план розв’язання проблеми укладання мирно-
го договору Росії з Японією, який торкався вирішення й територіаль-
ного питання. План передбачав такі положення: 

1. Офіційне визнання існування територіальної проблеми. 
2. Демілітаризація островів Кунашир, Ітуруп, Шикотан і Хабомаї. 
3. Проголошення цих островів зоною вільного підприємництва з 
пільговими умовами для Японії. Укладання договору з Японі-
єю з питань розвитку співробітництва у торгівельно-
економічній, науково-технічній, культурній та гуманітарній 
сферах.  

4. Укладання мирного договору. 
5. Вирішення територіального питання новим поколінням політи-
ків через 15-20 років [179]. 

У вересні 1991 року російське керівництво висловилося за при-
скорення реалізації цього плану. 

Важливими обставинами при розробці загальної точки зору з цьо-
го питання є об’єктивна оцінка обох сторін щодо відповідних статей 
Сан-Франциського мирного договору з Японією 1951 року, особливо 
2-ї Статті про відмову Японії від усіх прав та претензій на Південний 
Сахалін з навколишніми островами і Курильські острови. Це не може 
бути проігноровано як Росією, так і Японією, якщо вони намагаються 
побудувати свої відносини в нову епоху на дійсно міцній міжнарод-
но-правовій базі, так і іншими членами міжнародного співтовариства, 
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зацікавленими у мирних відносинах і стабільності на Далекому Сході, 
починаючи з ініціаторів цього Договору – США та Великої Британії. 
Необхідно також зауважити, що ще у серпні 1956 року Японія у своє-
му проекті мирного договору з СРСР пропонувала відмову від Пів-
денного Сахаліну з належними островами та Курил (крім Шикотана 
та Хабомаї), посилаючись на Договір у Сан-Франциско [180]. 

Це виявляється особливо актуальним у світі визнання російською 
стороною (після візиту у травні 1997 року на той час міністра оборо-
ни РФ І.С. Родіонова) того факту, що японсько-американський Дого-
вір безпеки не направлений проти неї. Більше того, Росія оцінює його 
як фактор стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в умовах 
зростаючої могутності Китайської Народної Республіки [181]. 

Так, провідний науковий співробітник Інституту російської історії 
РАН, доктор історичних наук К.Є. Черевко дійшов висновку, що Ро-
сія "могла б заявити, що вона готова дотримуватися у відносинах з 
іншими країнами Сан-Франциського мирного договору з Японією 
1951 року, бо вважає відмову СРСР від його підписання помилкою" 
[182]. 

Протилежної точки зору дотримується старший науковий співро-
бітник ІМЕМВ С.В. Чугаров, який вважає, що "наявність територіаль-
них претензій є не джерелом, а результатом... поганих відносин", і 
переконаний, що проблема "північних територій" є суто дипломатич-
ною [183]. 

Проаналізувавши матеріали газети "Асахі", він доходить виснов-
ку, що "безпосередня зацікавленість Японії і Росії у взаємному спів-
робітництві залишається умовою успішного розв’язання територіаль-
ної проблеми" [184]. 

Інший шлях вирішення цього питання пропонує відомий японсь-
кий фахівець-міжнародник, професор Міжнародного центру японсь-
ких досліджень Хіросі Кімура, який у книзі "Курильська проблема: 
Історія японсько-російських переговорів з прикордонних питань" 
[185] пише: "На запитання: "Північні території або економічна під-
тримка?" слід було б відповісти: "І північні території, і економічна 
підтримка", думається, що між ними існує динамічний взаємозв’язок. 
З одного боку, чим активніше Японія буде брати участь у програмі 
економічної підтримки Росії, тим більш реальним стає повернення 
територій, а з другого боку, чим активніше Росія сприяє вирішенню 
територіального питання, тим більше шансів на отримання для неї 
економічної допомоги з боку Японії" [186]. 
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Щодо історичного аспекту територіальної проблеми між Японією 
і Росією, то необхідно зауважити, що він є найскладнішим, заплута-
ним, пов’язаним з історичною географією [187]. Звернемось до дже-
рельних та історіографічних матеріалів (див. додатки А, Б). 

Російський дослідник К. Черевко стверджує, що у манускриптах 
японських архівів – "Едзоті фудзоку какіаче" ("Записи про звичаї в 
землі Едзо") 1715 року, "Камусека – коку фусецуко" ("Роздуми про 
вдачі в землі Камчатка") 1783 року містяться повідомлення про те, що 
російські люди стали з’являтися в районі Едзо (сьогодні – Хоккайдо 
та Курильські острови) і контактувати з японцями на початку періоду 
Кьохо (1716-1735). Трохи раніше цього періоду південну частину Ку-
рил відкрили японці князівства Мацума [188]. Але матеріали секретно 
бекграунду "До історії формування російсько-японського кордону", 
який, на думку автора, було надруковано у 1977 році і розповсюдже-
но серед заступників командирів з політичних питань військових час-
тин на Далекому Сході, свідчать, що "у 1643 році (20-й рік Кан’ей) 
російські люди прийшли в Камчатку і відкрили острови Тісімські, 
яким дали назву – Курильські... Далі вони зайняли Аляску і поступо-
во, крок за кроком, прямували до півдня і там зайняли 21 острів, 
включаючи... Ітуруп і Кунашир, які вважаються відповідно  
20-м та 21-м островами" [189]. 

На початку XVIII століття на Курилах були експедиції сибірських 
козаків Данили Анциферова та Івана Козирєвського, який привів під 
російське підданство у 1713 році мешканців двох північних Куриль-
ських островів – Шумшу і Парамушир. У 1738-1739 роках Курильсь-
ку  гряду  досліджував  капітан  російського  флоту  
М. Шпанберг, за матеріалами якого у 1745 році на "Генеральній мапі 
Російської імперії" було показано 40 Курильських островів під росій-
ськими назвами [190]. При цьому необхідно враховувати, що в той 
час одним з головних факторів встановлення суверенітету на ті чи 
інші території було першовідкриття, географічний опис, а також гос-
подарське та культурне освоєння. 

У 1779 році Катерина II наказала всіх мешканців "далеких" 
(південних) Курильських островів, "якщо вони будуть утримані у під-
данстві... залишити вільними" [191]. У записці президента Комерц-
колегії О.Р. Воронцова і члена Колегії закордонних справ  
О.О. Безбородька про права Росії на відкриття російськими мореплав-
цями острова і узбережжя Північної Америки і про оголошення про 
це морським державам (не пізніше грудня 1786 року) підкреслюва-
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лось: "...Неодмінно повинні належати Росії: ...4) гряда Курильських 
островів, яка торкається Японії, відкрита капітаном Шпанберхом і 
Валтоном" [192]. 

Перед відправкою на острів Уруп (Середні Курили) групи росій-
ських колоністів на чолі з В. Звездочьотовим іркутський губернатор 
І.А. Піль, на підставі указу Катерини II від 31 грудня 1793 року, нака-
зував Г.І. Шеліхову (ініціатор заселення Урупа російськими людьми) 
11 травня 1794 року "...розвідувати про положення японської імперії 
та про Курильські острови, ближче до Японії розташовані" [193]. 

У 1855 році згідно з першим російсько-японським договором 
[194] – Симодським трактатом (саме до його річниці японський уряд 
у 1981 році встановив "день північних територій") [195] і після деяких 
спроб голови російського посольства Е. Путятіна отримати права на 
острів Ітуруп південна частина Курил визнана володінням Японії, їх 
середня і північна частини – володінням Росії, а Сахалін – не розме-
жованим [196]. У 1875 році за Санкт-Петербурзьким договором в об-
мін на права Росії на увесь Сахалін вона поступилася Японії групою 
Курильських островів на північ від острова Ітуруп і до півострова 
Камчатка [197], а за Портсмутським мирним договором 1905 року 
після російсько-японської війни – і південною частиною Сахаліну.  

До речі, саме у Портсмуті виник прецедент, коли у відповідь на 
протест російської делегації у зв’язку з вимогами Японії, які супере-
чили договору 1875 року, передати до неї південну частину Сахаліну, 
голова японської делегації барон Дз. Камура категорично заявив, що 
війни й ведуться саме для ліквідації старих договорів [198]. 

Цей договір був визнаний СРСР у 1925 році при встановленні 
дипломатичних відносин, відкидаючи політичну відповідальність за 
цю поступку царського уряду [199]. Підписуючи пакт про нейтралітет 
1941 року, радянська сторона поставила питання про повернення до 
неї південної частини Сахаліну і Курил, а Японія – про продаж її пів-
нічної частини Сахаліну. 

Таким чином, підсумовуючи все вищезазначене, слід зауважити, 
що ще у XVIII столітті південна частина Курильських островів факти-
чно увійшла до складу Росії. Це підтверджують і японські історичні 
документи. Так, згідно з розпорядженням прем’єр-міністра Японії 
№ 2 від 14 січня 1876 року стверджується, що північна і середня час-
тини Курильських островів разом з їх південною частиною складали 
за японським законодавством єдине ціле. З розпоряджень прем’єр-
міністра та міністра внутрішніх справ Японії № 1 від 6 січня 1885 
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року виходить, що до складу Курильських островів включалися не 
тільки південна частина Великої Курильської гряди – острови Куна-
шир та Ітуруп, але й острови Малої Курильської гряди, враховуючи 
н а й б і л ь ш и й  з  н и х  –  о с т р і в  Ш и к о т а н  
(о. Шпанберга). Японські географічні енциклопедії 1930 і 1939 років, 
японські лоції острова Хоккайдо і Південного Сахаліну 1928 року та 
Курильських островів і Південного Сахаліну 1937 року підтверджу-
ють той факт, що до кінця Першої світової війни як в юридичні, так і 
географічні межі Курильських островів включалися всі острови Вели-
кої і Малої Курильської гряди, в тому числі острови Ітуруп, Кунашир, 
Шикотан (або Сікотан – о. Шпанберга) та Плоскі острови (Хабомаї 
або Суйсьо) [200]. 

Фактично в Японії завжди Південні Курили розглядали не окре-
мо, а як частину Курильського архіпелагу [201]. 

До речі, до середини 1950-х років і в офіційних американських 
документах (наприклад, у Меморандумі з питання мирного договору 
з Японією, який склав полковник Міністерства оборони Стентон Баб-
кок від 26-27 жовтня 1950 року) [202] згадувалась єдина назва 
"Курильські острови" без розподілу на північні та південні.  

Досить цікавим є аналіз американських документів серпня-
вересня 1945 року з територіальних питань після вступу СРСР у війну 
з Японією. Так, у Меморандумі про капітуляцію Японії від 14 серпня 
1945 року підкреслювалось, що "з приводу Курильських островів на-
чальники штабів США і Росії домовились про кордони між районами 
проведення операцій. Начальники штабів очікують, що радянські вій-
ська приймуть капітуляцію та обеззброять японців на островах Пара-
мушир і Шумшу" [203]. У Загальному військовому і військово-
морському наказі № 1 від 14 серпня 1945 року говорилося: "Старші 
японські командири і всі сухопутні, морські, повітряні і допоміжні 
сили всередині Маньчжурії, Кореї на північ від 38° північної широти 
повинні здатися Головнокомандуючому радянськими військами на 
Д а л е к о м у  С х о д і "  [ 2 0 4 ] .  П і с л я  з в е р н е н н я  
Й. Сталіна до Г. Трумена відносно Курил Президент Сполучених 
Штатів 17 серпня 1945 року відповів, що він дає згоду про зміну 
"Загального наказу № 1" з тим, щоб включити всі Курильські острови 
до району, який повинен "капітулювати перед Головнокомандуючим 
радянськими військовими силами на Далекому Сході" [205]. 

Відомий російський вчений, науковий співробітник Інституту 
Далекого Сходу РАН, доктор історичних наук А. Марков перекона-
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ний, що проблема Південних Курил виникла як наслідок зусиль япон-
ської дипломатії при підтримці США перегляду угод, прийнятих в 
Ялті та Потсдамі" [206]. 

Але не слід забувати про відмову Трумена на радянську окупацію 
острова Хоккайдо. Незважаючи на непослідовну політику Сполуче-
них Штатів відносно територіального питання, радянські війська оку-
пували острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і вже після підписання 
Акту про капітуляцію – всі острови Хабомаї (3-5 вересня 1945 року). 

Як підкреслювалося вище, згідно з Декларацією 1956 року Радян-
ський Союз погодився передати острови Хабомаї і Шикотан Японії 
після укладення з нею двостороннього мирного договору, але Токіо, 
посилаючись на Сан-Франциський мирний договір 1951 року і внутрі-
шні акти про адміністративний поділ, наполягав на поверненні Японії 
також островів Кунашир і Ітуруп.  

Таким чином, в історичному плані так звані "північні території", 
рівно як і інша частина Курильського архіпелагу і Сахалін, ніколи не 
були чисто японськими землями, як і чисто російськими, тому необ-
хідно зробити спробу відносно цього випадку єдиного розуміння 
справедливості – за допомогою Міжнародного суду Організації Об’-
єднаних Націй [207]. 

Торкаючись політичного аспекту територіальної проблеми між Япо-
нією і Росією на початку 1990-х років, необхідно зазначити, що її вирі-
шення знаходилося на рівні 1956 року. У "Спільній радянсько-японській 
заяві" під час візиту до Японії М.С. Горбачова 16-19 квітня 1991 року 
підкреслювалося, що Президент СРСР і Прем’єр-міністр Т. Кайфу розу-
міють важливість прискорення роботи по завершенню підготовки мирно-
го договору і мають намір "діяти з цією метою конструктивно і динаміч-
но, використовуючи увесь позитив, що накопичений у двосторонніх пе-
реговорах у різні роки, починаючи з 1956 року, коли СРСР і Японія спі-
льно декларували припинення стану війни і поновлення дипломатичних 
відносин між ними" [208]. Вони також висловили свою позицію на ко-
ристь "справедливого та раціонального врегулювання мирними засобами 
конфліктів у цьому регіоні" [209]. 

Досить цікавої позиції дотримується з цього питання відомий 
американський вчений, співробітник Брукінського інституту Раймонд 
Гартхофф, який у статті "Північні території або Південні Курили" 
виділяє "дипломатичний аспект" цієї проблеми. Американський до-
слідник фактично сам собі суперечить. Спочатку він пише, що Сполу-
чені Штати не є зацікавленою державою в цій суперечці. І, безумов-
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но, Сполучені Штати вітали б будь-яке врегулювання, прийняте для 
Радянського Союзу і Японії. Але далі Гартхофф зазначає: "Підтримка 
Сполученими Штатами Японії у розв’язанні територіального питання 
полягає в тому, щоб США підтримували японське тлумачення того, 
що насправді є назвою "Курильські острови". США вважали, що це 
питання попередньо повинно було вирішуватися СРСР і Японією. 
Доки Радянський Союз відмовлявся визнати існуючу суперечку, така 
позиція, по суті, означала підтримку Японії. Сьогодні, коли обидві 
сторони визнають, що суперечка існує і мають бажання її владнати, 
США не “висловлюють свою перевагу при будь-якому конкретному 
підсумку” [210]. 

Американський експерт з міжнародних відносин Японії, в тому 
числі і з російсько-японських відносин, Пітер Бертон переконаний, 
що "будь-який японсько-російський мирний договір потребує згоди з 
боку всіх, хто підписав договір у Сан-Франциско у 1951 році" [211]. 

Іншої позиції щодо вирішення проблеми "північних територій" 
дотримується відомий російський вчений Володимир Єрьомін. У до-
слідженні "Від холодної війни до тристороннього співробітництва в 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні" він виділяє цикл заходів у ство-
ренні умов для реалістичного розв’язання територіального питання в 
найближчій перспективі. Єрьомін пропонує чотири головних напрям-
ки необхідних заходів: 
 стимулювання російської і японської сторін до попередньої прин-

ципової згоди на повернення по домовленості 1956 року; таке стиму-
лювання необхідно починати негайно, діяти швидко та енергійно; 
 заяви Президента Росії і Прем’єр-міністра Японії про готовність 

повернутися до домовленості 1956 року; ці заяви повинні мати форму 
не офіційних заяв, а скоріше висловлення особистої точки зору з за-
лишенням рішення за Парламентами і народами; проте у цих заявах 
повинні бути заклики до парламентів і народів підтримати таку точку 
зору; такі заяви необхідно зробити як можна скоріше; умовно їх мож-
на назвати впливом на Парламент і громадськість "зверху"; 
 організація і підтримка викладеної позиції лідерів серед максима-

льно широких кіл суспільства; починати таку організаційну роботу 
необхідно фахівцям з проблеми – прихильникам радикального рішен-
ня проблеми; цю роботу можна умовно назвати впливом на парла-
мент і громадськість "знизу" або "збоку"; 
 офіційне оформлення повернення до 1956 року з відстрочкою реа-

льного підписання договору і передачі двох островів. Під такою про-
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грамою не мається на увазі єдиний багатосторонній документ: части-
на програми може утримуватись у людських головах; друга частина 
може висловлюватись в усних домовленостях; третя – бути зафіксова-
ною у письмових документах [212]. 

В якому ж стані знаходиться територіальна суперечка між Росією 
та Японією сьогодні і яка позиція Сполучених Штатів у цій ситуації, 
що розгортається на даному етапі, починаючи з середини 1990-х ро-
ків? 

Позиція японської сторони фaктично не змінилася. Як головну 
умову поліпшення і подальшого розвитку відносин з Росією японсь-
кий уряд продовжує розглядати передачу Японії як мінімум чотирьох 
південних островів Курильської гряди. Про це заявив Прем’єр-міністр 
Японії Рютаро Хасімото на 136 сесії Парламенту 22 січня 1996 року. 
Він підкреслив: "У цьому році, коли виповнюється 70 років з часу 
підписання спільної декларації, яка відкрила шлях до поновлення ди-
пломатичних відносин між двома країнами, ми будемо уважно слід-
кувати за розвитком політичної ситуації в Росії і прикладемо ще біль-
ше зусиль з метою вирішення суперечки, пов’язаної з північними те-
риторіями. Таким шляхом ми будемо намагатися досягнення повної 
нормалізації відносин між нашими країнами на підставі Токійської 
декларації. Ми маємо надію, що уряд Росії докладе серйозних зусиль 
для рішення цього питання" [213]. 

Свою рішучість продовжувати і надалі намагатися отримати чоти-
ри Курильські острови Хасімото відкрито підтвердив у розгорнутому 
посланні, яке він направив Президенту Б. Єльцину у січні 1996 року 
[214]. 

До речі, в російсько-японську суперечку з приводу Південних 
Курил знову втручається Держдепартамент США. Так, у виступі 9 
грудня 1995 року на прес-конференції в Південно-Сахалінську посла 
США в Росії Томаса Піккерінга пропонувалося Росії "мирно переда-
ти" Південно-Курильські острови їх "законному володарю – Японії". 
Ця заява Піккерінга викликала обурення з боку колишнього голови 
кабінету міністрів В. Черномирдіна, який оцінив виступ американсь-
кого посла як "недозволений вибрик, який виходить за будь-які розу-
мні межі" [215]. 

На що розраховують японські державні діячі, політики і диплома-
ти, продовжуючи здійснювати тиск на Росію з метою задоволення 
своїх територіальних домагань? Перш за все, це розраховано на росій-
ських громадян, частина яких готова підтримати ці домагання Японії. 
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Прикладом може бути публікація 1 вересня 1995 року, напередодні 
святкування російською громадськістю 50-річчя розгрому японського 
м і л і т а р и з м у ,  г а з е т о ю  " С ь о г о д н і "  с т а т е й  
А. Шмирьова, в яких Росії пропонувалося негайно передати Японії 
Південні Курили. "У нас немає жодних прав на північні території, – 
пише А. Шмирьов, – і тому нам коли-небудь і в інтересах Росії якнай-
швидше необхідно повернути Японії острови Ітуруп, Кунашир, Ши-
котан, Хабомаї" [216]. 

Не зовсім зрозумілими є заяви окремих російських дослідників 
(наприклад, А.П. Маркова) про те, що Японії у суперечці про Курильські 
острови з Росією необхідно було застосувати приклад Китаю, який за-
пропонував вирішити японсько-китайське непорозуміння стосовно при-
належності островів Сенкаку не сьогодні, а передати його на розгляд 
майбутнім поколінням японців і китайців [217]. 

Ця пропозиція викликала досить нервову реакцію представників 
японського міністерства закордонних справ. Японське посольство у 
Москві повідомило міністерство закордонних справ Росії про те, що в 
Токіо подібні заяви розцінюються як відхід від лінії, зафіксованої у 
Токійській декларації, яку підписали у жовтні 1993 року Б. Єльцин та 
М. Хосокава, і що з таким підходом МЗС Японії погодитись не може" 
[218]. Аналіз свідчить, що для японської сторони згадана заява керів-
ництва міністерства закордонних справ на чолі з Є. Примаковим стала 
своєрідною підставою, щоб ще раз нагадати своїй та закордонній гро-
мадськості про наявність територіальної проблеми між Росією та 
Японією. 

Перенесення на майбутнє дискусії з територіального питання між 
Росією та Японією не підходить, на думку автора, обом сторонам з 
декількох міркувань. По-перше, заяви російських дипломатів про не-
вирішеність територіальної російсько-японської проблеми суперечать 
позиції колишніх керівників того ж СРСР, які протягом десятиліть 
стверджували, що ніякого територіального питання між Росією та 
Японією не існує, тому що воно було вирішено внаслідок військового 
розгрому Японії і включення Курильських островів згідно з рішення-
ми міжнародних конференцій воєнного і повоєнного часу до складу 
СРСР, а потім Росії. По-друге, не можна порівнювати японсько-
китайську суперечку про острови Сенкаку, на рифах яких не мешка-
ють люди, з південними островами Курильської гряди – найбільш 
крупними островами архіпелагу, на яких мешкає понад 20 тисяч лю-
дей. Більше того, на цих островах існує розвинута морська промисло-
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вість, одночасно це важливий військовий форпост Росії, який закри-
ває човнам інших країн вільний доступ в Охотське море до берегів 
Камчатки і Примор’я. 

У будь-якому випадку територіальні японсько-російські проблеми 
необхідно вирішувати як Росії, так і Японії разом, мирними засобами, 
без втручання будь-якої третьої країни. 

Зауважимо, що 18 березня 2002 року у Державній думі відбулися 
відкриті парламентські слухання на тему: “Південні Курили: пробле-
ми економіки, політики та безпеки”. Головним підсумком слухань 
стало затвердження “Рекомендацій”, які були направлені Президенту, 
уряду та органам державної влади суб’єктів Російської Федерації 
[219]. У тексті “Рекомендацій” констатується, що “Японія вбачає у 
мирному договорі лише засіб для вдоволення своїх територіальних 
вимог до Російської Федерації... Територіальні поступки з боку Росії 
неможливі і що... у договорі може бути зафіксованим тільки сьогодні 
існуючий міжнародно визнаний російсько-японський кордон” [220]. 

Необхідно зазначити, що США в цілому підтримують японські тери-
торіальні вимоги, бо частина їх з міжнародно-правової точки зору досить 
справедлива. Більше того, американська позиція не суперечить заявам 
представників російської законодавчої і виконавчої влади про необхід-
ність дотримуватись умов Декларації 1956 року, відповідно до якої СРСР 
збирався повернути Японії два острови. Якщо б Президенту  
Б. Єльцину вистачило рішучості поїхати до Японії і повернути їй обіця-
не, то претензії Токіо на ще два острови Курильської гряди були б визна-
ні будь-якою міжнародною експертизою. 

Відомо, що коригування головних принципів японської диплома-
тії очолив Прем’єр-міністр Японії Ясухіро Накасоне ще на початку 
1980-х років. Він вважав за необхідне підвищити рівень самостійності 
у зовнішньополітичній діяльності Японії від Сполучених Штатів і, 
перш за все, у питаннях відносин з Радянським Союзом. Він виступав 
за широку інтернаціоналізацію економічних і політичних зв’язків з 
СРСР, за розвиток повномасштабних відносин, як це личить могутній 
економічній державі світу. 

У своїй рішучості активізувати зовнішньополітичну діяльність 
Японії, в тому числі і на радянському напрямку, Накасоне враховував 
й ряд об’єктивних факторів. По-перше, він виходив з того, що пасив-
на дипломатія Йосиди більше була нездатною забезпечити сприятливі 
зовнішні умови для рішення стратегічних завдань розвитку нації – 
збереження статусу могутньої світової держави і лідера науково-
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технічного прогресу у XXI столітті, а також для створення в АТР 
"зони співпроцвітання". Про це Накасоне вперше заявив у промові ще 
у 1980 році. Ці ж ідеї були доповнені у Програмі розвитку Японії на 
порозі XXI століття, яка була затверджена наприкінці 1985 року на 
сесії Парламенту [221]. Пасивна дипломатія не могла бути корисною 
у майбутньому, бо і самі Сполучені Штати переглядали свої глобаль-
ні інтереси і не були зацікавлені "пропустити" Японію в лідери науко-
во-технічного прогресу, а також у створенні в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні "Pax-Japan". Тому Накасоне не мав сумніву, 
що Японія надалі повинна проводити самостійну активну диплома-
тію, зміцнюючи відносини як із США і НАТО, так і з Радянським 
Союзом. При цьому паралельно Японія повинна була зміцнювати свій 
військовий потенціал. По-друге, Сполучені Штати вже не хотіли не-
сти витрати на оборону Японії і вимагали від неї збільшення власних 
витрат на ці цілі. Але для цього, як вважав Накасоне, Японія повинна 
скоректувати свою дипломатію за допомогою активізації зовнішньо-
політичної діяльності, в тому числі на російському напрямку [222]. 
По-третє, у прийнятті рішень і формуванні зовнішньої політики Япо-
нії активну участь стала брати громадськість. Її роль була мінімаль-
ною при пасивній дипломатії, коли політичні рішення відображали 
лише боротьбу фракцій у правлячій Ліберально-демократичній партії 
[223]. У нових умовах громадські кола почали виявляти зацікавле-
ність в активізації зовнішньополітичного процесу, здійснюючи на 
нього реальний тиск [224]. Громадськість вимагала налагодження 
широких контактів у торгівельно-економічній, науково-технічній і 
гуманітарній сферах не тільки з промислово розвинутими країнами 
Заходу, але й з Росією і Китаєм. По-четверте, перебудова політично-
го мислення у напрямку активної зовнішньої політики була пов’язана, 
на думку Накасоне, з підвищенням в цілому ролі держави в диплома-
тичній діяльності.  

Критерієм нових підходів у зовнішній політиці Японії в АТР є ураху-
вання змін у міжнародній ситуації, в першу чергу, в російсько-
американських відносинах. На зовнішню політику Японії буде, безумов-
но, впливати тиск з боку США і країн НАТО в плані підвищення її відпо-
відальності за глобальну безпеку. Такого тиску не було у 1950-70-ті роки, 
проте він значно зріс на початку 1990-х років у зв’язку із загальною пере-
будовою системи міжнародних відносин. До того ж Сполучені Штати 
пропонують Японії дивитись на Росію не тільки як на свого стратегічно-
го супротивника, але й будувати з нею нові відносини. 
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Коли мова йде про підвищення ролі зовнішнього фактора у процесі 
формування японської політики на російському напрямку, це означає не 
тільки врахування позицій США, НАТО, самої Росії і Китаю відносно 
прийняття того чи іншого рішення, але й зміцнення прямого співробітни-
цтва з усіма учасниками цього зовнішньополітичного процесу. У 1980-ті 
роки американці підтримували досить міцні зв’язки з апаратом Лібераль-
но-демократичної партії, міністерством закордонних справ, Управлінням 
Національної Оборони з питань відносин з Радянським Союзом. Амери-
канський політолог Джон Чепмен свого часу не приховував, що жодне 
зовнішньополітичне рішення японського уряду відносно СРСР не при-
ймалося без узгодження з американською стороною. Рішення бойкотува-
ти Олімпійські ігри в Москві у 1980 році, підключення до економічних 
санкцій проти СРСР на початку 1980-х років, розширення стратегічної 
допомоги Південній Кореї, Філіппінам – все це Токіо здійснювало під 
тиском Сполучених Штатів [225]. Японський уряд координував зі Спо-
лученими Штатами і економічні зв’язки з КОКОМ з питань, що торкали-
ся експорту до Росії передової технології. 

Кожний японський учасник процесу формування зовнішньої політи-
ки Японії відносно Росії був зацікавлений у зовнішній підтримці з метою 
зміцнення власних позицій у політичному істеблішменті Японії. Японсь-
кі лідери йшли на співробітництво з США, розраховуючи на їх підтрим-
ку у боротьбі за голоси виборців; керівники міністерства закордонних 
справ готові були розширити співробітництво з американцями і слідува-
ти рекомендаціям Сполучених Штатів щодо Росії, намагаючись зміцнити 
позиції партійної бюрократії в механізмі прийняття рішень; Управління 
Національної Оборони шукало підтримки у США для здійснення тиску 
на уряд у зв’язку з необхідністю збільшення витрат на оборону [226]. 

Якщо у перші повоєнні десятиліття Японія вирішувала, головним 
чином, дві зовнішньополітичні проблеми – забезпечити сприятливі 
зовнішні умови для швидкого економічного зростання і зміцнювати 
військово-політичний союз зі Сполученими Штатами, то у 1990-х 
роках уряд зіткнувся з необхідністю розв’язування комплексу зовніш-
ньополітичних завдань, починаючи із забезпечення власних міцних 
позицій у науково-технічній області у XXI столітті і закінчуючи зміц-
ненням стратегічного поля навколо Японії в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні, спираючись на цей раз не стільки на Сполу-
чені Штати, скільки на власні сили. 

Необхідно відзначити, що для Японії в сучасних умовах проблема 
дипломатичної діяльності виглядає зовсім непросто. Це пов’язано не 
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тільки з активізацією стратегічного партнерства Росії і Сполучених 
Штатів Америки, а й з невизначеністю відносин між Китаєм і США, 
Китаєм і Японією, на Корейському півострові. 


