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ВСТУП 

Актуальність теми наукового дослідження. Дипломатія – це мистецтво 

встановлення взаємовигідних відносин між державами, засноване на таланті 

окремих особистостей знаходити компроміси у складних питаннях та не втрачати 

поваги до своїх опонентів під час найзапекліших суперечок. Складність ситуації, 

в якій опинилася нині Україна, ставить багато непростих питань перед нашими 

дипломатами, котрі працюють у закордонних представництвах. Ключовим 

пріоритетом зовнішньополітичного курсу України офіційно визнається 

європейська інтеграція. З Японією Україна встановила дипломатичні відносини 

26 січня 1992 р.  

Посольство України в Японії було зареєстровано у вересні 1994 р. Протягом 

останніх років експорт з України до Японії демонструє зростання. Україна 

поставляє в Японію зернові (головним чином кукурудзу), руди та концентрати 

заліза. Левову частку японського імпорту до України складають легкові та 

вантажно-пасажирські автомобілі та комплектуючі до них. Розвивається також 

науково-технічне та культурне співробітництво між Україною та Японією. 

Зокрема, замовлення з Японії отримують українські IT-компанії. Тому вивчення 

досвіду дипломатів Російської імперії у налагодженні стосунків з народом, який 

має значно відмінний від слов’янського світогляд, є, на наш погляд, досить 

корисним. За словами відомого дипломата та вченого В. І. Попова, «знання 

східної дипломатії, особливостей дипломатії кожної держави є дуже важливим під 

час проведення переговорів» [191, с. 84]. 

Російська Федерація у 2015 р. відзначає 160-річчя підписання першого 

російсько-японського договору [194]. З моменту підписання цього документу 

пройшло більше, ніж півтора століття, але інтерес до цих історичних подій є як з 

російської, так і з японської сторони. Про це, зокрема свідчать проведені на базі 

матеріалів Міністерств закордонних справ Росії та Японії виставки у містах Токіо, 

Сімода, Хеда та Хакодате у 2002 р. У 2005 р. відбулись виставки, присвячені 
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ювілею встановлення російсько-японських стосунків, у Державній Думі та МЗС 

Російської Федерації [153, с. 26 – 27]. 

Теоретичні положення дослідження дозволяють зняти існуючі розбіжності в 

розумінні цілей Російської імперії під час встановлення дипломатичних відносин 

з Японією, характеру російської далекосхідної політики та джерел російсько-

японських суперечок. Закономірності, виявлені у ході наукового дослідження, 

дозволяють узагальнити відомі дані щодо діяльності дипломатів Російської 

імперії в Японії. 

Актуальність нашої теми у прикладному аспекті пояснюється необхідністю 

для України мати союзника в особі такої держави, як Японія; підтримувати 

безперервний двосторонній діалог на високому рівні.  

Корисним для українських дипломатів буде ознайомлення як з позитивним, 

так і з негативним досвідом представників МЗС Російської імперії у вирішенні 

територіальних суперечок з Японією. 

Історичний моніторинг становлення та діяльності російської дипломатичної 

служби в Японії дозволяє дати оцінку її досягнень та прорахунків, і деякою мірою 

сприяє побудові ефективної лінії поведінки України у зовнішній політиці на 

Далекому Сході.  

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження здійснене в рамках наукової програми кафедри всесвітньої історії 

історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Актуальні проблеми 

вітчизняної та світової історії" (державний реєстраційний номер - 0111U006440). 

Об’єктом дослідження є становлення і діяльність російської дипломатичної 

служби в Японії у 1855 – 1904 рр. Предметом дослідження є процес заснування 

та функціонування консульств і дипломатичної місії Російської імперії в Японії, 

формування кадрового складу російських диппредставництв та їхня діяльність 

щодо налагодження політичних, економічних, культурних зв’язків з Японією. 

Територіальні межі дослідження включають японські міста-порти, де 

укладались російсько-японські договори та були засновані консульства та 

дипмісія Російської імперії. 
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Хронологічні рамки дослідження. Нижня межа – 1855 р. – рік підписання 

першого в історії російсько-японського договору, в якому було зафіксовано 

встановлення дружніх стосунків між державами, відкриття трьох японських 

портів для росіян і отримання російським урядом права призначення консула до 

Японії. Верхня межа – 1904 р. – розрив дипломатичних відносин між Російською 

та Японською імперіями. За необхідності автор розширював вказані хронологічні 

рамки з метою більш повного аналізу загальноісторичних умов, що вплинули на 

процес становлення та діяльності російської дипломатичної служби в Японії. 

Основна мета нашого дослідження полягає у комплексній характеристиці 

становлення та діяльності російської дипломатичної служби в Японії у 1855 – 

1904 рр. 

Відповідно до мети постають найбільш важливі завдання дослідження: 

 проаналізувати зміст російсько-японських трактатів, які встановлювали 

дипломатичні відносини між двома державами, регламентували 

діяльність консульств та дипмісії Росії в Японії; 

 дослідити обставини відкриття першого російського консульства в 

Японії, проаналізувати історію розвитку мережі російських консульств 

та особливості їхньої діяльності; 

 дати характеристику діяльності царської дипмісії в Японії, а саме, 

визначити роль дипломатів Російської імперії у розвитку 

міждержавних стосунків; 

 проаналізувати позитивний та негативний досвід розв’язання 

конфліктних ситуацій, що виникали в роботі дипломатичних 

представництв Росії в Японії; 

 визначити роль дипломатичних представників Росії в Японії у 

переговорному процесі, що передував російсько-японській війні; 

 охарактеризувати основні напрями історіографії питання заснування та 

діяльності дипломатичних представництв Росії в Японії. 

Наукова новизна дисертаційної роботи визначається тим, що автор вперше 

розглядає діяльність російських дипломатичних представників в Японії як 
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предмет для самостійного наукового вивчення. У дисертації знайшли 

відображення наступні конкретні положення наукової новизни дослідження: 

 звернена увага на різницю у задекларованих та реальних цілях Росії при 

встановленні дипломатичних відносин з Японією; 

 визначені засоби та методи царської дипломатії, що застосовувались для 

завоювання довіри японської влади та розв’язання конфліктних ситуацій; 

 уточнені дати відкриття органів зовнішніх відносин Російської імперії в 

Японії, з’ясовані прізвища та посади їхніх очільників; 

 детально проаналізована діяльність царських консульств в Японії, виявлені 

спільні та особливі риси у функціонуванні кожного з них; 

 визначені фактори, що впливали на добір кадрів на посади дипломатичних 

представників Російської імперії в Японії; 

 оцінена результативність впровадження у життя російської далекосхідної 

політики кожним з голів російської дипмісії в Японії; 

 для реалізації поставлених у дисертації мети та завдань до наукового обігу 

було введене широке коло неопублікованих архівних матеріалів. 

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає у тому, що 

сформульовані дисертантом наукові положення та наведені факти носять 

міждисциплінарний характер і можуть бути використані при підготовці наукових 

робіт, навчальної літератури, програм та спецкурсів з всесвітньої історії, 

дипломатії та міжнародних відносин. Дисертація може становити інтерес для 

українських дипломатів, які працюють над розвитком торговельно-економічного, 

науково-технічного та культурно-гуманітарного співробітництва нашої держави з 

країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, зокрема з Японією, котру називають 

третьою економікою в світі (після США та КНР). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювались на засіданнях кафедри всесвітньої історії Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Автор 

виступала з науковими доповідями на конференціях у Харкові («Каразінські 
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читання», 2011 - 2013; «Сучасні тенденції сходознавства», 2012, 2014), Черкасах 

(«Шості Богданівські читання», 2010), Мінську («Международные отношения: 

история, теория, практика», 2012). За результатами дослідження автором було 

опубліковано 19 наукових праць. З них: 8 статей у наукових фахових виданнях 

України, 7 – у збірниках матеріалів наукових конференцій, 3 – за кордоном (у 

Російській Федерації); 1 – у збірнику наукових праць. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 197 сторінках і 

складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку джерел та літератури 

(238 позицій). 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА, МЕТОДОЛОГІЯ ТА 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Історіографічний огляд 

Становлення і діяльність російської дипломатичної служби в Японії є 

багатоаспектним об’єктом для вивчення, тому в роботі були задіяні не лише 

спеціальні дослідження з проблеми, а й широке коло літератури з історії 

дипломатії [133, 155, 156, 164, 170, 183, 185, 191, 195, 196], історії зовнішньої 

політики Російської [132, 161, 223, 224] та Японської імперій [129, 158, 162, 192, 

202, 214, 215, 216, 228, 237], історії російської розвідувальної служби [140, 141], а 

також з історії Кореї [157, 230], контроль над якою став на початку ХХ ст. 

предметом російсько-японської суперечки. 

Не зупиняючись на детальній характеристиці цих допоміжних праць, 

приділимо увагу дослідженням, автори яких здійснили спробу розглянути весь 

процес становлення російсько-японських відносин. Однією з перших подібних 

робіт стала монографія С. І. Новаковського [184], видана у 1918 р. Завдяки 

залученню японських архівів його дослідження не втратило своєї цінності до 

наших днів. С. І. Новаковський став одним з перших істориків, який вказав на 

невиправданість сподівань на активний розвиток російсько-японської торгівлі 

наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. ХІХ ст. 

Значний внесок у вивчення історії російсько-японських відносин зробила 

радянська дослідниця Е. Я. Файнберг [204], яка ввела до наукового обігу значну 

кількість нових документів з російських та японських архівів. Історик визначила 

мотивацію росіян під час спроб встановити дипломатичні та торговельні 

відносини з Японією, здійснила аналіз російсько-японських договорів 1855, 1857, 

1858, 1875 рр. Е. Я. Файнберг констатує той факт, що росіяни не зуміли 

скористатись вибореними привілеями відносно одержання права торгівлі на 

далекосхідних ринках – їхні судна заходили до японських портів набагато рідше 

інших іноземних суден. Авторка пояснює це «нечисленністю Тихоокеанської 

ескадри Росії та слабким розвитком російської торгівлі на Тихому океані, зокрема 

з Японією». На нашу думку, така трактовка залишає відкритим питання про те, 
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чому після успішного завершення численних спроб росіян щодо підписання 

торгового договору з Японією не було докладено суттєвих зусиль для того, щоб 

задеклароване прагнення «вимінювати бажані товари та майно на привезені 

товари, майно і гроші» втілилось у життя. 

У книзі японського дослідника С. Накамура, присвяченій історії російсько-

японських відносин у ХVІІ – на початку ХХ ст., подана коротка хронологія 

мандрівки Є. В. Путятіна до Японії, висвітлені обставини суперництва 

російського та американського комодорів, приділена значна увага переговорам, 

що передували підписанню Сімодського договору [181]. Інформація про 

створення російської консульської служби в Японії та виникнення місії є дуже 

стислою. Суттєвим недоліком книги є відсутність посилань на джерела, на яких 

базується дослідження. Робота друкувалась частинами протягом чотирьох років – 

з 1973 до 1977 під назвою «Історія російсько-японських культурних та людських 

стосунків». Перша редакція книги вийшла з друку у 1978 р. 

Оцінка поглядів С. Накамура щодо культурних зв’язків між двома 

державами була надана І. І. Баланєвою [126]. У дусі радянської ідеології автор 

заявляла, що «…немало буржуазних істориків … намагаються спотворити 

сутність російсько- та радянсько-японських відносин, замовчувати або прямо 

заперечувати факти культурного впливу Росії на Японію». Подібне 

висловлювання, на наш погляд, є проявом «комплексу старшого брата».  

Проблема історіографії російсько-японських відносин розглядалась серед 

інших питань на VІ симпозіумі радянських та японських вчених (Ленінград, 

1983). На думку одного з доповідачів, І. А. Якобашвілі [213], кінець ХVІІІ – 

середина ХІХ ст. є періодом встановлення офіційних контактів Росії з Японією, а 

1852 – 1875 рр. можна охарактеризувати як період російсько-японських 

переговорів про розмежування.  

У 1988 р. була опублікована одна з базових робіт, що висвітлюють історію 

російсько-японських відносин – дослідження радянського історика 

Л. М. Кутакова [169], який виявив залежність розвитку російсько-японських 

відносин від внутрішньополітичної ситуації в Росії та Японії. Велику увагу автор 
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приділив місії Є. В. Путятіна, російсько-японським переговорам 1859, 1862, 

1867 рр. Історик зауважує, що «преса всього світу писала про те, що Путятін, а не 

Перрі відкрив першим Японію». Проте Л. М. Кутаков звинувачує Є. В. Путятіна у 

надмірній поступливості щодо південної частини Курильських островів та 

Сахаліну. На нашу думку, посол Миколи І повною мірою справився зі своїм 

завданням, головним пунктом якого було встановлення дипломатичних відносин 

із Японією. Також автор зазначає, що «знадобилось майже сторіччя зусиль 

російської дипломатії, щоб пробити стіну ізоляції, створену японськими 

дипломатами». Виникає враження, що ціле століття російські дипломати 

працювали над розв’язанням цієї проблеми. Насправді ж «японське питання» 

спливало епізодично. На той час зовсім небагато російських високопосадовців 

задумувались про встановлення дипломатичних зв’язків з Японією, і навіть після 

успіху місії Є. В. Путятіна верховна влада часто барилась скористатись плодами 

його зусиль. На думку Л. М. Кутакова, вибір місця для консульства у Хакодате, 

віддаленому від центральних районів держави, пояснюється небажанням 

втручатись у внутрішні справи Японії. Але позиція невтручання зовсім не вимагає 

розташування консульства на периферії. Для успішного виконання своїх 

обов’язків дипломат постійно має бути в курсі справ, має знати найсвіжіші 

новини політичного та економічного життя держави, де виконує свою службу. А 

віддаленість Хакодате від Кіото та Едо обмежувала можливості російського 

консула щодо швидкого одержання необхідної інформації. 

Досліджуючи історію зародження російсько-японських відносин у ХVІІ – 

ХІХ ст., сучасний російський науковець К. Є. Черевко приділяє особливу увагу 

питанню приналежності Сахаліну та Курильських островів [205]. 

У 2009 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 

відбувся захист кандидатської дисертації О. О. Шаповалової, об’єктом 

дослідження якої став процес розвитку цілісної системи відносин Росії і Японії у 

2000 – 2008 рр. [206]. 

Серед досліджень, у яких розглядаються окремі питання взаємовідносин 

росіян та японців, територіальна проблема є однією з найбільш обговорюваних. 
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Цій темі присвячена величезна кількість публікацій. Проте ми розглянемо з них 

лише ті, де висвітлена роль дипломатів Російської імперії, які брали безпосередню 

участь у демаркації далекосхідних кордонів держави. Свою кандидатську 

дисертацію питанню Південного Сахаліну та Південних Курильських островів 

присвятив професор Сахалінського державного університету В. М. Єлізар’єв [142, 

143], який проаналізував історичні передумови виникнення конфлікту та боротьбу 

за спірні території наприкінці ХVІІІ – у ХІХ ст. Науковець відмічає досягнення 

Є. В. Путятіна щодо підписання договору, який визначив перші російсько-

японські кордони на Курильських островах; цитує переписку консула у Хакодате 

Є. К. Бюцова із директором Азійського департаменту П. М. Стремоуховим. У 

своїх роботах історик справедливо відмічає, що нині суперечки щодо 

територіальної проблеми між двома державами зайшли у глухий кут і негативно 

впливають на розвиток російсько-японських політичних та торгово-економічних 

відносин. 

Розгляд результатів переговорів 1853 – 1873 рр., що створили передумови 

для розв’язання російсько-японської суперечки про кордони, став одним із 

завдань кандидатської дисертації М. В. Строєвої [200]. Авторка, як і багато інших 

російських істориків, переконана у тому, що курильське питання є вже вирішеним 

результатами Другої світової війни та Сан-Франциським договором. 

М. В. Строєва вказує на те, що консультації Є. К. Бюцова у Токіо у 1872 – 

1873 рр. не призвели до вирішення проблеми кордонів. На нашу думку, у тому, 

що у 1875 р. о. Сахалін офіційно перейшов у володіння Російської імперії є й 

заслуга Є. К. Бюцова, хоча на момент підписання Петербурзького договору він 

вже не опікувався російсько-японськими відносинами, а представляв царські 

інтереси у Цинській імперії. 

Історія російсько-японських культурних зв’язків. У наукових працях 

Г. Д. Іванової досліджуються перші культурні контакти Росії та Японії. Авторка 

вказує на те, що вивчення російської мови та літератури має давні традиції у 

Японії [147]. Одним з перших осередків російської культури Г. Д. Іванова називає 

Токійську школу іноземних мов і висвітлює професійну діяльність таких її 
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викладачів, як М. Грей та Л. І. Мечников. Із світської точки зору аналізує 

радянська історик «японський» період життя І. Д. Касаткіна, якого сучасні 

науковці називають не інакше як Микола Японський і більше уваги приділяють 

його духовній місії, а не дослідницькій роботі. 

У другій половині 80-х – у 90-х рр. ХХ ст. стають популярними дослідження, 

присвячені взаємосприйняттю російського та японського народів. Свій внесок у 

розкриття цієї теми зробив видатний японський русист Х. Вада [130]. 

Опубліковані матеріали його виступів дають нам змогу зрозуміти, яким було 

ставлення японців до Росії у період встановлення дипломатичних відносин між 

двома державами. На думку Х. Вада, уявлення про Росію змінювались від 

сприйняття її як вчителя, до виникнення образу ворога, пізніше – брата по 

стражданнях. Науковець справедливо відмічає, що ставлення до Росії як до ворога 

було більш розповсюдженим, аніж уявлення про неї як про вчителя. Х. Вада 

розглядає історію російсько-японських відносин у зв’язку з політикою США, 

спрямованою на відкриття Японії та розповсюдження там свого впливу [236]. 

Порівнюючи методи ведення переговорів Є. В. Путятіна та М. К. Перрі з 

японцями, автор відмічає ефективність мирної тактики, застосовуваної 

російським дипломатом. Адже під час укладення міжнародних договорів для 

американських кораблів були відкриті лише два порти, а для росіян - три. 

Щоправда росіяни програли американцям у часі: Канаґавський договір був 

підписаний раніше, аніж Сімодський трактат. Х. Вада наголошує, що російсько-

японські домовленості були більш справедливими, ніж американсько-японські. 

Сполучені Штати досягли згоди з Японією щодо екстериторіальності в 

односторонньому порядку, у той час як росіяни взамін на отримання права 

екстериторіальності в державі Ніхон визнавали такі ж привілеї за японцями, які 

будуть відвідувати Росію. 

Якщо вищезгаданий японський історик Х. Вада досліджував формування 

образу Росії в Японії, то російський вчений О. І. Штейнгауз здійснив спробу 

ідентифікації образу Японії очима росіян у другій половині ХІХ ст. [211]. 
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Японський дослідник Ц. Тоґава аналізує образ Росії, що формувався в Японії 

до і після реставрації Мейдзі [235]. Автор вказує на схожі етапи розвитку Росії та 

Японії, порівнюючи реформи Олександра ІІ та мейдзійські перетворення. Йому 

заперечує російський журналіст О. Є. Куланов, який з приводу названих 

історичних подій пише, що їх порівнюють «необізнані у японських справах 

люди». Хоча ми не сумніваємось у обізнаності Ц. Тоґава в історії Японії, але 

також утримались би від подібних порівнянь. Ц. Тоґава вносить суттєві 

доповнення до інформації щодо відправки японських студентів на навчання до 

Росії. У російськомовній історіографії часто з гордістю пишуть про те, що 

російський консул у Хакодате Й. А. Гошкевич, повертаючись у 1865 р. до Санкт-

Петербургу, привіз із собою шістьох японських студентів. Ц. Тоґава приходить до 

висновку, що різниця у кар’єрних шляхах між тими, хто навчався у Росії, і тими, 

хто надав перевагу університетам Європи і Америки, характеризує Росію як менш 

передову, аніж держави Заходу. Тому, на думку Ц. Тоґава, освіта, одержана 

японцями у Росії, не мала для них великої користі. 

Нестандартним підходом до вивчення історії російсько-японських відносин 

та залученням величезної кількості джерел характеризуються роботи російського 

історика В. Е. Молодякова [178], який з 1995 р. живе та працює у Токіо. Його 

книги присвячені маловідомим сторінкам в історії співробітництва та протидії 

двох держав, він дійсно підіймає ті проблеми, яких майже не торкаються інші 

дослідники російсько-японських відносин. Будучи знавцем літератури та 

культури Срібного століття, В. Е. Молодяков аналізує ставлення таких 

представників інтелігенції, як В. Я. Брюсов, В. С. Соловйов, А. Бєлий, до 

історичних подій кінця ХІХ – початку ХХ ст. Дослідник відмічає, що російські 

філософи та письменники помітили так звану «жовту небезпеку» набагато раніше 

не лише європейців, але й російських політиків. В. Е. Молодяков разом із 

журналістом О. Є. Кулановим ввели до наукового обігу незвичні для традиційної 

історіографії терміни: іміджмейкінг, іміджбрейкінг, піар-акції, використовуючи ці 

терміни для опису взаємодії між Російською та Японською державами [167]. 
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У збірнику статей під редакцією Ю. Д. Михайлової та М. У. Стіла також 

підіймається проблема важливості образів держави-сусіда, створюваних в Японії 

щодо Росії і навпаки [221]. У спільній статті Ю. Д. Михайлова та В. Е. Молодяков 

наголошують на тому, що займались вивченням образу Японії в Росії та образу 

Росії в Японії незалежно один від одного [177]. 

Передісторія, хід та наслідки російсько-японської війни не раз були 

предметом вивчення істориків з усього світу. Нас, зокрема, цікавить 

дипломатичний аспект цього конфлікту. Дослідження британського японознавця 

І. Х. Ніш заповнило існуючий в літературі пробіл з історії російсько-японської 

дипломатії 1898 – 1903 рр. [231]. В результаті вивчення обставин ведення 

російсько-японських переговорів щодо Маньчжурії та Кореї він приходить до 

висновку про те, що Росія, наскільки це було можливо, намагалась уникнути 

обговорення маньчжурського питання і водночас наполягала на необхідності 

нейтралізації Кореї. 

До історії військових конфліктів між Росією та Японією звертається 

О. В. Шишов [209, 210]. Серед переліку військових трагедій у його роботах 

можна зустріти стислу інформацію щодо спроб пошуку компромісу між двома 

державами. Проте цитати з договорів та офіційних листів у книгах О. В. Шишова 

не підкріплені жодними посиланнями на джерела. 

Хід російсько-японських переговорів 1903 р. став предметом вивчення 

І. В. Лукоянова [173], який основну увагу приділив тому, як вироблялась позиція 

російської сторони, чиї інтереси та впливи вона відображала. Автор приходить до 

висновку про те, що провал переговорів став результатом внутрішніх проблем 

управління в Російській імперії. 

Автори двотомника, що вийшов з друку в академічному видавництві “Brill”, 

розглянули військовий, дипломатичний, соціальний, політичний, економічний та 

культурний аспекти російсько-японської війни [233, 234]. Проте їхня спроба 

надати цій війні статус світової є, на нашу думку, невиправданою. 

Малодосліджені аспекти підготовки Росії до війни 1904 – 1905 рр. підіймає у 

своїй статті Б. Меннінг [175], який стверджує, що якість російської військової та 
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морської розвідки по відношенню до Японії була неоднорідною. До того ж, на 

думку автора, обмеженість петербурзької «верхівки» не дозволяла робити 

правильні та своєчасні висновки про неминучість війни. 

Дослідниця з Хабаровська Н. О. Алепко виділяє основні етапи формування 

російсько-японських торгових контактів у 60-ті рр. ХІХ ст. [125]. Повільний 

розвиток торговельних відносин між Росією та Японією автор пояснює 

віддаленістю економічно розвиненої європейської частини Росії від Японії, 

слабким розвитком транспортних систем обох країн та нечисленністю російського 

населення на узбережжях Японського та Охотського морів. Дозволимо собі 

зауважити, що обсяги британсько-японської торгівлі в рази перевищували 

російсько-японські показники товарообігу. При цьому підданим Великобританії 

не заважала велика відстань, яку доводилось долати, та повна відсутність 

британських поселенців на узбережжях названих морів. На нашу думку, 

нечисленність досліджень з історії російсько-японських економічних відносин 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. зумовлена практичною відсутністю 

торгових відносин між двома державами у той історичний період. 

В цілому, у загальних роботах з російсько-японських відносин діяльність 

російських посланників у Японії згадується лише побіжно, часто не згадується 

взагалі (не кажучи вже про консулів, за винятком першого консула Росії в Японії 

Й. А. Гошкевича). Діючими особами в таких працях виступають Російська та 

Японська імперії, іноді аналізується робота окремих міністрів, але у затінку 

залишаються люди, які безпосередньо втілювали в життя політику своїх 

правителів на місцях.  

Окремі епізоди російсько-японських відносин. За період, що минув з моменту 

відкриття першого російського консульства у Японії до розірвання 

дипломатичних відносин у 1904 р., російським дипломатам не раз доводилось 

брати участь у розв’язанні локальних конфліктних ситуацій, не даючи їм змоги 

перейти на міжурядовий рівень. Участь Й. А. Гошкевича у розв’язанні 

Цусімського інциденту 1861 р. висвітлена у статті Д. Б. Патлая [187]. Автор 
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приходить до висновку про те, що наслідки подій на о. Цусіма призвели до 

ослаблення російського військово-політичного впливу у далекосхідному регіоні. 

За часів головування у російській місії посланника Д. Є. Шевича відбувся 

замах на цесаревича Миколу Олександровича. Цій події присвятив свою 

публікацію російський історик А. А. Басов, який проаналізував вплив інциденту в 

Оцу на юридичну практику та внутрішньополітичний курс Японії [127]. 

Посилаючись на архівні документи, автор пише про активні заходи, вжиті 

Д. Є. Шевичем для гарантування безпеки наступника російського престолу під 

час його перебування в Японії. Проте, заходи ці виявились недостатніми для того, 

щоб попередити замах. 

Історіографія, безпосередньо присвячена встановленню російсько-японських 

дипломатичних відносин та функціонуванню російських диппредставництв в 

Японії. Одним з перших науковців, хто, досліджуючи історію російсько-

японських відносин, акцентував свою увагу на зусиллях Росії щодо встановлення 

дипломатичних відносин з Японією, на діяльності російських консульств та місії, 

став не представник російських чи японських наукових установ, а професор 

університету штату Флорида Дж. О. Ленсен. Роботи вченого засновані на широкій 

джерельній базі, яка включає, як російські, так і японські документи. Аналізуючи 

історичність нарисів І. О. Гончарова про його мандрівку до Японії, Дж. О. Ленсен 

відмічає, що вони є більшою мірою книгою для юнацтва, аніж історичним 

джерелом. Твір «Фрегат «Паллада»», на думку науковця, можна використовувати 

як історичне джерело лише у співставленні з японськими записами середини 

ХІХ ст. Дж. О. Ленсен відмічає, що дорожні замітки І. О. Гончарова сповнені 

відчуття зверхності по відношенню до японців. Японські джерела свідчать про 

взаємність таких відчуттів [226]. Докладний аналіз місії Є. В. Путятіна здійснений 

Дж. О. Ленсеном у роботі «Російська експедиція до Японії 1852 – 1855 рр.» [223]. 

Процес зближення Росії з Японією Дж. О. Ленсен розподіляє на два періоди: 

приблизно з 1700 до 1850; другий період, на думку автора, починається з 1850 р., 

верхня хронологічна межа залишається відкритою. Історик справедливо зазначає, 
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що Сімодський трактат містив зерна російсько-японської торгівлі, але головні 

його положення належали до сфери політики, а не товарообміну.  

У праці Дж. О. Ленсена «Російський натиск на Японію» міститься матеріал 

про перебування команди фрегату «Аскольд» у порту Наґасакі [227]. 

Безсумнівний інтерес являє собою інформація про надання наґасакським 

губернатором допомоги виснаженому негодою та хворобами екіпажу корабля. 

Результатом тривалої та кропіткої роботи стали складені Дж. О. Ленсеном 

хронологічні таблиці, де міститься інформація про російських дипломатів, які 

служили у Хакодате, Кобе, Наґасакі, Токіо та Йокогамі [224]. Щоправда, таблиці 

містять деякі неточності: Й. А. Гошкевич став консулом у Хакодате у 1858 р., а не 

у 1861 р.; а Є. К. Бюцов з 1871 р. служив у Йокогамі, а не у Хакодате. 

Лише у 2004 р. було видано перше узагальнююче дослідження з історії 

царської дипломатії в Японії, автором якого є професор університету Аояма 

Ґакуїн (Токіо) П. Е. Подалко [190] (подібне дослідження з історії дипломатичної 

місії США в Японії було видане на шість років раніше [220]). Робота з 

документами Державного архіву Російської Федерації та Російського державного 

архіву Далекого Сходу дозволила П. Е. Подалку розкрити невідомі сторінки 

історії численних контактів членів царської сім’ї Романових з японцями, а також 

історії становлення токійської місії. Автор припускається деяких неточностей у 

датах. Так, згідно поданих ним даних, відкриття російського консульства у 

Наґасакі відбулось у 1873 р., в Йокогамі – у 1874 р. Документи, знайдені нами в 

Архіві зовнішньої політики Російської імперії, змушують сумніватись у 

правильності цих дат. П. Е. Подалко не заглиблюється в аналіз діяльності 

російських дипломатичних представництв в Японії. Він обмежується 

констатацією факту того, що посаду посланника послідовно обіймали 

К. В. Струве, О. П. Давидов. Трохи більше уваги приділено Д. Є. Шевичу. Щодо 

його наступника П. Е. Подалко пише: «Про перебування М. О. Хитрово у Токіо та 

його діяльність у якості посланника відомо не дуже багато…». Наступник 

М. О. Хитрово О. М. Шпейєр у монографії не згаданий, є деяка інформація про 
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діяльність посланників Р. Р. Розена та О. П. Ізвольського. Функціонування 

російських консулів в Японії у 1858 – 1904 рр. також залишилось не висвітленим.  

Проте, безсумнівний інтерес представляють собою міркування П. Е. Подалка 

щодо російської зовнішньої політики на Далекому Сході, у якій, на думку автора, 

далеко не останнє місце займали питання національного престижу, котрий 

підтримувався виключно демонстраційними методами. Згідно П. Е. Подалку, 

далекосхідна політика Росії характеризувалась неясністю та суперечливістю 

намірів. Окрім того, у монографії міститься докладний аналіз діяльності 

російської військової агентури в Японії. На нашу думку, дослідження 

П. Е. Подалка повною мірою розкриває зміст свого заголовку - «Япония в судьбах 

россиян», але теми, названі у підзаголовку – «Очерки истории царской 

дипломатии и российской диаспоры в Японии» - розкриті лише частково. З історії 

російської дипломатичної служби в Японії П. Е. Подалко опублікував і ряд статей 

[188, 189]. 

Незважаючи на назву журналу «Япония сегодня», у ньому публікуються 

статті й історичної тематики. Графу Є. В. Путятіну, консулу Й. А. Гошкевичу, 

посланнику Є. К. Бюцову приділяє увагу у своїх статтях П. В. Ілишов [154]. Існує 

досить значна кількість робіт, присвячених історії російського консульства у 

Хакодате за часів головування там Й. А. Гошкевича, П. В. Ілишов же знайшов 

коротку, але, тим не менш, цінну інформацію про російські консульства у 

Йокогамі та Кобе [153]. 

Вивченням історії перших російських будинків в Японії займається 

О. В. Ілишов [150]. Описуючи будинки, де розміщувались російські консульства, 

він розкриває маловідомі сторінки становлення царської дипломатичної служби в 

Японії. Інший автор на прізвище Ілишов, ім’я якого нам, на жаль, не вдалось 

встановити (відомий лише перший ініціал), також публікується у журналі 

«Япония сегодня», приділяючи основну увагу діяльності православних 

священнослужителів при російських консульствах в Японії [151]. 

У 2005 р. у світ вийшов спецвипуск журналу «Родина», присвячений 150-

річчю встановлення дипломатичних відносин між Японією та Росією. У ньому 
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серед іншого були опубліковані статті Н. Ф. Лещенко [171] та Й. Накамура [180]. 

Японський історик розповідає про укладення Й. А. Гошкевичем та Татібана Косай 

першого словника японської мови, створеного у Новий час. Його російська колега 

висвітлює історію підписання трактату 1855 р. Тактика ведення Є. В. Путятіним 

переговорів з японцями була уточнена у наступних публікаціях Н. Ф. Лещенко 

[172]. 

Чергові ювілеї святкувались у 2006 р.: 50-річчя відновлення російсько-

японських дипломатичних відносин та 270-річчя відкриття Школи японської мови 

при Російській Академії Наук. На міжнародній науковій конференції, присвяченій 

цим подіям, прозвучала доповідь філолога та колишнього віце-консула 

Генерального консульства СРСР в Осака А. В. Солнцева, який здійснив спробу 

проаналізувати російсько-японський договір 1855 р. з точки зору лінгвістів. Він 

доводить, що помилка, свідомо чи несвідомо допущена при перекладі 

оригінального тексту договору на японську мову, стала причиною довготривалих 

суперечок щодо приналежності південних Курильських островів [199]. 

У статті С. І. Кузнецова [166] розглядається особлива роль острова Хоккайдо 

у становленні та розвитку російсько-японських дипломатичних відносин. Саме 

тут було відкрите перше російське консульство у Японії. Автор докладно 

висвітлює діяльність лікарні, церкви та школи при російському дипломатичному 

представництві. Як і в інших дослідженнях, присвячених консульству у Хакодате, 

найбільше уваги приділено Й. А. Гошкевичу. У короткій інформації про його 

наступників містяться деякі неточності. Згідно тексту статті, Є. К. Бюцов 

виконував обов’язки консула з 1865 р. до 15 травня 1873 р. У посиланнях 

зазначено, що він обіймав посаду консула у Хакодате з 1862 до 1865 р. При чому 

ці ж самі дати вказані як хронологічні межі служіння консула у Тяньцзіні.  

Відомості про діяльність лікарів при хакодатському консульстві, подані 

С. І. Кузнецовим, також потребують уточнення. 

Дата відкриття російського консульства у Наґасакі (1873), наведена у статті 

Д. Б. Павлова, потребує уточнення, проте інформація про взаємодію (чи 

протистояння) консула В. Я. Костилєва з медперсоналом російського військово-
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морського лазарету є досить цінною, зважаючи на те, що в інших дослідженнях з 

історії російської дипломатичної служби в Японії прізвище цього дипломата 

практично не зустрічається [186]. 

«Персоніфікація» історії. Значну цінність становлять навіть невеликі за 

обсягом дослідження, присвячені персоналіям царських дипломатів, які служили 

в Японії. Найбільша кількість дослідників звертається до особи консула 

Й. А. Гошкевича як першого офіційного представника Російської держави в 

Японії. Це зумовлено тим, що він був видатним дипломатом, знавцем мов і зробив 

значний внесок у налагодження дружніх стосунків між Росією та Японією. 

Й. А. Гошкевичу присвятила одну зі своїх статей вже згадувана Е. Я. Файнберг 

[203]. У 1969 р. на батьківщині Й. А. Гошкевича, у Білорусі, вийшла з друку 

історична повість В. Г. Гузанова «Одиссей с Белой Руси» [136]. В. Г. Гузанов 

повертався до вивчення діяльності Й. А. Гошкевича у 90-х рр. ХХ ст. [135, 137]. У 

його статтях докладно описаний побут російського консульства, міжособистісне 

спілкування між росіянами та японцями. Також автор надає коротку, але 

достатньо цінну інформацію про російського консульського агента у Наґасакі 

О. Ф. Філіппеуса [134]. 

Значний внесок у вивчення діяльності співробітників першого російського 

консульства в Японії зробила вже згадувана Г. Д. Іванова [146, 148]. Велику увагу 

авторка приділяє особистостям Й. А. Гошкевича та настоятеля консульської 

церкви Миколи Японського. В її роботах докладно розглянута культурно-

просвітницька діяльність консула, у той час як його діловодні обов’язки обійдені 

увагою. Щодо служіння Миколи Японського – якщо у радянський період авторка 

робила акцент на його громадській та науковій активності, на сучасному етапі 

більше уваги приділяє його діяльності у якості місіонера. 

Консульському священику Миколі Японському присвячують свої праці не 

лише російські автори. Зокрема, співробітниця Групи сприяння взаєморозумінню 

між Японією та Росією Йосіе Уено опублікувала статтю, де розповіла про 

позитивне ставлення японців як до особистості отця Миколи, так і до 

Є. В. Путятіна [144]. 
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У 2003 р. у журналі «Новая и новейшая история» була опублікована стаття, 

присвячена діяльності видатного російського дипломата Р. Р. Розена [163]. Через 

сім років її автори, О. І. Кубишкін та О. І. Сизоненко, разом із Д. С. Кабановим 

видали монографію, яка містить багатий матеріал про життя та діяльність цього 

дипломата [159]. Стрімкому кар’єрному росту Р. Р. Розена сприяли, на думку 

авторів дослідження, як прекрасна юридична освіта, глибоке знання 

міжнародного права, так і особиста прихильність до молодого дипломата 

російського посланника в Японії К. В. Струве. Приділяючи увагу діяльності 

Р. Р. Розена на чолі російської місії в Японії, автори відмічають розбіжності у 

його баченні завдань російської політики на Далекому Сході з позицією 

військового та морського відомств. 

Е. Франц [218, 219] на основі німецьких, голландських, російських та 

французьких документів досліджує роль «піонера у справі відкриття Японії» 

Ф. Ф. фон Зібольда у налагодженні дипломатичних стосунків між Росією та 

Японією. Історик доводить, що Ф. Ф. фон Зібольд не лише мав вплив на хід 

переговорів віце-адмірала Є. В. Путятіна з представниками японської влади, але й 

брав участь у фінальній редакції Сімодського трактату. До речі, 2005 р. став 

ювілейним не лише для цього документу, а й для російського дипломата та 

астронома К. В. Струве – 170 років з дня народження. Представники 

астрономічної науки відзначили цю дату невеличкою публікацією у щорічнику 

«Астрономічний календар» [179]. Інформацію про подібні заходи з боку 

російського дипломатичного відомства нами знайдено не було. 

Внесок Й. А. Гошкевича у становлення російсько-японських відносин 

розглядається у роботах багатьох істориків. Узагальнив цей масив інформації 

О. П. Кузнецов [165], видавши у 2007 р. монографію, де особлива увага приділена 

відмінній теоретичній підготовці Йосипа Антоновича до дипломатичної 

діяльності та його багатому практичному досвіду. О. П. Кузнецов наводить 

свідчення високої професійності першого російського консула в Японії. 

Втілення в життя російської далекосхідної політики дипломатом 

Є. К. Бюцовим найбільш повно висвітлене у публікації В. І. Кулікова [168]. У 
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статті звертається увага на розширення повноважень російських консулів в Японії 

у зв’язку з ходом воєнних дій між сьоґуном та прибічниками імператора. Але теза 

про те, що відносинам з Японією у Міністерстві закордонних справ Росії та його 

Азійському департаменті приділялось на той час виключно важливе значення, 

потребує деякого уточнення. На порядку денному стояло питання приналежності 

Сахаліну, що далеко не охоплювало всіх сфер можливого міждержавного 

співробітництва. 

Визначенням місця поховання дипломата Г. О. де Воллана, який служив у 

царських консульствах у Наґасакі, Хакодате та токійській місії, займається 

український дослідник, співробітник Святогірського історико-архітектурного 

заповідника В. М. Дєдов. Він має серйозні підстави припускати, що тіло Г. О. де 

Воллана поховане в усипальниці Іловайських у Святогірській Лаврі [139]. 

У 2014 р. виповнилось 200 років з дня народження Й. А. Гошкевича. В 

рамках ювілейних заходів була організована Міжнародна пересувна виставка, яка 

пройшла у таких містах, як Мінськ, Санкт-Петербург, Париж, Хакодате. Окрім 

того, білоруські студенти-японознавці були запрошені до Японії для участі в 

ювілейних заходах у м. Хакодате [176]. 

Більшість царських дипломатів, які служили в Японії, не удостоїлись 

окремих досліджень, присвячених їхній діяльності. Можливо, вони не 

відзначились особливими успіхами; можливо, свідчення про їхні досягнення не 

збереглись до наших днів. 

Таким чином, особливістю як радянської, так і сучасної російської 

історіографії є те, що червоною ниткою через більшість досліджень проходить 

думка про «споконвічну російську приналежність Курильських островів». 

Основною відмінністю сучасної російської історіографії від радянської є 

приділення більшої уваги персоналіям, особливо архієпископу Миколі 

Японському. Осторонь стоять роботи істориків російського походження, які 

живуть та працюють в Японії. Їхні книги дійсно розкривають маловідомі сторінки 

в історії російсько-японських відносин. 
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Характерною відмінністю досліджень японських науковців є розгляд 

російсько-японських відносин не виокремлено, а у тісному взаємозв’язку з 

позицією США на Далекому Сході. Дослідження західних науковців, залучені 

нами при написанні роботи, стосуються нашої теми лише опосередковано – у 

більшості з них розглядається широке коло проблем історії Далекого Сходу (за 

винятком праць Дж. О. Ленсена, який безпосередньо досліджував російські 

дипломатичні представництва у Східній Азії). 

В історіографії становлення та діяльності російської дипломатичної служби в 

Японії у 1855 – 1904 рр., знайшли відображення історія посольства Є. В. Путятіна 

до Японії та підписання першого російсько-японського трактату, а також 

діяльність імператорського консульства у Хакодате за часів головування там 

першого російського консула в Японії Й. А. Гошкевича. Проте, функціонування 

хакодатського консульства за часів наступників Й. А. Гошкевича, відкриття та 

діяльність консульств у Наґасакі, Йокогамі, Кобе та місії в Токіо не стало 

предметом спеціального дослідження. Істориками не був виділений весь комплекс 

факторів, які впливали на якість функціонування російських дипломатичних 

представництв в Японії. Історіографічний аналіз наявної літератури свідчить про 

те, що роль російських консулів у розвитку міждержавних стосунків у 1855 – 

1904 рр. вивчена недостатньо, а обставини заснування та діяльності царської місії 

в Японії і розрив дипломатичних відносин взагалі не досліджено. 

1.2. Аналіз джерельної бази дослідження 

Джерельну базу дослідження склали як неопубліковані (архівні), так і 

опубліковані матеріали. Неопубліковані джерела з теми дослідження в основному 

зосереджені в Архіві зовнішньої політики Російської імперії (АЗПРІ) та 

Державному архіві Російської Федерації (ДАРФ).  

Значна кількість необхідних для вивчення нашої теми документів 

знаходиться в АЗПРІ, у фонді 161 «Санкт-Петербургский Главный архив», адже з 

1868 р., коли архіви департаментів Міністерства закордонних справ були 

ліквідовані, їхні документи стали передавати до Санкт-Петербурзького Головного 

архіву. У 1917 р. Тимчасовий уряд приступив до евакуації цінностей зі столиці. 
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Документи архівів МЗС були розбиті на три частини: одна відправилась до 

Москви, інша - до Кирило-Білозерського монастиря у м. Кирилів, а частина 

матеріалів залишилась у Петрограді. На початок 20-х рр. ХХ ст. майже всі архіви 

колишнього МЗС Росії були сконцентровані у Москві. 

У фонді 161 зосереджені донесення російських дипломатів в Японії до 

Азійського департаменту, які містять в собі значний масив інформації та 

виступають цінним матеріалом для вивчення не лише діяльності російської 

дипломатичної служби в Японії, а й історії судноплавства та торгівлі в японських 

портах [8, 9, 10, 11]. Робота ускладнюється тим, що не всі донесення знаходяться 

в одному фонді – частина з них занесена до фонду 150 «Японский стол» [3, 6]. 

Окрім того у фонді 150 зберігаються російсько-японські трактати [4, 5].  

Фонд 154 «Азиатский департамент» містить 6524 одиниці зберігання за 1813 

– 1917 рр. Використані нами в роботі матеріали цього фонду становлять собою 

документи діловодної документації, що стосуються, зокрема, асигнувань коштів 

на різноманітні дипломатичні заходи [7]. 

Окремо слід сказати про фонд 268 «Консульство в Нагасаки», в якому 

зберігається вхідна кореспонденція за 1868 р. [14]. Це на п’ять років раніше, аніж 

дата відкриття консульства у Наґасакі, вказана згадуваним в історіографічному 

огляді П. Е. Подалко. У фонді містяться листи до виконуючого обов’язки консула 

Дж. В. Лімбруггена, прізвище якого не згадується у знайдених нами дослідженнях 

з історії царської дипломатії в Японії. 

Важливою для характеристики діяльності російської дипломатичної служби 

в Японії є облікова документація, що зберігається у фонді 300 «Консульство в 

Хакодате» [15, 16]. У фонді 195 «Миссия в Токио» нами була знайдена службова 

кореспонденція російських консулів та посланників в Японії [13]. 

Інформація з сайту Міністерства закордонних справ Російської Федерації 

свідчить про те, що фондова приналежність документів була порушена ще під час 

реорганізації 1868 р., і справи одного і того ж департаменту виявились 

розпиленими по декількох розрядах. На нашу думку, створення в АЗПРІ 
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електронних описів, котрі успішно функціонують у багатьох сучасних архівах (в 

тому числі і в ДАРФ), зробило б роботу дослідників більш ефективною. 

Незважаючи на «закритість» АЗПРІ для дослідників – відсутність інтернет-

сайту, доступної електронної пошти, необхідність висилати в архів запит і 

протягом місяця чекати отримання дозволу на роботу у читальному залі – у січні 

2014 р. на офіційному сайті Посольства Російської Федерації в Японії була 

розміщена невелика кількість фотокопій діловодної документації, що має 

відношення до діяльності місії Російської імперії в Токіо [2, 12]. 

Значна частина залучених до дослідження неопублікованих джерел 

зберігається у фондах особистого походження ДАРФ. Зокрема, нами були 

проаналізовані документи з фонду 862 «Бюцов Евгений Карлович, посол в Китае, 

Швеции, Греции и Японии», де зібрана службова та особиста кореспонденція 

дипломата і укладений ним тлумачний словник японських термінів [28, 29, 30, 31, 

32]. Окрім того, нами були вивчені документи з фонду 828 «Горчаков Александр 

Михайлович, князь, дипломат, министр иностранных дел, государственный 

канцлер», де міститься довідкова інформація про деяких співробітників російської 

місії та консульств в Японії [27]. 

Аналіз значної кількості архівних джерел дає нам змогу виділити таку 

характерну рису дипломатичної документації досліджуваного періоду як 

недбалість у називанні дипломатичних рангів осіб, які служили Російській імперії 

у Японії. 

Один з консулів Російської імперії в державі Ніппон був випускником 

Харківського університету. Проте, в Державному архіві Харківської області про 

цю особу на прізвище Пелікан не збереглось жодних документів. На наш запит 

нам запропонували лише книгу, видану на честь сторіччя з моменту відкриття 

юридичного факультету Харківського університету, де прізвище Пелікана 

згадується один раз у зв’язку зі скаргою, поданою ним «на упереджені дії 

професора Каченовського на іспиті з міжнародного права» [212]. Тому нам, на 

жаль, не вдалось доповнити документи, що концентрувались у столиці Російської 

імперії, матеріалами архівів України. 
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Використані нами опубліковані джерела можна об’єднати у декілька груп за 

типом та інформаційним змістом. Першу групу джерел складають законодавчі 

акти (міждержавні договори та консульські статути), за якими можна 

прослідкувати правове оформлення російсько-японських відносин, 

ідентифікувати функції диппредставництв Росії в Японії [43, 44, 57, 73, 84, 96].  

В окрему, другу групу джерел вважаємо за потрібне виділити службові 

донесення, звіти та офіційну кореспонденцію. До службових повідомлень, 

залучених нами при написанні роботи, належать рапорти російських військово-

морських діячів [51, 86, 87]. 

Міністерству закордонних справ Російської імперії звітували не лише 

дипломати та військові, а й місіонери. Зокрема, у доповідній записці ієромонаха 

Миколи директору Азійського департаменту П. М. Стремоухову розкривається 

шанобливе ставлення православного священнослужителя до японського народу та 

його історії [45]. 

До роботи була залучена і опублікована дипломатична переписка 

представників Російської та Японської імперій, а також високопосадовців деяких 

інших держав [50, 72, 77, 80, 81, 105, 115]. 

Цінним джерелом є донесення бельгійського посланника у Японії 

А. д’Анетана, які він відсилав своєму міністру у Брюселі [120]. Як представник 

держави, яка не мала стратегічних інтересів на Далекому Сході, він досить 

об’єктивно висвітлював наростання напруженості між Росією та Японією. 

Протягом тривалого періоду перебування на посаді посланника в Японії (1894 – 

1910) А. д’Анетан мав змогу спілкуватись з багатьма російськими дипломатами, 

котрі служили у Токіо. У своїх донесеннях він, зокрема, писав про посланника 

М. О. Хитрово, повіреного О. М. Шпейєра, посланників Р. Р. Розена та 

О. П. Ізвольського. 

Третю групу джерел склали періодичні видання. У 50-х рр. ХІХ ст., коли в 

Японію була відправлена російська експедиція з метою укладення трактату про 

торгівлю та кордони, у журналі «Морской сборник» стали з’являтись звіти 

керівника місії генерал-ад’ютанта Є. В. Путятіна. Згодом, з відкриттям в Японії 
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першого російського консульства (1858 р.) його співробітники стали постійними 

авторами «Морского сборника». Нині всі ці статті є цінним джерелом з історії 

заснування та діяльності російської дипломатичної служби в Японії [1, 21, 48, 55, 

56, 58, 59, 60, 64, 67, 68, 70, 71, 74, 82, 88]. Досліджувані нами матеріали 

«Морского сборника» можна умовно розділити на статті-звіти, розраховані на 

професійних дипломатів та моряків, і статті-листи, цікаві широкому колу читачів. 

Авторами статей виступали співробітники консульства у Хакодате, а також 

сторонні спостерігачі, в роботах яких діяльність російських дипломатів 

згадувалась лише побіжно.  

Про укладення Сімодського трактату писали у літературному журналі 

«Отечественные записки» [76]. У часопису «Русский вестник» друкувались статті 

ієромонаха Миколи, російського мандрівника О. В. Вишеславцева та інших 

сучасників становлення російської дипломатичної служби в Японії [17, 24, 49]. 

Деяку інформацію про діяльність царських дипломатів в Японії можна знайти у 

статтях газети «Московские ведомости», що видавалась Московським 

університетом [53, 100]. У російському щомісячному журналі «Исторический 

вестник» були опубліковані нариси російського консула у Йокогамі 

О. О. Пелікана та некролог посланника М. О. Хитрово [78, 63]. 

Про пильну увагу Заходу до динаміки розвитку російсько-японських 

відносин свідчить значна кількість публікацій, присвячених цій темі, у 

англомовній пресі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Про переведення 

російського консула у Хакодате Є. К. Бюцова на посаду повіреного у справах в 

Пекіні писала на своїх сторінках газета “The Mercury” (Австралія) [110]. У сан-

франциcькій газеті “Daily Alta California” нами була знайдена стаття, присвячена 

реформам Мейдзі в Японії [101]. Автор замітки з гордістю писав про 

розповсюдження американських та англосаксонських ідеалів в Японії і не 

приховував свого зневажливого ставлення до «варварів». 

Прізвища деяких російських дипломатів потрапляли на сторінки зарубіжних 

газет не через їхню успішну діяльність, а через гонитву журналістів за сенсаціями, 
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як це сталось з віце-консулом у Кобе Г. А. Вендрихом, про самогубство якого 

писали газети США [102] та Сінгапуру [118].  

Новини з Японії публікувала одна з найпопулярніших газет у США “The New 

York Times”. У номері за 17 червня 1882 р. був згаданий такий, на перший погляд, 

несуттєвий для американської громадськості факт, як призначення російського 

консула до японського порту Кобе [107]. 

На початку ХХ ст. увага світового політикуму була прикута до майбутнього 

статусу Кореї. У вересні 1900 р. “The New York Times” писала про чутки щодо 

підготовки Японією відправки своїх військ на Корейський півострів [109]. 

Розриву дипломатичних відносин між Російською та Японською імперіями, окрім 

“The New York Times”, присвятили свої публікації такі газети, як “The Register” 

(Австралія), “The Straits Times” (Сінгапур), “The Sydney Morning Herald” 

(Австралія) [117, 114, 119, 122]. Невелика стаття була опублікована у “The New 

York Times” з приводу загибелі в автокатастрофі російського дипломата 

Р. Р. Розена [104]. 

Четверта група джерел представлена у дисертації документами особистого 

походження: споминами, щоденниками, особистими листами, дорожніми 

замітками. Одним з особистих джерел, де викладені обставини підписання 

першого російсько-японського договору, є дорожні замітки протоієрея 

В. Є. Махова, який в чині священика похідної церкви здійснив навколосвітню 

подорож на фрегаті «Діана» [66]. В. Є. Махов описав загибель «Діани» біля 

берегів Японії в результаті тайфуну та дякував японцям за неоціненну допомогу, 

надану постраждалим росіянам. 

Значна увага приділена опису тайфуну біля берегів Японії й у дорожніх 

замітках О. В. Вишеславцева, виданих у 1862 р. [25]. У книзі він ділився своїми 

враженнями від навколосвітньої подорожі, здійсненої у 1857 – 1860 рр. У розділі, 

присвяченому столиці Японії, автор звертає увагу на різницю у написанні назви 

цього міста. Він наполягає на тому, що правильним є варіант «Эддо» (а не 

«Іеддо»), через те, що саме так вимовляють це слово самі японці. Окрім того, з 

його нарисів можна дізнатись про те, що російська дипломатія програвала в 
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оперативності британцям, американцям та голландцям. Адже їхні консульства 

з’явились у Йокогамі набагато раніше, аніж російське. З особливою відразою 

автор пише про японську їжу, яку подавали під час дипломатичних прийомів та 

відправляли у дарунок російським офіцерам. 

Для характеристики стану справ у Хакодате після відкриття там російського 

консульства нами були використані дорожні замітки російського етнографа та 

письменника С. В. Максимова [65]. 

Про обставини перебування російських дипломатів у Хакодате в 1859 – 

1860 рр. можна довідатись з книги британського консула К. П. Ходгсона [108], 

сучасника Й. А. Гошкевича. К. П. Ходгсон відмічав, що росіяни отримують 

новини з Далекого Сходу набагато швидше, аніж європейці (що й не дивно, 

зважаючи на географічний фактор). Тим не менш, для британця була відкриттям 

гарна обізнаність російських дипломатів щодо обстановки у країнах регіону. За 

його словами, японці вважали росіян великою нацією, а російського царя 

сприймали як другу у всьому світі людину (після сьоґуна). 

У зібранні Російського державного історичного архіву (Санкт-Петербург) 

збереглись щоденники Святого Миколи Японського (І. Д. Касаткіна). У 2004 р. 

вони вийшли з друку у видавництві «Гиперион», котре спеціалізується на виданні 

перекладів японської класичної літератури, книг з історії, філософії та мистецтва 

Японії [37, 38, 39, 40, 41]. Опубліковані щоденники є цінним джерелом для 

характеристики особистостей російських дипломатів, адже протягом 

півстолітнього служіння в Японії місіонер тісно спілкувався зі співробітниками 

російських консульств та дипломатичної місії, які змінювали один одного через 

значно коротші відрізки часу. Микола Японський пише про набожність та 

неабиякий розум морського агента І. В. Буділовського, про рішучий характер 

повіреного у справах О. М. Шпейєра; викриває такі вади дипломатів, як песимізм 

консула А. Г. Лобанова-Ростовського та невчасну сплату боргів кредиторам-

японцям посланником М. О. Хитрово. У листах до Й. А. Гошкевича І. Д. Касаткін 

постає не як святитель, а як звичайна людина, здатна ображатись та бути дещо 
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безцеремонною [80]. Цей образ різко контрастує з численними характеристиками 

Миколи Японського, опублікованими у наш час. 

У записках Л. І. Мечникова, який протягом двох років викладав в Японії 

російську мову, описана недостойна поведінка студента (тобто, кандидата у 

перекладачі) при російському консульстві у Хакодате, рекомендованого на посаду 

вчителя російської мови у школі іноземних мов в Токіо [69]. Автор споминів не 

називає прізвища несумлінного працівника, а використовує скорочення «Тр» і 

вказує на єврейське походження цієї особи. Вірогідніше за все, мова йде про 

Сергія Даниловича Трахтенберга, якого Міністерство закордонних справ 

командирувало до Хакодате у 1867 р. 

Детальний опис російського консульства у Наґасакі залишив у своїх 

дорожніх замітках секретар начальника російської ескадри у Тихому океані 

В. В. Крестовський [61]. Більш стисло автор розповідає про свій візит до дипмісії, 

очолюваної на той час К. В. Струве. 

Свої враження від Японії залишив нащадкам і дипломат Г. О. де Воллан [20]. 

Його нариси складаються з декількох розділів, серед яких нас найбільше 

цікавлять: розділ ІІ «Особисті враження» та розділ VІ «Внутрішня та зовнішня 

політика». Стиль письма Г. О. де Воллана характеризується образністю та 

емоційністю. Проте суттєвим недоліком для сучасних дослідників діяльності 

Г. О. де Воллана як дипломата є те, що він не обтяжував себе зазначенням дат, не 

акцентував уваги на меті своєї місії у Японії. Його робота більше нагадує 

туристичний путівник, а не спогади дипломата. Тим не менш, у нарисах 

Г. О. де Воллана можна знайти цінну інформацію про ставлення японців до 

договору 1875 р. про обмін Сахаліну на Курильські острови. Окрім того, 

дипломат стверджував, що він, на відміну від багатьох своїх співвітчизників, 

задовго до війни 1904 – 1905 рр. помітив почуття неприязні до росіян з боку 

японців. 

Відомості про виконання російським консулом у Хакодате 

М. М. Геденштромом своїх функцій щодо сприяння розвитку економічних та 

наукових зв’язків між Росією та Японією можна знайти у листі етнографа 
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В. Л. Сірошевського до віце-президента Російського географічного товариства 

П. П. Семенова-Тянь-Шанського [91]. Дописувач просив свого адресата зробити 

М. М. Геденштрому виклик до Петербургу для доповіді про японсько-російську 

рибну промисловість, адже, на думку В. Л. Сірошевського, консул був людиною 

розумною і талановитою. 

Деяку інформацію про діяльність Д. Є. Шевича на посаді російського 

посланника в Японії можна знайти у щоденнику В. М. Ламздорфа [36]. Зокрема, 

там міститься аналіз переговорів Д. Є. Шевича з міністром закордонних справ 

Японії Окума Сіґенобу щодо розповсюджуваних в Китаї чуток про крайню 

слабкість Росії на протязі всього кордону з Небесною імперією. На думку автора 

щоденника, поширення таких думок могло б мати дуже негативні наслідки для 

Російської імперії. 

У неофіційному звіті про мандрівку цесаревича Миколи Олександровича на 

Схід, укладеному Е. Е. Ухтомським, згадується сніданок наступника російського 

престолу у будинку консула у Наґасакі Г. О. де Воллана [99]. Окрім того, 

описуючи обставини замаху на цесаревича, Е. Е. Ухтомський цитує посланника 

Д. Є. Шевича, коли той висловлював свої враження від зустрічі з «нелюдом, який 

вчинив злочин». Скорочена версія мандрівки на Схід Його Імператорської 

Високості була укладена М. Денисьєвським [35], який, згадуючи в тексті консула 

у Наґасакі та посланника в Токіо, вже не називає їхніх прізвищ. 

Обставини замаху на Великого Князя Миколу Олександровича докладно 

викладені у листі генерал-майора почту князя В. А. Барятинського [95]. Завдяки 

публікації цього листа, підготовленої В. Степановим, ми можемо дізнатись точку 

зору посланника Д. Є. Шевича на питання подальшого перебування цесаревича в 

Японії після замаху. 

У споминах генерала М. В. Грульова подана характеристика російського 

посланника в Японії М. О. Хитрово, який, за свідченням автора, не відрізнявся на 

службі особливою ревністю, зокрема, проживав не в токійський місії, як належало 

російському посланнику, а в європейському кварталі Йокогами
 
[34]. Дипломат 
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Ю. Я. Соловйов також писав у своїх споминах про те, що не зміг застати 

М. О. Хитрово у Токіо [93]. 

Одним з найбільш цінних джерел для вивчення російської дипломатичної 

служби в Японії є мемуари барона Р. Р. Розена, який багато років прослужив у 

Японії, послідовно обіймаючи посади віце-консула у Йокогамі, секретаря місії у 

Токіо та двічі посланника [116]. Він не лише описував власні враження від 

перебування у Японії, а й намагався аналізувати події світової політики, котрі 

впливали на розвиток російсько-японських відносин. У записах Р. Р. Розена 

можна знайти інформацію про угруповання, створювані дипломатами різних 

держав в Японії; про участь барона у конференції, присвяченій перегляду 

нерівноправних договорів між Японією та великими державами, тощо. Р. Р. Розен 

відмічав, що розбіжності з російським державним діячем С. Ю. Вітте у поглядах 

на російську політику у Маньчжурії стали причиною виникнення ворожості у 

їхніх відносинах. Така ситуація тривала до того моменту, коли їм довелось 

співпрацювати під час укладення Портсмутського мирного договору. Тоді, за 

словами Р. Р. Розена, вони працювали разом в «абсолютній згоді та гармонії». 

С. Ю. Вітте, даючи у своїх мемуарах характеристику посланнику 

Р. Р. Розену, називав його людиною з німецьким мисленням [19] (хоча Сергій 

Юлійович і сам був німцем за походженням). За інформацією С. Ю. Вітте, 

Р. Р. Розен вважав за необхідне встановлення контролю російського уряду над 

Маньчжурією. 

Окремі аспекти діяльності російської дипмісії в Японії представлені у 

щоденнику військового міністра Росії О. М. Куропаткіна, який підтверджував те, 

що Р. Р. Розен наполягав на праві Російської імперії залишити Маньчжурію за 

собою за умови невтручання у корейські справи [62]. 

У 1955 р. була видана збірка споминів учасників оборони Порт-Артура [83]. 

Розміщені у ній тексти розповідають не лише про хід військових дій, а й про 

дипломатичні переговори, що передували збройному конфлікту. Зокрема, капітан 

І рангу Б. І. Бок згадує про зустріч посланника в Японії Р. Р. Розена з адміралом 

Є. І. Алексєєвим 2 жовтня 1903 р. Згідно споминів Б. І. Бока, Є. І. Алексєєв був 
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впевнений у неминучості збройного конфлікту з Японією, проте Санкт-Петербург 

залишався глухим до його донесень і, замість підготовки до війни, російським 

суднам було наказано скоротити плавання через «економічні міркування 

міністерства фінансів». 

Щоденники Миколи ІІ не можна назвати джерелом, багатим на свідчення про 

діяльність російської дипломатичної служби в Японії [42]. Проте, його записи 

початку 1904 р. свідчать про недооцінку ним складності ситуації на Далекому 

Сході. Незважаючи на застережливі донесення російського посланника в Японії 

Р. Р. Розена та морського агента О. І. Русіна, атака кораблів російського флоту 

японськими міноносцями стала для Миколи ІІ повною несподіванкою. 

Для отримання цілісної картини функціонування російської дипломатичної 

служби в Японії цінними є спомини та листування дипломатів інших держав. Ці 

джерела дозволяють порівняти діяльність посланників та консулів західних 

держав зі службою їхніх колег з Російської імперії. Про сприйняття росіян як 

достойних і небезпечних суперників свідчать записи британського 

дипломатичного агента в Японії Р. Алькока [103]. З його точки зору, для 

Російської імперії більш важливою була демонстрація своєї військової сили, аніж 

налагодження дипломатичних стосунків. Проте методи російського дипломата 

Є. В. Путятіна були набагато більш цивілізованими, аніж тактика американського 

комодора М. Перрі, а окремі випадки самоуправства російських моряків (інцидент 

з Н. А. Бірільовим) не визначали загального зовнішньополітичного курсу 

Російської імперії. 

Не менш важливим джерелом для нашого дослідження стали щоденники 

Е. Сатова – британського посланника в Токіо у 1895 – 1900 рр. [121]. Серед його 

численних знайомих у мейдзійській Японії були і російські дипломати. На 

сторінках своїх щоденників Е. Сатов приділяє увагу російському повіреному 

О. М. Шпеєру та посланнику Р. Р. Розену. 

Окремих рис до портретів російських дипломатів в Японії додають 

щоденники та листи дружин високопосадовців різних держав. Дружина 

французького дипломата М. Уоддингтон пліткувала у своїх листах про подружжя 
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Струве [124]. За її словами, К. В. Струве був незадоволений призначеннями, 

отримуваними від свого начальства: життя в Японії здавалось подружжю 

примітивним. Діяльність віце-консула Ф. І. Васильєва коротко згадується на 

сторінках щоденника дружини генерал-майора С. М. Духовського Варвари 

Федорівни [106].  

Наукові праці російських дипломатів, місіонерів та мандрівників складають 

п’яту групу джерел. Про небайдуже ставлення консула Й. А. Гошкевича до 

Японії, її народу та культури, свідчить його робота над книгою «О корнях 

японского языка» [33].  

До 170-річчя з дня народження святителя Миколи та 100-річчя 

архієпископської хіротонії були видані його наукові праці, присвячені духовному 

життю японців [52].  

З нарисів російського мандрівника та військового географа М. І. Венюкова 

ми можемо дізнатись про обстановку, що панувала в Японії наприкінці 60 – на 

початку 70-х рр. ХІХ ст., про ставлення японців до іноземців, у тому числі й 

росіян [18]. 

У багатьох згаданих у відповідній групі джерел споминах дипломатів, окрім 

особистих вражень та опису політичної ситуації на Далекому Сході, містилась і 

деяка наукова інформація про ґрунти, вулкани, землетруси, мінерали, клімат 

Японії тощо. Що свідчить, по-перше, про те, що багато з дипломатів Російської 

імперії були справжніми енциклопедистами; а, по-друге, вказує на нестачу на той 

час у науковому світі інформації про «нещодавно відкриту» державу. 

В цілому, архівні матеріали, доповнені опублікованими джерелами, дають 

повне уявлення про характер політики Російської імперії по відношенню до 

Японії, про прагнення російських дипломатів уникнути конфліктів з японцями, 

поєднуване з небажанням вищого керівництва поступатись у боротьбі за контроль 

над Маньчжурією і Кореєю. Таким чином, залучення до дослідження численної та 

різноманітної джерельної бази дозволило повною мірою реалізувати поставлені у 

дисертації цілі та завдання, включаючи методологічне осмислення становлення та 

діяльності російської дипломатичної служби в Японії. 
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1.3. Методологія та методи дослідження 

Діяльність російської дипломатичної служби в Японії розглянута у даній 

роботі із застосуванням методологічних принципів «нової історичної науки», 

заснованої Л. Февром та М. Блоком. Методологічні установки школи «Анналів» 

дозволяють нам досліджувати російську дипломатичну службу в Японії не 

абстрактно, а через вчинки конкретних історичних суб’єктів (консулів та 

посланників), які діяли в конкретних ситуаціях.  

В основу нашого дослідження покладений геополітичний підхід. На 

цивілізаційному рівні ми розглядаємо зустріч східної та західної цивілізації як 

«виклик» дипломатів Європи та Америки традиційній східноазійській дипломатії 

та «відповідь» народів Східної Азії на нього. Цей рівень дозволяє зрозуміти 

історичний контекст діяльності російських дипломатів в Японії з урахуванням 

труднощів діалогу між Заходом та Сходом в цілому. Державний рівень 

характеризує діяльність Міністерства закордонних справ Російської імперії щодо 

заснування та організації функціонування російських диппредставництв в Японії. 

До методологічних основ дослідження відносяться принципи та підходи 

такого напрямку історичної науки, як історія повсякденності, що сформувалась у 

другій половині ХХ ст. в процесі становлення «нової історії». У рамках цього 

напряму нами були досліджені умови життя, праці та відпочинку персоналу 

консульств та дипмісії Російської імперії в Японії, включаючи секретарів, лікарів, 

перекладачів, консульських священиків тощо. 

В роботі були задіяні такі принципи наукового дослідження, як 

об’єктивність, історизм, всебічність аналізу проблеми. Згідно принципу 

об’єктивності, розвиток російської дипломатичної служби в Японії розглядався 

нами з урахуванням об’єктивних закономірностей, котрі визначали процеси 

державного та суспільно-політичного розвитку у другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. Досліджуючи підготовку та підписання російсько-японського 

договору про встановлення дипломатичних відносин згідно принципу історизму, 

нами була врахована специфіка та складність ведення переговорів з країною, 

котра протягом двох століть проводила політику самоізоляції. Були з’ясовані 
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політичні, ідеологічні, економічні та соціальні причини прагнення Росії до 

встановлення офіційних відносин із своєю далекосхідною сусідкою.  

У дослідженні були використані як загальнонаукові, так і спеціальні методи. 

Серед загальнонаукових слід назвати узагальнення, абстрагування, дедукцію, 

аналіз та синтез, аналогію та порівняння. Що стосується методів історичного 

дослідження – використання історико-генетичного методу дозволило нам 

прослідкувати зміни, що відбувались у діяльності російської дипломатичної 

служби в Японії з моменту встановлення російсько-японських дипломатичних 

відносин до їхнього розірвання у 1904 р., та визначити фактори, що визначали хід 

розвитку мережі російських диппредставництв в Японії. За допомогою 

генетичного методу були охарактеризовані особистості російських дипломатів, 

робота яких, без сумніву, залежала від їхніх якостей, від здатності налагоджувати 

довірчі зв’язки з представникам японського політикуму. 

В роботі був задіяний методологічний арсенал історичної компаративістики. 

Порівняння використовується нами для характеристики діяльності російських 

дипломатів в Японії та їхніх колег з країн Європи та Америки з метою виявлення 

особливостей функціонування російських диппредставництв. Процес порівняння 

відкриває можливості для пояснення багатьох історичних фактів, зокрема, 

співставлення методів, використовуваних російським віце-адміралом 

Є. В. Путятіним та американським комодором М. К. Перрі щодо «відкриття 

Японії», дає змогу охарактеризувати характер далекосхідної політики Російської 

імперії, визначити її реальні цілі, а не лише ті, що були задекларовані у Трактаті 

про торгівлю та кордони 1855 р. 

Синхронний та діахронний дослідницькі методи дозволили розглянути 

особливості далекосхідної політики Росії, втілюваної на місцях царськими 

посланниками та консулами в Японії. Згідно синхронного методу ми вивчили та 

порівняли діяльність консульств Російської імперії у різних містах Японії. 

Діахронний метод надав нам можливість дослідити зміну етапів в історії 

функціонування російської дипмісії у Токіо в залежності від призначення на 

посаду того ти іншого посланника. 
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Для з’ясування особистого ставлення російських дипломатів до 

різноманітних складних ситуацій, що виникали у них на службі, нами був 

задіяний біографічний метод, заснований на дослідженні особистих документів 

(листів, мемуарів, щоденників). 

Внутрішня критика як частина критичного методу була використана нами 

для аналізу змісту донесень російських консулів в Японії шляхом порівняння його 

з повідомленнями західної преси. 

Окрім охарактеризованих вище методів історичного дослідження в роботі 

були використані такі методи, як історико-системний, проблемно-хронологічний, 

герменевтичний. 

Таким чином, головними методологічними підходами в рамках дисертації 

стали міждисциплінарність, системність, контекстуалізація. Вивчення та введення 

до наукового обігу широкої джерельної бази дослідження сприяло реалізації 

вищеназваних методологічних підходів та принципів, а також більш глибокому 

осмисленню процесу становлення та діяльності російської дипломатичної служби 

в Японії у 1855 – 1904 рр. 
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РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ РОСІЙСЬКО-

ЯПОНСЬКИХ ВІДНОСИН І «ХАКОДАТСЬКИЙ ПЕРІОД» СТАНОВЛЕННЯ 

РОСІЙСЬКОЇ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ В ЯПОНІЇ (1855 – 1874) 

2.1. Формування договірно-правової бази у дипломатичній сфері 

З 30-х рр. ХVІІ ст. в Японії була запроваджена політика сакоку (буквально – 

«закриття держави»). Заборонявся як виїзд японців за кордон, так і прибуття 

іноземців на Японські острови. Тим не менш, представниками Російської імперії 

було здійснено декілька спроб встановлення міждержавних стосунків: експедиція 

А. Лаксмана (1792 – 1793), посольство М. Рєзанова (1804 – 1805). Переговори з 

японським керівництвом не дали суттєвих результатів. А. Лаксману вдалось 

отримати дозвіл японської влади на відвідання російськими торговими суднами 

порту Наґасакі, але після спілкування з М. Рєзановим японці відмовились від своїх 

попередніх обіцянок. А розбій, що вчинили підлеглі М. Рєзанова М. Хвостов та 

Г. Давидов на північних японських островах, мінімізував і так невеликі шанси на 

російсько-японське зближення.  

Питання налагодження контактів з Японією надовго випало з порядку денного 

російського керівництва. Лише у 1843 р. Микола І за порадою контр-адмірала 

Євфимія Васильовича Путятіна видав наказ про спорядження експедиції до Японії з 

метою встановлення торговельних відносин. Але міністр закордонних справ граф 

К. В. Нессельроде та міністр фінансів граф Є. Ф. Канкрін переконали імператора у 

тому, що експедиція може завадити російсько-китайській торгівлі через м. Кяхту. 

Є. В. Путятін як член комітету з «кяхтинської торгівлі» не бачив перепон для 

здійснення нової спроби встановлення дипломатичних стосунків з Японією, проте 

точка зору авторитетних міністрів перемогла: експедиція спочатку була відкладена, 

а потім і взагалі відмінена [190, с. 19]. 

Ідею Є. В. Путятіна було реанімовано у 1852 р. Боротьба Великобританії, 

Франції та США за панування у Китаї та Японії, їхнє прагнення контролювати 

Курильські острови, Сахалін та гирло Амуру загрожували безпеці російського 

Далекого Сходу й розвиткові торгівлі і мореплавства Росії на Тихому океані. 24 

квітня 1852 р. був створений Особливий комітет для обговорення основних питань 
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політики Росії на Далекому Сході. До його складу увійшли начальник Головного 

морського штабу О. С. Меншиков, управляючий Міністерством фінансів П. Ф. Брок, 

військовий міністр О. І. Чернишов, заступник міністра закордонних справ, директор 

Азійського департаменту Л. Г. Сенявін [204, с. 143]. 

Дізнавшись про те, що російський уряд відправляє посольство до Японії, 

відомий на той час німецький ботанік та дослідник Японії, який перебував на службі 

Голландської Ост-Індійської компанії, Ф. Ф. фон Зібольд запропонував свої послуги 

як консультанта. При написанні чорнового варіанту майбутнього договору, котрий 

росіяни планували укласти з японцями, за основу був взятий саме його проект. 

Ф. Ф. фон Зібольд досить тривалий час працював у Японії, тому встиг 

познайомитись з особливостями японської культури, в тому числі й політичної. На 

відміну від Нідерландів, Росія зуміла вдало використати досвід Ф. Ф. Зібольда [219, 

pp. 99 - 125]. 

7 жовтня 1852 р. за наказом імператора Миколи І російська ескадра під 

командуванням Є. В. Путятіна вийшла з порту Кронштадт. До начальника 

експедиції був прикомандирований знавець східних мов Йосип Антонович 

Гошкевич. Є. В. Путятіну було доручено докласти зусиль для відкриття японських 

портів та використати їхню близькість до Росії для експорту з Японії продовольства 

для потреб населення російських далекосхідних регіонів в обмін на товари, 

необхідні японцям. 

Російське посольство відбуло до Японії на фрегаті «Паллада», очолюваному 

капітан-лейтенантом Іваном Семеновичем Унковським. Особовий склад фрегату 

нараховував 486 осіб, серед яких був відомий письменник, котрий на той час займав 

посаду столоначальника Департаменту зовнішньої торгівлі, колезький асесор, Іван 

Олександрович Гончаров. Спочатку фрегат зайшов до Портсмуту, де затримався до 

січня наступного року через повільні темпи ремонту. Вважаючи, що пливти у цю 

пору року до Японії навколо Південної Америки небезпечно, Є. В. Путятін змінив 

раніше намічений маршрут та попрямував до мису Доброї Надії. Під час стоянки на 

Соймонбейському рейді біля мису Доброї Надії російський віце-адмірал дізнався від 

одного офіцера з американського пароплава про американську експедицію, котра 
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також прямувала до Японії. Він терміново передав цю інформацію директору 

Азійського департаменту МЗС Росії Л. Г. Сенявіну. Мова йшла про «чорні кораблі» 

Метью Колбрайт Перрі. 

12 квітня 1853 р. російська місія залишила мис Доброї Надії, 25 травня вона 

прибула до Сінгапуру, а 13 червня – до Гонконгу. Є. В. Путятін дізнався, що ескадра 

М. К. Перрі прямує з Шанхаю на Рюкю (Окінава), а звідти бере курс на Японію. 26 

червня Є. В. Путятін з Гонконгу попрямував на острови Огасавара, і там 25 липня 

російська ескадра зібралась у повному складі. Окрім фрегату «Паллада», до неї 

входили шхуна «Схід», трищогловий корвет «Олівуца», а також транспортне судно 

Російсько-американської компанії «Князь Меншиков». 4 серпня ескадра вийшла з 

порту Огасавара [181, с. 162]. 

Для укладення російсько-японського трактату про торгівлю та кордони 

Є. В. Путятіну необхідно було отримати згоду сьоґуна, резиденція якого 

знаходилась в Едо. Проте, доступ у це місто для іноземців був закритим, і росіянам 

довелось пришвартувати свої кораблі у Наґасакі [81, с. 87 – 88]. Ескадра досягла 

кінцевого пункту призначення 9 серпня 1853 р. 

Прибуття російської ескадри до Наґасакі було насторожено сприйнято 

японською владою. Голландія, котра прагнула відігравати роль посередника у 

стосунках Японії з іноземними державами, попередила бакуфу про експедицію, 

виставивши росіян не в найкращому світлі. Російська ескадра була одразу ж оточена 

десятками японських сторожових човнів. 

Японським чиновникам, які разом із голландцями прибули на фрегат 

«Паллада», Є. В. Путятін повідомив мету прибуття до Японії російських кораблів. 

Він привіз із собою два листа від російського уряду: перший з них був адресований 

наґасакському губернатору, другий – Верховній японській раді. У власному листі до 

наґасакського губернатора голова дипломатичної місії підкреслював, «…що наміри 

російського уряду наймиролюбніші і що вони стосуються не лише торгових вигід, 

але й інших найважливіших як для Японії, так і для Росії». 

З протоколу переговорів Є. В. Путятіна з наґакськими чиновниками нам відомо, 

що під час стоянки російських суден біля японських берегів моряки мали змогу 
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поповнити запаси води, на борт поставлялись зелень, свині та деякі інші товари [50, 

с. 88 – 89]. У ряді листів до наґасакського губернатора генерал-ад’ютант 

висловлював прохання щодо отримання дозволу на поїздку до Едо, наголошуючи на 

тому, що згоден здійснити її хоч сухопутним шляхом, хоч морем – залежно від 

бажання «Високої ради» [79, с. 89 - 91]. 

Губернатор Наґасакі Одзава Бунґо-но-камі під різними приводами намагався 

затягти переговори і не допустити прибуття Є. В. Путятіна в Едо. Але врешті-решт 

погодився відправити до сьоґунської столиці посланця. У відповіді з Едо 

висловлювалась згода прийняти лист канцлера К. В. Нессельроде раді старійшин. 9 

вересня Є. В. Путятін зійшов у Наґасакі на берег і зустрівся з губернатором Одзава. 

Передаючи листа на адресу голови ради старійшин Абе Масанорі, Євфимій 

Васильович поцікавився, чи не краще буде, якщо ескадра прибуде прямо в Едо. На 

це губернатор відповів, що уряд в Едо зайнятий, і відповідь затримається. 

Політичний розлад у державі ще більше переконав уряд Японії у необхідності 

відтягнути відповіді М. К. Перрі та Є. В. Путятіну. На початку жовтня 1853 р. їм 

було повідомлено, що у зв’язку із смертю сьоґуна Іейосі, організацією його похорон 

та церемоніями по призначенню наступника обговорення питань щодо відкриття 

портів затягується [169, с. 115]. 

Саме у цей час стосунки Росії з Великобританією та Францією у зв’язку із 

турецьким питанням значно загострились. Незабаром поступило повідомлення про 

початок Кримської війни. У зв’язку з цим представники російського посольства 

вирішили, що більше чекати відповіді у Наґасакі вони не можуть. І хоча їм було 

повідомлено, що посланець губернатора вже відбув з Едо, Є. В. Путятін 11 

листопада, після тримісячного перебування у Японії, вийшов з Наґасакі і 

попрямував до Шанхаю, залишивши губернатору листа, де повідомлялось, що у 

випадку відсутності у найближчий час відповіді на його пропозицію до японського 

уряду російські кораблі відправляться в Едо. 

Закупивши у Шанхаї в американців необхідні товари і отримавши інформацію 

про Кримську війну, 15 грудня російська ескадра відправилась назад до Наґасакі.  

Початок військових дій у Європі став мотиваційним фактором, який спонукав 
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російське посольство активізувати свою діяльність щодо укладення договору з 

Японією [217, p. 108]. 

В кінці кінців уряд бакуфу спрямував до Наґасакі своїх уповноважених: 

чиновника таємного надзору Цуцуї Хідзен-но-камі, чиновників Кавадзі Саеймон 

Тосіакіра та Арао Тоса-но-камі, священнослужителя Коґа Кіньїтіро [181, с. 165]. 

Російському посольству вдалось отримати згоду Японії на проведення 

переговорів, але декілька днів було витрачено на те, щоб дійти компромісу щодо 

протокольної пози. У результаті під час обміну державними посланнями росіянам 

було дозволено сидіти на стільцях, перевзувшись у змінне взуття, у той час як 

японці босоніж сиділи на татамі [155, с. 765]. У складі російської місії не було 

перекладачів з японської, а японці не володіли російською мовою, тому під час 

переговорів користувались голландською та китайською мовами. Японські 

уповноважені розраховували протиставити Росію Сполученим Штатам та 

західноєвропейським державам. Є. В. Путятін обіцяв, що у випадку застосування 

насилля з боку інших держав щодо Японії Російська імперія надасть їй підтримку.  

Голова російської місії отримав документ, котрий гарантував укладення 

російсько-японського договору. У письмовому підтвердженні права найбільшого 

сприяння зазначалось, що, коли японський уряд відкриє свої порти для торгівлі, 

Росія буде першою державою, яка зможе скористатись цим привілеєм [165, с. 21] 

(насправді ж, як відомо, першими стали американці). Наприкінці січня 1854 р. 

ескадра залишила Наґасакі та прибула на о-ви Рюкю. Наприкінці липня - на початку 

серпня 1854 р. фрегат «Паллада» через його незадовільний стан був замінений 

фрегатом «Діана». Частину офіцерів та матросів було відправлено сухим шляхом до 

Росії, і Є. В. Путятін у рапорті до Великого Князя Костянтина Миколайовича просив 

призначити їм грошову допомогу [87, с. 137 - 138]. 

3 жовтня 1854 р., наступного дня після підписання англійсько-японського 

договору, Є. В. Путятін на фрегаті «Діана» відбув з Імператорської гавані (з 1921 р. 

– Совєтская Ґавань) до Японії. 9 жовтня він прибув до Хакодате, щоб передати через 

місцевого губернатора листа Верховній раді з проханням прислати до Осаки 

уповноважених для завершення переговорів. 27 жовтня «Діана» прибула до Осаки. 
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Місцевий губернатор повідомив, що Осака є закритою для іноземців і російському 

послу слід відправитись до Сімода, куди прибудуть уповноважені. 22 листопада 

Є. В. Путятін прибув до Сімода, де чиновники виявились менш привітними, аніж 

наґасакські. Вони відмовилась поставляти на борт російського корабля свіжі 

продукти. 

8 грудня відбулась урочиста зустріч Є. В. Путятіна з японськими 

уповноваженими Цуцуї та Кавадзі, а 10 грудня розпочались переговори у храмі 

Ґьокусендзі. 

Вранці 11 грудня у Сімода відбувся сильний землетрус. Фрегат «Діана» був 

зірваний з якоря та сильно пошкоджений. Спроба відбуксувати корабель до бухти 

Хеда закінчилась невдачею. За свідченням протоієрея В. Є. Махова, священика 

похідної церкви фрегату, японці активно допомагали переправити постраждалих від 

бурі росіян на берег, ділились їжею, одягом і поспішно будували сараї та навіси, 

щоб захистити потерпілих від негоди [66, с. 48]. Шквал перекинув судно, й воно 

незабаром затонуло. Все це не могло не вплинути на настрої російського посла. 

Японські уповноважені довго протестували проти створення російських 

консульств у відкритих портах. Але Є. В. Путятін наполягав на тому, що договір не 

може бути укладений без статті про консульства [165, с. 27]. Зважаючи на загрозу 

землетрусів у гавані Сімода, голова російської місії добивався відкриття іншого 

порту, але безрезультатно. Цуцуї та Кавадзі категорично відхилили таку пропозицію 

[169, с. 124]. 

26 січня (7 лютого) 1855 р. був підписаний перший російсько-японський 

договір про торгівлю та кордони [4, л. 2 - 5]. На той час з Японією вже встигли 

встановити дипломатичні відносини США (31.03.1854) та Великобританія 

(14.10.1854) [236, pp. 202]. Незважаючи на суперництво між Росією і Сполученими 

Штатами американський комісар Адамс запропонував доставити донесення 

Є. В. Путятіна до Санкт-Петербургу через Відень чи Вашингтон [21, с. 92 - 93]. 

Трактат та пояснювальні статті були укладені російською, японською, 

голландською та китайською мовами. Підготовка тексту велась голландською 

мовою, і, відповідно, офіційним вважався голландський текст. Переклад на 
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російську мову був виконаний капітан-лейтенантом К. М. Посьєтом, який входив до 

складу посольства [172, с. 44]. 

Перший варіант був підписаний російським уповноваженим, а другий – 

японськими уповноваженими, інші два – перекладачами обох сторін. Варіант 

російського перекладу повністю відповідав оригіналу, а в японському варіанті була 

допущена помилка. Голландський аутентичний варіант звучав так само, як і 

російський переклад, а саме: «Острів Уруп та інші острови належать Росії». 

Японський варіант договору у дослівному перекладі означає: «Острів Уруп і земля 

на ньому… належать Росії». Виявлені неточності у перекладах стали у 2000-х рр. ще 

одним приводом чергового спалаху суперечок щодо приналежності південних 

Курильських островів [199, с. 163 - 164]. 

У договорі проголошувались «постійний мир та щира дружба між Росією та 

Японією». Декларувався захист особистої безпеки та недоторканості майна 

громадян обох держав під час перебування у межах країни-партнера. Втілення цього 

пункту в життя було на момент підписання договору у далекій перспективі. Адже 

випадки відвідання росіянами Японії, а японцями Росії були на той час досить 

нечисленними. Громадяни Російської імперії отримали право перебувати у трьох 

японських портах: Сімода у князівстві Ідзу, Хакодате в області Хакодате та Наґасакі 

у князівстві Хізен (згідно аналогічного японсько-американського договору 1854 р., 

американським кораблям надавалось право заходити лише у Сімода і Хакодате [123, 

p. 996]). У пояснювальних статтях до російсько-японського трактату зазначалось, 

що «…росіяни можуть вільно ходити: у м. Сімода та його околицях на відстань 7 яп. 

миль, починаючи від острову Інубасірі, а в Хакодате на відстань 5 яп. миль… У 

Наґасакі – як згодом буде встановлено для інших». На думку відомого японознавця 

початку ХХ ст. Х. Ванденберга, Сімода та Хакодате були на той час 

«маловажливими гаванями» [131, с. 54]. 

За умов розповсюдження в Японії руху за вигнання іноземців із «священної 

землі Ямато» гарантувати особисту безпеку російських громадян було досить 

складно. 
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Друга стаття договору стосувалась російсько-японського кордону. Зважаючи на 

те, що об’єктом нашого дослідження є становлення і діяльність російської 

дипломатичної служби в Японії, залишимо аналіз цієї статті учасникам нескінчених 

дискусій щодо приналежності Курильських островів. Територіальна проблема буде 

розглядатись нами лише у контексті участі у її розв’язанні співробітників 

російських консульств і дипломатичної місії в Японії. 

У договорі узгоджувались питання надання допомоги морякам, які зазнали 

корабельної аварії; питання міждержавної торгівлі та здійснення суду над 

злочинцями. 

Відповідно до мети нашого дослідження найбільшу цікавість викликає стаття 

шоста, у якій було узгоджене питання призначення російських консулів в один з 

двох портів: Сімода або Хакодате. У пояснювальних статтях містилось уточнення 

про те, що російські консули будуть призначені з 1856 р., але у дійсності члени 

першого російського консульства прибули до Японії лише у 1858 р. Згідно 

пояснювальних статей, місце та будинок для консульства мали бути визначені 

японським урядом, і росіяни будуть жити там за своїми звичаями та законами [4, л. 

5]. Пояснювальні статті визнавались обов’язковими для обох сторін. Всі права та 

привілеї, які Японія надала на той момент чи надала б у майбутньому іншим націям, 

одразу ж мали розповсюджуватись і на російських підданих. Про миролюбну 

позицію Росії при укладенні з Японією Сімодського договору свідчить факт зняття 

російського військового посту на півдні Сахаліну [129, с. 33]. Цей крок був з 

розумінням сприйнятий японською стороною. 

Підписавши трактат, Є. В. Путятін вжив негайних заходів для спасіння екіпажу 

корабля та складу посольства - командуючий англійською ескадрою Дж. Стірлінг 

відправив до японських берегів три військових кораблі для захоплення у полон 

росіян, щойно вони залишать Сімода.  

Є. В. Путятін відбув до бухти Хеда для того, щоб керувати будівництвом нової 

шхуни, а у Сімоді був залишений капітан 2 рангу Костянтин Посьєт і декілька осіб 

для того, щоб капітан Посьєт міг інформувати віце-адмірала про прибуття суден до 

Сімоди [21, с. 92 - 93].  
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14 березня до Сімоди прийшла американська шхуна «Кароліна Фут». К. Посьєт 

уклав з її капітаном контракт про перевезення російських моряків у три рейси до 

Петропавловська. Здійснивши один рейс і отримавши за це 6 тис. доларів, 

американський капітан відмовився від подальших рейсів. Він вважав невигідною 

оплату за другий рейс 3 тис. і за третій – 2 тис. доларів. Довелось розраховувати 

головним чином на шхуну «Хеда», яку на той час будували російські моряки. Для 

будівництва судна було зібрано 40 корабельних теслярів та 150 різноробочих з 

Сімоди, містечок Сімідзу та Фукуе [181, с. 178]. Висловлюючись сучасною мовою, 

будівництво шхуни «Хеда» стало першим спільним російсько-японським проектом 

у сфері суднобудування. 

14 квітня відбувся спуск судна «Хеда» на воду. На урочистому обіді, 

влаштованому з цієї нагоди, проголошувались тости за японсько-російську дружбу. 

Є. В. Путятін обіцяв японським уповноваженим після завершення Кримської війни 

подарувати «Хеда» японському уряду або відшкодувати всі витрати, що понесла 

японська сторона [169, с. 126]. Всього за зразком корабля «Хеда» протягом 50-х рр. 

ХІХ ст. в Японії на воду було спущено шість кораблів. 1 травня 1855 р. щойно 

збудоване судно «Хеда» було завантажене провізією та водою. Ввечері наступного 

дня офіцери та екіпаж піднялись на борт. Наступного ранку шхуна вийшла на рейд. 

Японські чиновники були запрошені на борт на прощальний обід. Є. В. Путятін ще 

раз подякував їм за допомогу та поінформував їх, що лейтенант Мусін-Пушкін 

залишиться з групою росіян у Японії. Він висловив упевненість у тому, що 

японський уряд буде прихильно ставитись до росіян, які залишились. О першій 

годині дня «Хеда» підняла якір для того щоб здійснити випробувальне плавання. 

Японці, що знаходились на борту, по праву розділяли радість росіян від гарної ходи 

корабля, бо частково це було і їхнє судно. Після сходження японців на берег росіяни 

вийшли у відкрите море, але сильний вітер та декілька виявлених дефектів змусили 

судно повернутись до порту [223, p. 135].  

23 червня лейтенант Мусін-Пушкін дізнався про те, що до Сімоди прийшов 

бременський бриг «Грета». Шкіпер брига погодився везти росіян за 2 тис. фунтів 

стерлінгів.  
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Серед залишених у Японії росіян був і Й. А. Гошкевич. Перебуваючи там 

протягом півтора року, він брав уроки японської мови у Татібана Косай, самурая з 

клану Какеґава провінції Тотомі (західна частина теперішньої префектури Сідзуока) 

[180, с. 94]. Коли Й. А. Гошкевич залишав Японію з останньою групою моряків 2 

липня 1855 р. на зафрахтованій бременській шхуні «Грета», він таємно вивіз з 

Сімоди Татібана Косай під ім’ям матроса Володимира Прибилова. Місцева влада 

вимагала видачі свого підданого, але в кінці-кінців відступилась. Татібана виявився 

досить освіченим, орієнтувався у східній медицині, його призначили помічником 

корабельного лікаря. Окрім Й. А. Гошкевича з його непересічним попереднім 

досвідом спілкування Татібана спочатку ніхто не розумів, тому виникла природна 

необхідність у навчанні. Користь вийшла спільною, щоденний контакт незабаром 

допоміг Й. А. Гошкевичу вільно заговорити японською [148, с. 28]. 

20 липня на широті 52º близько десятої години ранку шхуна «Грета» була 

зупинена у відкритому морі британським трищогловим пароплавом «Баррокота», 

командир якого капітан Дж. Стірлінг оголосив росіян військовополоненими [53, с. 

156]. На той момент, коли російські військовополонені були доставлені до 

Великобританії, Кримська війна вже закінчилась. 

Після повернення до Санкт-Петербургу всіх членів посольства Є. В. Путятіна 

молодий імператор Олександр ІІ висловив їм подяку за успішне виконання 

дорученого їм завдання. Віце-адмірал став графом Російської імперії. На гербі 

Є. В. Путятіна зображений щит, який підтримується справа російським офіцером з 

прапором надзвичайного посольства, зліва – японський солдат. Під щитом на 

срібній стрічці девіз, написаний чорними буквами: «Не Нам, а Імені Твоєму» [171, с. 

9]. Й. А. Гошкевич був затверджений колезьким радником і йому була пожалувана 

медаль темної бронзи на Андріївській стрічці «У пам’ять війни 1853 – 1856 рр.». 16 

жовтня 1857 р. він був нагороджений орденом Св. Анни ІІ ступеню з короною, 500 

руб. сріблом. і знаком відзнаки бездоганної служби за 15 років [137, с. 29]. За участь 

у підписанні російсько-японського договору про мир та дружбу офіцери-учасники 

посольства отримали подвійну плату та підвищення у чинах [190, с. 20]. 
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Обмін ратифікаціями відбувся у м. Сімода 25 листопада 1856 р. Від імені 

верховної влади Японії свій підпис на ратифікації поставив Абе Масанорі. Всі статті 

трактату отримували обов’язкову силу з дня підписання. Під час обміну 

ратифікаційними грамотами у м. Сімода японській стороні, як і було обіцяно 

Є. В. Путятіним, були передані шхуна «Хеда» та 52 гармати із фрегата «Діана». У 

цей самий день була укладена угода про відведення у Сімода земельної ділянки для 

будівництва російських консульських приміщень, про тимчасове надання 

консульству будівлі храму Фукусендзі та про спорудження трьох пристаней для 

російських судів у Сімоді, Какідзакі та на південно-східній частині півострова Ідзу. 

Також було досягнуто домовленості про курс обміну валют. 

Навесні 1857 р. трактат був обнародуваний, і пов’язані з міжнародною 

діяльністю відомства отримали відповідні вказівки. Копії договору були розіслані 

всім губернським, обласним та військовим правлінням, текст трактату був також 

опублікований у «Сенатских ведомостях» [4, л. 2]. А у російському літературному 

журналі «Отечественные записки» з цього приводу написали: «Серед новин, що 

стосуються життя державного, одне з перших місць, безперечно, займає нещодавно 

обнародуваний трактат, укладений нашим урядом з Японією» [76, с. 2]. 

Є. В. Путятін був ідейним натхненником встановлення і розвитку російсько-

японських відносин. Надавши цінні рекомендації щодо того, яким має бути склад 

першого російського консульства у Японії, він розпочав підготовку до нової 

експедиції у цю державу. 

У цей час серед правлячої верхівки Японії стала поступово розповсюджуватись 

думка про вигідність міждержавної торгівлі. У серпні 1856 р. наґасакські чиновники 

Ніокі Наґаі та Наґацуне Окабе доповідали уряду про свої побоювання щодо 

можливого застосування військової сили такими державами як США, Росія, 

Великобританія. Вступ у торгівельні стосунки з великими державами, на думку 

Ніокі Наґаі та Наґацуне Окабе, міг стати початком збагачення Японії. Але 

феодальний уряд намагався пильно контролювати торгівлю з іноземцями. У 1856 р. 

ним була створена спеціальна комісія для розгляду іноземних договорів. 
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10 вересня 1857 р. Є. В. Путятін знову прибув до Японії задля укладення 

договору про торгівлю. 12 жовтня у Наґасакі був підписаний Додатковий трактат з 

28 статей, у якому для росіян не лише уточнювались правила торгівлі у відкритих 

портах Японії, але й знімались деякі обмеження у торгівлі порівняно з 

домовленостями 1855 р. [132, с. 83]. Японський уряд зобов’язувався відкрити 

замість Сімода, інший більш зручний порт, не обмежувати кількості суден, що 

стануть прибувати у порти, та розміри торгового обігу, не чинити перепон 

укладенню приватних торгівельних угод. Росіянам дозволялось привозити до Японії 

свої сім’ї. Зберігались 35-відсоткові мита лише на товари, що продавались на 

громадських торгах або договірним шляхом (обминаючи митницю). Плата за товари 

мала вноситись через посередництво митниці. При торгових та грошових угодах 6 % 

необхідно було відраховувати на користь бакуфу – для покриття збитків на чеканку 

монет. Спеціально були обумовлені заборона продажу зброї приватним особам, 

вивозу з Японії золота та срібла, а у неврожайні роки – продовольства. Японський 

уряд, побоюючись ввезення до країни опіуму, ввів у договір спеціальну статтю про 

те, що у випадку виявлення на судах опіуму вантаж судна конфіскується, а винні 

будуть піддані покаранню у відповідності до російських законів. У випадку війни 

Росії з будь-якою державою російські судна не повинні порушувати нейтралітет 

японських портів [169, с. 130 - 131]. Є. В. Путятін пропонував ввозити до Японії 

вироби російських мануфактур, зброю кращого зразка. Об’єктами імпорту з Японії 

мали стати мідь, камфора, деревний віск, лаковані та порцелянові вироби. 

На заваді формуванню позитивного іміджу Російської імперії в Японії і 

налагодженню міждержавних партнерських стосунків ставали американці. 

Американська дипломатія добивалась призначення своїх радників до державних 

установ з метою контролю зовнішньої та внутрішньої політики японського уряду. 

Це обумовило необхідність нових переговорів між Росією та Японією. На початку 

липня 1858 р. на фрегаті «Аскольд» Є. В. Путятін прибув до Наґасакі, де корабель 

зміг поповнити запаси вугілля. Наступною зупинкою «Аскольда» став порт Сімода. 

Місцевий губернатор Накамура Тамея (Дева-но-камі), який спілкувався з 

Є. В. Путятіним під час його більш ранніх візитів, піднявся на борт і вітав віце-
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адмірала, викрикуючи: «Путятін! Путятін?». Євфимій Васильович зробив давньому 

знайомому подарунок – групову фотографію офіцерів свого колишнього корабля, 

фрегату «Паллада», чим японець був дуже задоволений. Місцеві чиновники з 

цікавістю розпитували про тих моряків, з якими познайомились під час попередніх 

візитів росіян до Сімода; згадували їх поіменно, повторювали російські слова. 

Є. В. Путятін погодився залишитись у Сімода на декілька днів, після чого 

продовжив свій шлях [225, pp. 162 - 163]. 

18 липня 1858 р. віце-адмірал із своєю командою досягли Канаґава, де 

Є. В. Путятін зустрівся з японськими представниками Наґаі Ґемба-но-камі, Іновайе-

Сінано-но-камі, Хорі-Орібе-но-камі, Івасе Хіґо-но-камі і Цуда Хансабуро. З Канаґава 

він здійснив коротку подорож суходолом до Едо, ставши першим росіянином, який 

пройшов цим маршрутом.  

В Едо в результаті переговорів Є. В. Путятіна з Наґаі Ґемба-но-камі та Іновайе-

Сінано-но-камі був підписаний новий російсько-японський договір про торгівлю та 

мореплавство (7/19 серпня 1858 р.). У преамбулі до трактату серед іншого 

зазначалось, що метою нової домовленості є «встановлення торгівлі на більш 

міцних підставах» [5, л. 4 - 6]. Також договір надавав Росії право мати при 

японському імператорському дворі свого офіційного представника, а всім 

російським дипломатичним агентам вільно пересуватись територією держави. 

Російським громадянам, які не обіймали дипломатичних посад, дозволено було 

пересуватись всередині Японії в радіусі 10 рі від місця проживання (1 рі ≈ 4 км). 

Договір мав юридичну силу до 1895 р. [169, с. 133]. 

Якщо, у відповідності з російсько-японським договором 1855 р., Російська 

імперія мала право направити до Японії одного консула (але досі ще не направила), 

тепер російському уряду дозволялось мати консулів або консульських агентів у всіх 

відкритих для російської торгівлі японських портах: з 1 липня 1859 р. замість 

Сімода відкривався Канаґава, з 20 грудня 1859 р. один з портів на західному березі 

Хонсю і з 20 грудня 1862 р. – Хьоґо (зараз – портове місто Кобе). За Едоським 

трактатом Росія отримувала право на оренду ділянки землі поблизу Наґасакі для 

використання її в якості ремонтної бази суден Тихоокеанського флоту. Система 
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довічної оренди дозволяла іноземцям купувати, продавати та розпоряджатися 

майном, але попереджувала юридичне володіння землею [228]. 

Згідно трактату, у містах Едо та Осака росіяни могли проживати лише з метою 

ведення торгівлі. Ввезення опіуму до Японії було заборонено. 

Розв’язання конфліктів між росіянами та японцями мало здійснюватись 

російським консулом спільно з японською владою, а винні несли покарання за 

законами своєї держави. У портах, де не було представників Росії, японська влада 

могла затримати злочинця, повідомивши про це російського консула найближчого 

відкритого порту. Всі вимоги щодо конфіскації товарів та виплати штрафів за 

порушення договору слід було пред’являти консульству, яке відбирало у винних 

товари та гроші і передавало їх японській владі.  

Під час перебування в Едо Є. В. Путятін зустрічався з членами ґородзю 

(Верховної Ради П’яти), які мали в Японії досить сильну владу. Після цього граф 

мав аудієнцію у Токуґава Іемоті (дванадцятирічного племінника сьоґуна Токуґава 

Іесада, якого він напередодні призначив своїм наступником). Сам голова 

самурайського уряду не міг прийняти графа Путятіна через хворобу [82, с. 168].  

Наступник сьоґуна приймав графа Путятіна у тронному залі у присутності всіх 

членів двора та вищих урядових осіб. У своїй промові молодий наступник престолу 

висловив сподівання на розширення дружніх взаємозв’язків між Росією та Японією. 

Під час аудієнції всі чини двору сиділи у повній тиші на колінах у залі, яка 

передувала тронній. В останній же знаходились лише члени ґородзю, державний 

страж та обер-церемоніймейстер (колишній наґасакський губернатор Міцно-Цикоґо-

но-камі), який супроводжував графа Путятіна. Сам наступник сидів у глибині зали у 

півтемряві на спеціальному підвищенні. Члени посольства Є. В. Путятіна мали 

також можливість відвідати буддійський храм Асакуса, який вразив їх своєю 

величчю. 

Японські чиновники висловили Є. В. Путятіну подяку за його тактичну 

поведінку, підкресливши, що американський генеральний консул Т. Харріс 

викликав сильне обурення населення Едо своїм надокучливим оглядом столиці. Так 

само поводив себе англійський посланник Елджин, котрий 12 серпня прибув з 
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ескадрою в Едоську затоку. Елджин, на відміну від Є. В. Путятіна, відмовився від 

аудієнції у спадкоємця сьоґуна. 

Є. В. Путятін намагався переконати Елджина обмежитись перевагами, 

наданими американцям та росіянам, і не застосовувати силу. Євфимій Васильович у 

бесіді з японськими міністрами радив дотримуватись твердості і не допустити, щоб 

англійці та американці заважали внутрішній торгівлі японських підданих. 

Посилаючись на приклад Китаю, він доводив шкідливість ввозу опіуму та 

викачування срібла з країни. Подібна інформація не була новою для японських 

міністрів, але із властивою цій нації ввічливістю вони дякували Є. В. Путятіну за 

щирість та цінність його порад і обіцяли ними скористатись. Після повернення до 

Росії 26 серпня 1858 р. Є. В. Путятіну було надано чин адмірала. 

Наступного року японську столицю відвідав генерал-губернатор Східного 

Сибіру М. М. Муравйов-Амурський, який прибув до Едо 5/17 серпня 1859 р. з 

метою ведення переговорів за дорученням імператора Олександра ІІ щодо кордону в 

районі о. Сахалін. Переговори вирішено було проводити у храмі Тендокудзі на Сіба, 

в Едо. Вповноваженими Японії були Ендо Тадзіма-но-камі Цуненорі та Сакаі 

Укеносуке Тадамасу. М. М. Муравйов-Амурський заявив, що бажання імператора 

полягає в укладенні з Японією договору, аналогічного Айгунському договору (лівий 

берег р. Амур став володінням Російської держави, правий – Китаю). Він 

запропонував проект угоди, згідно якої державний кордон між Російською імперією 

та Японією встановлювався по протоці Лаперуза. Риболовецькі промисли японців 

поблизу Сахаліну залишались у їхньому приватному володінні під захистом 

російських законів. Японці могли користуватись свободою пересування у зоні 

державного кордону між Амуром та Китаєм [181, с. 193 - 194]. 

Переговори М. М. Муравйова-Амурського з японською владою не досягли 

поставленої мети – визнання російського суверенітету над територією Сахаліну. 

Причинами цього стала протидія європейських держав, а також відсутність у 

М. М. Муравйова-Амурського такту та терплячості, якими володів Є. В. Путятін. 

Під час переговорів відбувся трагічний інцидент у Йокогамі. Після відкриття 

Японії серед самураїв нижчого рангу став розповсюджуватись рух за «вигнання 
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варварів». Першими жертвами цього руху стали росіяни. На мічмана Р. С. Мофета 

та двох матросів з команди корвета «Гридень», які були відправлені на берег за 

провізією, напала група озброєних японців. Одного матроса врятував власник 

йокогамського магазину. Закривши двері своєї лавки, він перешкодив намірам 

бандитів. А мічману Р. С. Мофету нанесли удар в шию, плече, спину, в результаті 

чого через чотири години він помер. Матроса І. Соколова японці порубали на місці. 

Це були перші людські жертви з моменту встановлення офіційних дипломатичних 

стосунків між Японією та Росією. Граф М. М. Муравйов-Амурський вимагав 

відставки обох губернаторів Йокогами, офіційних вибачень японської сторони, 

розшуку та покарання вбивць. Доручивши продовження цієї справи капітанам 

І рангу А. О. Попову та І. С. Унковському, граф залишив Японію [55, с. 167]. 

Вибачення були незабаром отримані, губернаторів звільнили. 

У своєму рапорті від 17 вересня 1859 р. І. С. Унковський писав, що залишаючи 

Японію, він поставив перед місцевою владою вимогу про страту вбивць на очах у 

представників європейських націй і російського консула, який на той час вже 

приступив до виконання своїх обов’язків у Хакодате, якщо обставини дозволять 

йому прибути для цього до Канаґави. 

Кошти на пам’ятник мічману Р. С. Мофету були зібрані офіцерами 

тихоокеанської ескадри і передані у хакодатське консульство [74, с. 23]. Туди ж 

були доправлені копії зобов’язань верховної ради і переписка з нею 

І. С. Унковського [58, с. 43]. 

Через шість років, у 1865, вбивцю затримали, і суд у Йокогамі засудив його до 

смертної кари. Цей інцидент, як і невдале в цілому посольство М. М. Муравйова, 

кинув тінь на перші японсько-російські контакти у нову епоху, котра настала після 

офіційного відкриття держави. Візит до Японії М. М. Муравйова прозвучав 

своєрідним реквіємом політиці Миколи І, коли переговори починались з 

демонстрації блиску гвардійських штиків. В епоху Олександра ІІ гармати все 

частіше поступаються професійним дипломатам у пошуку засобів розв’язання 

міжнародних питань [190, с. 58]. 
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Наступним важливим кроком у розвитку російсько-японських відносин стало 

укладення в Едо конвенції про торгівлю та навігацію (11/23 грудня 1867 р.) [44, с. 

290 - 294]. Нова угода анулювала митний тариф 1858 р. і відміняла майже всі 

обмеження у російсько-японській торгівлі. У конвенції також зазначалось, що 

консули разом з губернаторами відкритих портів мають вжити заходів для 

припинення правопорушень на митниці (ст. 7), а під час купівлі російських суден 

японськими підданими консул зобов’язаний був надати японській владі відповідні 

судові документи (ст. 8). Конвенція була підписана: з російської сторони - 

Є. К. Бюцовим, який на той час обіймав посаду російського консула у Хакодате, - з 

японської сторони - Едзуре-Каґа-но-камі. 

Таким чином, результатом підписання Сімодського трактату стало 

встановлення дипломатичних та торговельних стосунків між Російською імперією 

та Японією. Успіх місії Є. В. Путятіна був зумовлений тим, що посланець Російської 

імперії проявив повагу до японських законів та звичаїв. Росія не мала стосовно 

Японії колоніальних зазіхань. Метою росіян було встановлення дипломатичних 

стосунків на умовах рівності і взаємної поваги. Хоча, об’єктивно, Японія на той час 

була значно слабшою, аніж Російська імперія. Є. В. Путятін програв у часі комодору 

флоту США М. К. Перрі та англійському адміралу Дж. Стірлінгу, але, на відміну від 

славнозвісного «відкривача Японії», Є. В. Путятін досяг мети не за допомогою 

залякування, а шляхом цивілізованих переговорів. З іншого боку М. К. Перрі 

проклав шлях для британців та росіян, дозволивши їм були з японцями більш 

чемними. Хоча для ХІХ ст. і методи М. К. Перрі були цілком прийнятними. 

Є. В. Путятін після завершення своєї місії у Японії повернувся до Росії, але 

зв’язків з Японією не поривав. У себе вдома він приймав японських студентів, які 

навчались у Росії, просував ідею місіонерства російської православної церкви в 

Японії [144, с. 85 - 89]. Є. В. Путятіну вдалось закласти фундамент російсько-

японських дипломатичних відносин, традиції ефективного співробітництва, завдяки 

чому у другій половині 50-х – 60-х рр. ХІХ ст. була створена договірно-правова 

база, котра була необхідною умовою для заснування консульських установ і 

функціонування російської дипломатичної служби в Японії.  
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2.2. Політичний та економічний напрями діяльності російського консульства у 

Хакодате 

Потреби розвитку взаємовідносин з Японією обумовили виникнення низки 

питань, серед яких важливе місце займало кадрове. Генерал-ад’ютант граф Путятін 

звертав увагу імператора на те, що Сполучені Штати вже призначили генерального 

консула до Японії. Ним став Т. Харріс. Є. В. Путятін наполягав на тому, що з 

російської сторони має бути відправлена особа у званні не нижчому, аніж 

генеральний консул. До штату консульства, на думку Євфимія Васильовича, мали 

входити: священик, медик, один-два перекладачі з китайської та голландської мов, 

астроном та суднобудівник. 

Священик мав бути обраний серед тих, хто отримав звання магістра в одній з 

духовних академій. На думку Є. В. Путятіна, термін повноважень першої російської 

місії до Японії мав бути не менше п’яти років, тому призначення духовної особи у 

цей віддалений від християнського світу край було необхідним, як для задоволення 

релігійних потреб самих членів місії, так і для моряків військових та комерційних 

суден. Окрім того, до обов’язків священика могло входити вивчення релігій, що 

панували в Японії, з метою розповсюдження християнства на основі отриманих 

знань. Є. В. Путятін побоювався конкуренції з боку католиків та протестантів. Він 

був переконаний у тому, що найбільший вплив на японську владу буде мати та 

нація, яка зможе прихилити японців до свого віросповідання. 

Включення до штату консульства лікаря та астронома було важливим тому, що 

ці дві галузі науки особливо цікавили японців. Граф Є. В. Путятін писав, що під час 

перебування росіян на японській землі після загибелі фрегату «Діана» ніщо так не 

привертало увагу японських чиновників, як астрономічні обсервації, що 

проводились російськими моряками. Японський уряд доручив одному з 

перекладачів вивчити практичне застосування інструментів, а один з 

високопосадовців купив у російських офіцерів секстант. Тому введення до штату 

консульства астронома сприяло б зближенню росіян та японців. Віце-адмірал 

рекомендував на посаду астронома кандидата фізико-математичних наук Санкт-
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Петербурзького університету Дмитра Олексійовича Пещурова, брата лейтенанта 

Пещурова, який служив у Є. В. Путятіна. Д. О. Пещуров вже отримав пропозицію 

зайняти посаду астронома при Пекінській місії, але віддав би перевагу призначенню 

до Японії, тому що ця країна була менш дослідженою. Університетські професори 

схвально відзивались про Д. О. Пещурова, тому Є. В. Путятін покладав надії на те, 

що запропонований ним кандидат сумлінним виконанням своїх обов’язків буде 

сприяти встановленню тісних зв’язків із японцями. Пан Пещуров, адміральська 

прихильність до якого була особливо помітною, міг бути відправлений на одному з 

корветів прямо з Крондштату. Цей варіант, на думку Є. В. Путятіна, був найбільш 

вдалим, бо Д. Пещуров міг би потурбуватись про цілість інструментів, що 

відправлялись до Японії; займався б під час походу викладанням астрономії 

молодим офіцерам і проводив би власні наукові спостереження. Незважаючи на 

клопотання графа Путятіна, Д. О. Пещуров все ж таки був призначений на службу 

до Пекінської магнітної та метеорологічної обсерваторії. 

Необхідність призначення медика була спричинена тим, що ніщо не могло 

краще сприяти завоюванню прихильності японців до російської місії, аніж надання 

якісної медичної допомоги [11, л. 4]. 

Віце-адмірал далекоглядно відмічав корисність призначення одного 

кораблебудівника до Японії, для того, щоб розвитком такої важливої для острівної 

країни галузі, як суднобудування, японці були зобов’язані росіянам.  

Є. В. Путятін вважав, що під час прибуття першого консула до Японії було б 

корисним відправити до порту Сімода всі російські судна, що курсували у Східному 

(Тихому) океані. Таким чином можна було б переконати японців в існуванні 

російського флоту. Генерал-ад’ютант пропонував подібний захід через те, що 

супротивники Росії розповсюдили хибні чутки про знищення ними російських 

військово-морських сил. Поява великої кількості російських військових суден у 

японських водах спонукала б місцеву владу проявляти більшу повагу до російського 

консула і швидше поступатись під час зіткнень, яких складно уникнути при 

першому оселенні європейців у державі, що раніше була недоступною для 

іноземців. Сам консул та деякі члени місії могли б прибути у Шанхай шляхом ост-
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індських поштових пароплавів. З Шанхаю членів російської місії за декілька днів 

могли переправити до Сімоди. 

У листі до російського державного діяча О. В. Головніна граф Путятін 

зауважував, що при призначенні утримання членам місії до Японії необхідно було 

взяти до уваги дорожнечу життя у цій країні. Також Є. В. Путятін просив про 

призначення всім членам місії пенсії після їхнього повернення на батьківщину [11, 

л. 6]. 

11 листопада 1857 р. міністр закордонних справ повідомив управляючому 

Морським міністерством про заснування консульства у Хакодате і просив надати 

консулу необхідні вказівки. У відповіді на цей запит зазначалось, що рішення про 

надання додаткових вказівок консулу від Морського міністерства може бути 

прийняте лише після ознайомлення з інструкцією, яку надало дипломату 

Міністерство закордонних справ. Також висловлювалась згода на відправку до 

Японії штату консульства на одному з суден, які наступного року мали йти до 

Тихого океану [11, л. 9]. 

21 грудня 1857 р. Міністерство закордонних справ подало на підпис Його 

Високості прохання про призначення консулом у Хакодате колезького радника 

Й. А. Гошкевича, секретарем при консульстві - колезького секретаря В. Д. Овандера. 

Слід зазначити, що у другій половині ХІХ ст. професія дипломата вважалась не 

дуже престижною. Заможна аристократія, за рідким винятком, йшла у дипломатію 

досить неохоче, і дипломатичну кар’єру обирали в основному збіднілі дворяни і 

особи іноземного походження [133, с. 9]. Й. А. Гошкевич (1814 – 1875) також не був 

вихідцем з аристократичної родини. Народився він у Речицькому повіті Мінської 

губернії у сім’ї сільського священика. З дитячих років готувався стати 

священнослужителем [137, с. 28]. У 1835 р. Й. А. Гошкевич закінчив курс Мінської 

духовної семінарії, після чого був направлений у Санкт-Петербурзьку духовну 

академію, котру закінчив у 1839 р. 29 серпня цього ж року був зарахований до 

Російської духовної місії у Китаї. Після повернення з Китаю до Росії у 1850 р. був 

зарахований чиновником з особливих доручень до Азійського департаменту МЗС 

Росії. 
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Міністерство просило видати Й. А. Гошкевичу 3 тис. руб., В. Д. Овандеру – 

1 тис. 500 руб. сріблом на видатки, пов’язані із переїздом. Після утримання 

Міністерством фінансів 10 % з половини суми на підйом та улаштування 

залишилось 4 775 руб. Ще 500 руб. сріблом призначались консулу в Хакодате на 

купівлю подарунків представникам японської влади. 

Згідно порядку надання на ревізію до Міністерства закордонних справ рахунків 

надзвичайних витрат російських місій і консульств, створюване консульство у 

Хакодате мало направляти свої рахунки на ревізію не через Азійський департамент, 

а безпосередньо до Департаменту господарських і рахункових справ, подібно до 

того, як це робили російські місії і консульства у Європі [73, с. 913]. У січні 1858 р. 

для нового дипломатичного представництва були замовлені дві печатки з написом 

«Императорское Российское консульство в Хакодате» з державним гербом 

посередині. Також у Кораблебудівному департаменті було замовлено два прапори. 

Й. А. Гошкевичу надали інструкцію з Азійського департаменту, підписану 

міністром закордонних справ О. М. Горчаковим, та окрему інструкцію від графа 

Є. В. Путятіна [16, л. 1].  

24 жовтня (5 листопада) 1858 р. місія першого російського консульства на чолі 

із колезьким радником Й. А. Гошкевичем на судні «Джигіт», що належало 

російсько-американській компанії, прибула до японського міста Хакодате, котре 

знаходиться на о. Едзо (з 1868 р. – Хоккайдо) [150, с. 10]. Наприкінці існування 

феодальної імперії Токуґава о. Едзо хоча й належав японській державі, але фактично 

лише деякі його райони являли собою залучену до загального цілого, стосовно 

життя та культури, територію. Масштабна колонізація Едзо розпочалась лише з 

1871 р. [162, с. 209]. Станом на 1858 р. населення м. Хакодате складало близько 

6 тис. мешканців. Віддаленість першого російського консульства від японської 

столиці створювала певні незручності, котрі гальмували розвиток міждержавних 

стосунків. Ще один недолік географічного розташування Хакодате для росіян 

полягав у тому, що їхні судна лише протягом чотирьох чи п’яти місяців на рік мали 

змогу потрапити до Ніколаєвська-на-Амурі. У холодну пору року на заваді цьому 

ставала крига [108, p. 307]. Незважаючи на недосить вдале розташування першого 
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російського консульства в Японії, факт його відкриття став беззаперечним успіхом 

російської дипломатії. Британський консул К. П. Ходгсон, який у лютому 1859 р. 

був призначений до Хакодате, де він виконував водночас обов’язки консула 

Франції, наполягав на тому, що створення російського сетльменту у Хакодате за 

умов «змагання» великих держав у справі «відкриття Японії» мало важливе 

значення як для росіян, так і для британців, французів, американців. За словами 

К. П. Ходгсона, росіяни були достойними суперниками, і це слід було мати на увазі 

дипломатам інших держав. 

Новостворене консульство підпорядковувалось не лише Азійському 

департаменту МЗС, але й генерал-губернатору Східного Сибіру, на адресу якого 

консул зобов’язаний був надсилати важливі відомості [168, с. 50]. 

Російське консульство у Хакодате мало впроваджувати в життя політику Росії 

щодо Японії, захищати інтереси російських підданих і отримані права та привілеї у 

всіх відкритих портах, добиватись нових привілеїв; укладати за дорученням уряду 

конвенції, вести переговори про Південний Сахалін, а також збирати відомості про 

економічне, політичне становище, державний устрій, зовнішні справи Японії, 

добиватись розширення російсько-японської торгівлі. Консулу доручалось відкрити 

школу та лікарню, заохочувати вивчення персоналом консульства японської мови 

для зближення з населенням та кращого виконання службових обов’язків, 

організувати допомогу японцям у вивченні медицини, астрономії, мореплавства у 

відкритих портах або у навчальних закладах Росії і на прохання японського уряду 

доставляти учнів на російських судах до Європи.  

На той час консульські установи Російської імперії мали у своїй діяльності 

керуватись консульським статутом 1820 р., котрий був створений для консулів Його 

Імператорської Величності, які служили в Європі та Америці [22, с. 467 - 479]. 

Подібного документу, для консулів, які представляли російські інтереси на Сході, не 

існувало, незважаючи на те, що стабільні консульські відносини із східними 

країнами стали встановлюватись ще з останньої чверті ХVІІІ ст. [196, с. 149]. У 

випадках, непередбачених статутом, консул мав звертатись за роз’ясненням до 

російського посольства у державі свого перебування і діяти відповідно до його 
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вказівок (отд. І, §15). Але на момент відкриття російського консульства у Хакодате 

дипмісії Росії у Японії ще не існувало, тому Й. А. Гошкевич діяв на власний розсуд, 

а в особливо важливих випадках звертався за роз’ясненнями до Міністерства 

закордонних справ. Згідно статуту, після прибуття на місце призначення консул мав 

завести спеціальні книги:  

 для запису всіх російських суден, що будуть відвідувати порт Хакодате, 

для фіксацій ввозу та вивозу російських товарів; 

 для офіційного листування з начальством; 

 для фіксації інформації про місце виготовлення товарів, запису свідоцтв 

про народження, укладення шлюбу, смерть; 

 для звітування про опіку над неповнолітніми підданими Російської 

імперії, які осиротіли в Японії.  

Штат першого російського консульства в Японії на момент заснування 

складався з п’ятнадцяти осіб. Окрім Й. А. Гошкевича до нього входили морський 

офіцер (військово-морський аташе) П. М. Назімов, старший лікар М. П. Альбрехт, 

протоієрей В. Махов та диякон І. Махов, секретар В. Д. Овандер та інші. Згодом, 7 

листопада 1860 р., до консульства був прикомандирований секретар-драгоман 

М. Ф. Цивільков, який володів китайською мовою [224, p. 157]. У день прибуття 

Й. А. Гошкевича до Хакодате на честь першої офіційної зустрічі з місцевим 

губернатором з кліпера салютували сімома пострілами [136, с. 199]. 

Консул з дружиною Єлизаветою Степанівною і пасинком Володимиром та 

лікар із своєю сім’єю розмістились по приїзді у флігелі буддійського храму 

Дзіцуґедзі у той час, як іншим довелось тимчасово залишатись на кораблі. 

Незабаром з’ясувалось, що приміщення храму є непридатним для життя: вдень 

хитка будівля сповнювалась звуками ритуальних гонгів та барабанів, вночі там 

господарювали пацюки. Постала необхідність у будівництві власного приміщення. 

Першому консулу Російської імперії в Японії довелось докласти значних 

зусиль для вирішення господарських питань. Незважаючи на те, що, згідно статті 4 

російсько-японського трактату, укладеного 7 серпня 1858 р., японський уряд 

зобов’язувався виділити «місця, як для будинків консула та осіб, які перебуватимуть 
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при ньому, так і для шкіл, лікарень тощо» [5, л. 4 - 6], переговори Й. А. Гошкевича з 

владою Хакодате щодо виділення ділянки землі для будівництва консульства йшли 

непросто. Японська сторона запропонувала ділянку, віддалену від міста на 3 км. Це 

було передгір’я, що сильно продувалось вітрами. Російський консул наполягав на 

виділенні землі у межах міста. Стали чекати остаточної відповіді з японської 

столиці. Із значними складнощами Й. А. Гошкевичу вдалось отримати ділянку землі 

для будівництва шпиталю. Спочатку погодились відвести землю лише за тієї умови, 

що консул письмово зобов’яжеться у майбутньому не вимагати ніякого місця для 

росіян. З цього приводу лікар консульства М. П. Альбрехт писав, що «у всьому 

видно якусь злобну ненависть і бажання надокучати нам, щоб подібними 

обмеженнями, можливо, остаточно позбавитись нас» [1, с. 85]. 

В результаті складних переговорів консульству була надана велика земельна 

ділянка Рамісьомітьо. Вона являла собою круту гору, на якій складно було б 

спорудити європейський будинок. Губернатор Хакодате зігнав величезні маси 

робітників, які за короткий час вирізали з гори величезний шматок, достатній для 

того, щоб там можна було розмістити консульський будинок з усіма службами. У 

створенні креслення будівлі брав участь сам російський консул і співробітник 

консульства П. Н. Назімов. Для будівництва можна було найняти лише японських 

робітників, які звикли до японського стилю архітектури. Тому було вирішено 

внутрішню обстановку зробити подібною до японських будинків, а зовнішній 

вигляд на європейський манер. Спорудження будинку консульства Російської 

імперії у Хакодате було завершено у 1860 р. Російський етнограф та письменник 

С. В. Максимов, описуючи свої враження від перебування у Хакодате, зазначав, що 

будинок російського консульства домінував над цілим містом, займаючи позицію 

вище, ніж будь-що інше, і здавався більш привабливим та комфортабельним, аніж 

будь-яка інша будівля [65, с. 65]. Але С. В. Максимова обурювала підозрілість 

японських митних чиновників і необхідність говорити з ними англійською мовою, 

хоча російське консульство з’явилось у Хакодате раніше, аніж англійське (перше 

британське представництво було відкрите в Едо). 
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У 1858 – 1859 рр. при російському консульстві у Хакодате перебував кліпер 

«Джигіт» під командуванням капітан-лейтенанта Г. Г. Майделя. Він виконував 

доручення консула щодо доставки пакетів на інші російські судна, зокрема на 

фрегат «Аскольд». Коли погана погода і морози, що доходили іноді до –8°С, 

заважали проводити навчальні маневри, команду займали такелажними роботами. 

10 травня 1859 р. командир кліпера «Джигіт» отримав наказ консула відправитись 

разом із співробітником консульства лейтенантом П. М. Назімовим для огляду 

бухти Ніїґата, що знаходиться на західному березі о. Хонсю, де японський уряд 

зобов’язався відкрити з 1 січня 1860 р. зручний порт. Згідно наказу консула, у 

випадку визнання порту Ніїґата незручним, капітан «Джигіта» мав розпочати пошук 

більш зручного порту трохи південніше чи північніше. 

Не знайшовши поблизу порту Ніїґата рейду для зручної стоянки суден, 13 

травня Г. Г. Майдель спрямував кліпер до затоки Тояма. Але виявилось, що порт 

Тояма не мав ніяких переваг перед портом Ніїґата. Капітан «Джигіту» доповідав, що 

під час сильних північних вітрів судну буде набагато складніше відходити від 

Тояма, ніж від Ніїґата. 17 травня на шляху корвету був помічений острів, не 

відмічений на картах, котрі були у розпорядженні капітана «Джигіта». Корабель 

став на якір у виявленій бухті. Для промірювання затоки і опису острова одразу 

були відправлені гребні судна. Але, виконуючи припис консула поспішити із 

поверненням до Хакодате, Г. Г. Майдель не продовжував дослідження, а, знявшись з 

якоря, 18 травня пішов у Сангарську протоку і 19 травня став на якір на 

Хакодатскому рейді [64, с. 92 - 93]. 

У Хакодате російський консул Й. А. Гошкевич працював у складних умовах 

провокацій та інтриг представників інших держав. Британський консул 

К. П. Ходгсон і американський купецький агент пан Райс заявляли Й. А. Гошкевичу, 

що вважають його справжнім джентльменом, але це не заважало їм писати 

губернатору наклепи на нього і розповсюджувати чутки про агресивні наміри Росії 

щодо північних районів Японії. Проте Й. А. Гошкевич уникав навіть найменшого 

втручання у внутрішні справи Японії і рішучо відхиляв усі спроби представників 
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Великобританії, Франції і Північно-Американських Сполучених Штатів втягти 

росіян у свої військові демонстрації і конфлікти з японцями [165, с. 76]. 

Згідно консульського статуту 1820 р., до обов’язків консула входила допомога 

«порадами і добрими послугами» російським морякам і купцям (відділ ІІ §16). У 

практиці хакодатського консульства це виразилось у тому, що командири 

російських суден часто позичали у Й. А. Гошкевича гроші задля поповнення запасів 

вугілля, води, солі, цукру, сухарів, риби тощо [136, с. 139]. Для обміну срібних 

європейських монет на японські гроші потрібно було мати записку від консула, де 

була вказана сума, котру дозволялось обміняти [67, с. 85]. Від консула купецькі 

судна, що приходили на рейд в Хакодате, могли отримати інформацію про умови 

ввозу та вивозу товарів [71, с. 143]. 

23 грудня 1858 р. був затверджений новий Статут для російських консулів у 

Європі і Америці, котрий був розроблений Міністерством закордонних справ і 

розглянутий Державною радою [23, с. 531 - 553]. Загальні положення цього статуту 

поступово стали розповсюджуватись і на східні країни, з якими Росія встановлювала 

консульські зв’язки [195]. Згідно статуту 1858 р., завданням консульської служби 

Російської імперії був захист державних інтересів за кордоном. У статуті була 

задекларована підсудність російських підданих законам тієї держави, де вони 

перебувають. Але цей принцип міжнародного права не діяв у Японії [14, л. 35]. 

Дотримання окремих статей консульського статуту було в Японії недоцільним. 

Зокрема, § 21 розділу ІІ вимагав від консула висилати лоцмана назустріч військовим 

суднам, що прибувають до порту. За свідченням російського етнографа 

С. В. Максимова, японські лоцмани були «зовсім непотрібні та некорисні» [65, с. 

64]. 

Виконуючи свої консульські обов’язки щодо інформування Санкт-Петербургу 

про розвиток японської промисловості, Й. А. Гошкевич у 1859 р. разом з 

американським агентом Райсом, голландським капітаном Ван дер Капелленом, 

одним з офіцерів кліпера «Джигіт» у супроводі двох японських чиновників 

відвідали свинцеві копальні, що знаходились у 16 милях від Хакодате. Коридори 

копалень були обкладені дошками і колодами, у щілини між котрими просочувалась 
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вода і струмком бігла по дну. Японці ламали руду кирками при освітленні, що 

давали палаючі виноградні гілки. Родовище свинцю було досить багатим. Відламану 

руду товкли молотами і декілька разів промивали руками у плоских очеретяних 

ситах. Очищену таким чином руду клали у ями, вкривали деревним вугіллям і 

розплавляли. Потім знімали вугілля і свинець виливали у форми у 53 фунти. 

Іноземна делегація намагалась розпитати, скільки свинцю видобувається щорічно. 

Але японці відповідали, що видобувають свинець не регулярно, а у міру потреби, 

тому не знають кількості щорічного видобутку [70, с. 20]. 

Російський консул у Хакодате стикався із суттєвими складнощами під час 

захисту державних інтересів. Так, у 1861 р. відбувся інцидент, пов’язаний з 

перебуванням біля берегів о. Цусіми російського військового корабля. Острів, який 

знаходиться приблизно посередині між Хонсю та Корейським півостровом, служив 

каналом сполучення між Японією та Кореєю з доісторичних часів. Протягом ери 

Токуґава даймьо Цусіми, голова клану Со, служив посередником між бакуфу та 

корейським урядом і постачав в Едо інформацію, яка приходила до Кореї з 

Мінського та Цінського Китаю [215, p. 78]. 

У січні 1861 р. до консула звернувся командир російської ескадри на Тихому 

океані І. Ф. Ліхачов, який мав завдання від голови Морського відомства, генерал-

адмірала Великого Князя Костянтина Миколайовича укласти приватну угоду з 

головою князівства Цусіма щодо оренди ділянки землі для морської станції, якщо це 

не викличе протесту центрального уряду Японії та втручання західних держав. 

І. Ф. Ліхачов вважав, що справа просувалась би успішніше, якби до Едо відправився 

хтось з російських дипломатів задля проведення переговорів. У § 20 розділу ІІ 

Консульського статуту 1858 р. сказано, що консул зобов’язаний усіляко допомагати 

офіцерам Імператорського флоту, коли цього буде вимагати від нього командир 

російського військового корабля [23, с. 535]. Начальник ескадри звинувачував 

консула у гаянні часу. У своєму щоденнику І. Ф. Ліхачов писав про легковажність 

Й. А. Гошкевича, вважаючи неприпустимим те, що консул розповів про цусімські 

наміри росіян губернатору Хакодате. Командир ескадри дійшов навіть до того, що 

просив командира кліпера «Опричник» П. О. Селіванова наглядати за консулом. 
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3 лютого за наказом І. Ф. Ліхачова корвет «Посадник» під командуванням 

капітан-лейтенанта М. О. Бірільова прибув до бухти Осакі-ура на Цусімі. Приблизно 

через місяць корвет зайшов до Імосакі, де став на якір. Екіпаж висадився на берег, 

провів топографічні вимірювання місцевості, розпочав заготівлю лісоматеріалів та 

будівництво казарми. Капітан корабля М. О. Бірільов намагався увійти в довіру до 

цусімського князя і поставив питання про оренду Імосакі. 27 березня на Цусіму 

прибув начальник ескадри І. Ф. Ліхачов, який був незадоволений успіхами 

М. О. Бірільова [17, с. 61]. 

12 квітня жителі Цусіми за ініціативою селянина Ясуґоро намагались завадити 

висадці російських матросів на берег. Ясуґоро був вбитий, два японці взяті у полон. 

Для розв’язання конфлікту голова князівства Муне Йосійорі звернувся до уряду 

бакуфу.  

У травні до Цусіми приїхав уповноважений уряду Оґурі Тадамаса. Між ним та 

М. О. Бірільовим відбулись переговори. Оґурі Тадамаса ввічливо вимагав уходу 

росіян, але М. О. Бірільов відхилив вимогу і заявив, що без наказу начальства з 

Цусіми не піде. Оґурі Тадамаса через 13 днів очікування залишив Цусіму. 

Повернувшись до Едо, Оґурі Тадамаса віддав наказ губернатору Хакодате Мураґакі 

Авадзі провести переговори з російським консулом Й. А. Гошкевичем про 

ліквідацію військово-морської стоянки росіян [187, с. 17]. 

Й. А. Гошкевич, який наприкінці весни – у першій половині літа 1861 р. 

займався підготовкою відправки японським урядом експедиції до Ніколаєвська, 

прийняв цю вимогу і погодився відіслати листа командуючому далекосхідною 

ескадрою І. Ф. Ліхачову про відкликання «Посадника» з Цусіми. Але відповідь 

довго не приходила. Мураґакі тричі зустрічався з Й. А. Гошкевичем. Коли ж 

розмова зайшла про вимогу М. О. Бірільова щодо оренди ділянки території, консул 

відповів, що це самоуправство капітана корабля. Російський уряд бажає лише 

укладення з урядом бакуфу договору, який би надавав змогу охороняти Цусіму, щоб 

перешкодити зазіханням на неї Великобританії. 

У цей час бакуфу вирішив зіграти на британських стратегічних інтересах, щоб 

зробити англійського консула Р. Алькока співучасником у справі охорони фізичних 
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кордонів Японії. На початку серпня Р. Алькок у супроводі адмірала Гопа, секретаря 

посольства Оліфанта та величезної світи наніс візит японському міністру 

закордонних справ Андо-Цусіма-но-камі. Наслідком цього засідання стала спішна 

відправка на о. Цусіму корвета «Encounter» під прапором адмірала Гопа та 

канонерки «Ringdove» із секретарем британської дипмісії Оліфантом [17, с. 69]. 

Коли британці відшукали «Посадник», Оліфант у розмові з М. О. Бірільовим 

зауважив, що факт перебування росіян на Цусімі є порушенням трактатів, які 

європейці уклали з Японією. На це командир «Посадника» відповів, що він не 

дипломат, а моряк, який нічого не визнає окрім наказів свого начальства. 

Наступного ранку адмірал Гоп на «Ringdove» увійшов до бухти, названої 

англійцями затокою Посадник, де встав на якір поряд із російським корветом. 

Переговори адмірала Гопа з М. О. Бірільовим також ні до чого не призвели. Тоді 

британці вирушили на пошуки начальника російської ескадри, але успіху їм у цьому 

досягти не вдалось. Тоді адмірал Гоп написав лист протесту з приводу Цусіми і 

залишив його начальнику поста у затоці Ольги для передачі І. Ф. Ліхачову, а сам 25 

серпня відправився до Хакодате, де залишив російському консулу копію свого листа 

до начальника ескадри і ввів у курс справи хакодатського губернатора [17, с. 72]. 

Й. А. Гошкевич повідомив про ситуацію, що склалась у зв’язку з будівництвом 

російської станції, до Петербургу, де відбулось засідання Особливого комітету під 

головуванням Олександра ІІ, який прийняв рішення відкликати російське судно від 

берегів о. Цусіма, щоб уникнути дипломатичних ускладнень [205, с. 197]. 

6 вересня І. Ф. Ліхачов прибув до затоки Ольги, де йому був переданий лист від 

адмірала Гопа. На думку начальника ескадри, перебування Й. А. Гошкевича в Едо 

могло б попередити таку потужну протидію з боку британців. 

Влада сьоґунату в особі міністрів Котзе та Ямамо-но-камі 21 вересня того ж 

року спрямувала на адресу російського міністра закордонних справ ноту протесту з 

приводу неправомірних дій командира корвету «Посадник» М. О. Бірільова. У 

зазначеному документі йшла мова про неприпустимість подібних вчинків, оскільки 

вони не узгоджуються з режимом відкритих портів і можуть стати причиною 

висунення претензій з боку інших держав як до Японії, так і до Росії. Окрім того, 
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японці поставили перед Й. А. Гошкевичем питання про розмежування Сахаліну і 

пропонували зробити це негайно [187, с. 18]. 

1 листопада 1861 р. «Посадник» забрав з берегів Цусіми всіх своїх людей і 

залишив японські води. Російському консулу вдалось залагодити конфлікт, але саме 

під час Цусімського інциденту проявилась необхідність у розширенні російської 

дипломатичної служби в Японії, адже віддаленість єдиного на той час російського 

консульства від Едо і, в даному випадку, від стратегічно важливого о. Цусіма значно 

уповільнювала надходження інформації, що не сприяло ефективності роботи 

дипломатичних представників. 

Коли у грудні 1861 р. І. Ф. Ліхачов прибув до Петербургу, він дізнався про різке 

засудження його дій Міністерством закордонних справ. Морське міністерство, котре 

не бажало псувати стосунки із Міністерством закордонних справ, також було 

обурене діяльністю начальника ескадри. І. Ф. Ліхачов був прийнятий государем, 

який наказав йому сказати відверто, чи є Цусіма на стільки важливою, щоб через 

цей острів варто було б ризикувати дійти до війни з Англією. І. Ф. Ліхачов відповів 

негативно [17, с. 73]. 

Під час Цусімського інциденту Й. А. Гошкевич опинився у ситуації, коли 

виконання приписів консульського статуту, а саме надання допомоги офіцерам 

імператорського флоту, стало б порушенням російсько-японського трактату 1858 р., 

згідно якого російські кораблі могли заходити лише у п’ять відкритих портів та не 

мали права зводити будь-які військові укріплення на території Японії. 

Через два роки після Цусімського інциденту «Московскія вѣдомости» писали: 

«…роздратування проти європейців, особливо проти англійців, досягло у всіх 

класах японського суспільства найвищого ступеня… Лише Росія ще користується 

прихильністю японців і дбає про те, щоб їй дозволили влаштувати різні заклади на 

берегах о. Еддо. Якщо війна спалахне з Англією, то, певно, Японія ні в чому не 

відмовить росіянам» [100, с. 3]. 

Не зникало з порядку денного російських дипломатів питання, пов’язане з 

о. Сахалін. 30 липня 1863 р. Й. А. Гошкевич повідомив японське Міністерство 

закордонних справ, що імператор Олександр ІІ уповноважив губернатора 
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Приморської області П. В. Казакевича вести переговори про Сахалін. Консул 

наполягав на тому, що росіяни мають історичні права на Сахалін, тоді як японці 

з’явились там нещодавно. Й. А. Гошкевич висловив готовність доставити японське 

посольство до Ніколаєвська-на-Амурі. Але японський уряд ухилявся від відправки 

своїх уповноважених протягом ряду років [169, с. 152]. 

Російські дипломати в Японії були підзвітні Азійському департаменту, тому 

регулярно інформували останній про всі зміни у торговельній політиці держави 

Ніхон. У листі, датованому 4 березня 1864 р., російський консул у Хакодате 

Й. А. Гошкевич повідомляв про зниження мита на ввізні товари. Новий тариф діяв в 

Йокогамі з 8 лютого того ж року, а у Хакодате та Наґасакі мав вступити в силу з 8 

березня [9, л. 2].  

Під час роботи в Японії російським дипломатам постійно доводилось 

зіштовхуватись із складнощами перекладу офіційних документів. Тариф, який 

Й. А. Гошкевич відправив до Азійського департаменту 4 березня, був перекладом на 

російську з голландської мови і містив у собі помилки. Через дев’ять днів консул 

відіслав виправлений варіант – переклад з японського оригіналу. У супровідному 

листі дипломат писав про наявність важливої помилки у першому перекладі 

тарифів. Різниця ж між перекладом з голландської та перекладом з японської 

полягала у тому, що миту не підлягали не лише чайні прибори, а й все що необхідно 

було для упаковки чаю; не просто пічки, а пічки й жаровні для підсушування чаю. 

Але зусилля Й. А. Гошкевича пропали задарма. У червні 1864 р. Азійський 

департамент передав копію виправленого тарифу до Департаменту зовнішньої 

торгівлі, проте торгівлі між Росією та Японією не відбувалось. Із звіту наступника 

Й. А. Гошкевича на посаді консула Є. К. Бюцова стає зрозумілим, що мета 

відправки донесень до Петербургу – це лише надання Азійському департаменту 

можливості судити про торгівлю у Японії взагалі та про порівняльний розвиток її у 

кожному з відкритих портів [9, л. 2]. 

Під час відправки консульства до Японії передбачалось, що японці будуть 

багато що купувати у росіян, але тоді ще не було точно з’ясовано, що Росія буде 

купувати у японців. Але незважаючи на таку невизначеність, тоді була стійка 
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впевненість у тому, що слід лише зробити перший крок у державу, котра протягом 

кількох століть була закритою – час та економічна необхідність у товарообміні 

безперечно сприятимуть розвитку міждержавної торгівлі. Але ці надії не 

виправдались. Наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. торгівля з Японією розвивалась 

досить мляво [185, с. 205]. 

За свідченням отця Миколи, який прибув до Хакодате у 1861 р., 

Й. А. Гошкевич залишив у Хакодате несплачені борги, частину з яких священик 

обіцяв сплатити сам. Що ж до одного з кредиторів, о. Микола, як і губернатор міста, 

підозрювали його у шахрайстві, бо ця людина не пред’являла претензій, поки Йосип 

Антонович був у Хакодате [80, с. 297]. 

З листа отця Миколи до Й. А. Гошкевича стає зрозумілим, що у нагороду за 

свою працю перший російський консул в Японії отримав лише «матеріальні 

нестатки». У Йосипа Антоновича виникли певні труднощі з отриманням пенсії, і, у 

зв’язку з цим, консульський священик згадував правило Й. А. Гошкевича: «Не 

довіряй департаменту». Але отець Микола висловлював своє переконання у тому, 

що Йосип Антонович ніколи не зможе бути вірним своєму другому правилу: 

«Викинути з голови всі утопії під назвою користь та слава Росії». На думку 

священика, Й. А. Гошкевич був справжнім патріотом, чесною та добросовісною 

людиною, здатною до виконання інструкцій не по-німецьки, зважаючи лише на 

букву закону, а по-російськи, погоджуючи дії з духом вищих розпоряджень. Отець 

Микола писав про те, що діяльність Й. А. Гошкевича не оцінили на батьківщині, 

зате оцінили в Японії. За його словами, іноземці не залишали думки про те, що 

Йосип Антонович приїде міністром (посланником) в Японію. А японці говорили, що 

не буде іншого такого консула, як російський консул. 

Після повернення з Японії у 1865 – 1866 рр. Й. А. Гошкевич служив в 

Азійському департаменті у чині колезького радника. У 1871 р. Йосипу Антоновичу з 

його другою дружиною Єкатериною Семенівною Гошкевич було пожалуване 

спадкове дворянство. За 28 років служби в Азійському департаменті МЗС 

Й. А. Гошкевич 17 років знаходився за межами Росії та ще три роки морських 

скитань на фрегатах «Паллада» та «Діана». Помер Й. А. Гошкевич у своєму маєтку у 
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с. Малі Островецького р-ну Гродненської обл. Визнанням заслуг Й. А. Гошкевича 

стало встановлення йому пам’ятника у с. Малі, у м. Островець і м. Хакодате – 

бюстів. Ім’я першого російського консула в Японії увічнено й на географічній мапі 

світу: на його честь названа затока у Японському морі [148, с. 44]. 

Наступник Й. А. Гошкевича, статський радник Євген Карлович Бюцов (1837 – 

1904) був нащадком сім’ї спадкових дипломатів Бюцових. Євген Карлович розпочав 

свою кар’єру з посади секретаря при генерал-губернаторі Східного Сибіру 

М. М. Муравйові. У 1858 р. Є. К. Бюцов брав участь у переговорах з Китаєм, які 

завершились укладенням Айгунського договору. Цього ж року був призначений на 

службу до Міністерства закордонних справ. З 1862 до 1865 р. обіймав посаду 

консула у Тяньцзіні (Китай). Наступний період своєї дипломатичної кар’єри 

Є. К. Бюцов присвятив захисту прав та інтересів Російської імперії у Японії. До 

виконання обов’язків консула у Хакодате приступив у 1865 р., про що за допомогою 

офіційного листа було повідомлено японську владу [168, с. 50]. Інструкцію від 

Азійського департаменту новопризначений консул отримав лише наступного року 

[16, л. 5]. 

Одразу ж після прибуття до Хакодате новопризначений консул зіткнувся із 

серйозними побутовими проблемами. 13 лютого 1865 р. через необережне 

поводження з вогнем у будинку британського консульства виникла пожежа, яка 

швидко перейшла на будинок російського консула. Будівля місії вигоріла майже 

повністю, але у боротьбі з вогнем вдалось відстояти церкву. Пожежа завдала 

великих матеріальних збитків російському представництву: у вогні загинули багаті 

колекції, які Й. А. Гошкевич збирав декілька років у Японії. Через нестачу 

приміщень у колишньому будинку священика розмістився Є. К. Бюцов, а ієромонах 

переселився до приміщення шпиталю. Стіл священик з лікарем мали у консула. 

У квітні 1866 р. від пожежі постраждав шпиталь при російському консульстві. 

30 вересня 1866 р. священик консульської церкви писав колишньому консулу 

Й. А. Гошкевичу: «…які руїни являє собою наше, колись славне консульство!» [80, 

с. 308]. Отець Микола писав, що церква і сад знаходились у доброму стані, а все 

інше було вкрите сміттям та цеглою. Дверима до приміщення, де довелось мешкати 
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священику, служила широка дошка. Перша кімната була класом, друга – кімнатою 

отця Миколи, а третя – спальнею. У будинку було холодно, як надворі. «І так 

доведеться жити ще роки зо два…», – писав ієромонах, – «у Пітері зовсім не 

відчувають незручностей нашого життя». Такий стан консульства не лише 

проявлявся у побутових проблемах для його членів, а й негативно відбивався на 

іміджі Російської імперії, адже зовнішній вигляд дипломатичного представництва не 

відповідав статусу великої держави. 

Російське військове судно, що стояло у той час на рейді у Хакодате, 

збільшувало значимість російського консульства в очах японців та представників 

інших націй. Незабаром після призначення Є. К. Бюцова до Хакодате виникла 

конфліктна ситуація, коли солдати князя Айдзу намагались викрасти одного слугу з 

будинку іноземця на прізвище Хауел, і господар штовхнув одного із солдатів так, 

що той поранив сам себе у ногу. Хауел та інший іноземець на прізвище Вайс, який 

також взяв участь у погоні за викрадачами, були звинувачені у нападі на японського 

солдата. Тоді вони урочисто адресували російському консулу прохання прийняти їх 

під захист російського військового судна. Є. К. Бюцов організував невелике 

артилерійське навчання на березі з музикою. З цього приводу священик 

консульської церкви отець Микола записав у своєму щоденнику: «Всі мешканці 

Хакодате були дуже задоволені цим, як новим видовищем – це факт, а чи був хто-

небудь наляканий – такого не чув» [80, с. 296]. Таким чином, за практичної 

відсутності громадян Російської імперії у Хакодате, російський консул за мірою 

своїх можливостей намагався захищати права та свободи інших іноземців, які 

неодноразово шукали його заступництва. Так, чоловік на прізвище Вайтлі, не 

знайшовши спільної мови зі своїми співвітчизниками, отримав притулок у 

російському консульстві. Є. К. Бюцов запропонував йому стіл, доктор – кімнату, а 

священик – сигари. 

Повноваження російських консулів, призначених до Японії, виходили за рамки 

захисту інтересів російських підданих за кордоном. 26 січня 1866 р. консул 

доповідав генерал-губернатору Східного Сибіру про поїздку до Едо, а саме про 
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переговори з японськими міністрами та про найм робочих в Японії для Приморської 

області [15, л. 1]. 

4 травня 1866 р. Є. К. Бюцов мав зустріч з губернатором Хакодате, яка тривала 

п’ять годин. Розмова стосувалась нерозділеного статусу о. Сахалін. Губернатор 

дізнався про те, що росіяни розпочали там своє будівництво, і вказав на 

неправомірність таких дій. Російський консул на той час не мав інструкцій щодо 

цього питання і вимушено перебував у бездіяльності. У неотриманні необхідної 

інформації Є. К. Бюцов звинувачував пошту м. Ніколаєвськ. Про плановані дії на 

Сахаліні консул дізнався не від свого начальства, а від іноземців, які минулого року 

відвідали Ніколаєвськ [28, л. 1б, 1в]. 

У липні 1866 р. під час перебування Є. К. Бюцова у Приамурському краї, куди 

він їздив для супроводу генерал-губернатора Східного Сибіру М. С. Корсакова в 

ході відвідання ним деяких російських гаваней, російське консульство у Хакодате 

отримало листа від Міністерства закордонних справ Японії, де повідомлялось про 

укладення 13 (25) червня торгової конвенції з Великобританією, Францією, 

Голландією та Сполученими Штатами. Японське міністерство закордонних справ 

просило, у випадку згоди російського уряду, затвердити ці нові постанови, 

призначити уповноважених для підписання конвенції. Звідси можна зробити 

висновок, що Росія дізнавалась про зміни у торговельній політиці Японії останньою 

серед зацікавлених у цьому питанні держав. Тим не менш, Є. К. Бюцов у листі від 14 

серпня 1866 р. до директора Азійського департаменту Міністерства закордонних 

справ Російської імперії П. М. Стремоухова обіцяв якомога швидше перекласти 

тексти конвенції та додатків і відправити їх на судні, яке найближчим часом мало 

йти до Шанхаю [28, л. 1 - 4]. Конвенцією визначались нові торгові тарифи, японцям 

надавалось право вільно торгувати та купувати іноземні товари, відправлятись за 

кордон. В одній зі статей декларувалась заміна урядом іноземних монет на японські. 

Умова ця мала вступити в силу лише з 1 січня 1868 р. Є. К. Бюцов вважав, що 

конвенція може бути прийнята росіянами без усіляких змін. 

20 серпня 1866 р. Є. К. Бюцов відправив П. М. Стремоухову копії з японського 

тексту конвенції і тарифу, а також друкований екземпляр англійською, 
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французькою, голландською мовами та російський переклад, зроблений з 

японського тексту. Виявилось, що японський текст не відповідає іноземним текстам. 

Тому Є. К. Бюцов співставив переклади з японського та англійського варіантів і 

просив П. М. Стремоухова про надання інструкцій щодо відповіді японському 

уряду.  

З тексту конвенції видно, що Великобританія, Франція, Північно-Американські 

Сполучені Штати та Нідерланди діяли єдиним фронтом. Новий документ мав 

замінити конвенцію, укладену між цими чотирма державами та Японією у 1858 р.  

На весь імпорт та експорт встановлювалось мито у розмірі 5 %. На момент 

відправки Є. К. Бюцовим звіту директору Азійського департаменту нові тарифи вже 

діяли у Канаґава (з 1 липня 1866 р.), у Наґасакі та Хакодате (з 1 серпня того ж року) 

[8, л. 5].  

У статті 2 конвенції було зазначено, що узгоджені тарифи мають бути 

переглянуті 1 липня 1872 р. Але договором була передбачена можливість для 

кожної із сторін через два роки вимагати зміни мита на чай та шовк, попередивши 

про це інші держави за шість місяців. Також на вимогу кожної із сторін через шість 

місяців могло бути змінено мито на деревину. Конвенцією відмінялась плата за різні 

документи, пов’язані із вивантаженням та навантажуванням товарів на судно. У 

статті 4 містилось дивне формулювання, виною якому може бути неточний 

переклад. Мова йшла про те, що у Канаґава з 1 липня 1866 р., у Наґасакі та Хакодате 

з 1 жовтня за ввезений вантаж з іноземних держав «у випадку прохання господаря» 

японською владою мито стягуватись не буде. Можливо, на увазі малось те, що мито 

не буде стягуватись з суден тих держав, які підписали конвенцію з Японією [8, л. 5]. 

Японський уряд обіцяв збудувати склади для імпортних товарів і гарантував 

їхній захист від грабіжників, вітру та дощу, але не ручався за пожежобезпеку. 

Щоправда, щоб зменшити вірогідність знищення цінностей вогнем, японці обіцяли 

обмазати ці склади глиною. Якщо купець, не продавши товар у Японії, знов бажав 

вивезти його, то повторне мито не стягувалось, але зберігання вантажу на складах 

мало бути оплаченим. Доставка японських товарів у відкриті порти ніякими 

податками не обкладалась.  
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У конвенції розглядалось також питання грошової реформи. З 1859 р. 

мексиканський долар мав у Японії статус офіційної валюти – у ХІХ ст. ця монета 

отримала широке розповсюдження на Сході. Якщо раніше на митниці був в обігу 

мексиканський долар за курсом 100 дол. за 311 бу (видовжена срібна монета, вага 

якої становила близько чверті унції [112, p. 562]), тепер іноземні золоті та срібні 

монети, злитки мали переплавлятись на японську монету. Розмір мита за 

перекарбування мав бути визначений пізніше за взаємною згодою сторін.  

Договір впорядковував процедуру надання митними установами різноманітних 

послуг: вивантаження та завантаження товарів, найм судових робітників тощо. 

Японцям надавалось право вільно купувати вітрильні та парові судна для 

перевезення пасажирів чи вантажу. Що ж стосується військових суден, їхня купівля 

дозволялась лише за згодою уряду. Кожен японець, який купував іноземне судно, 

був зобов’язаний сплатити мито. За парове судно по 3 бу за тону, за вітрильне – 1 бу 

за тону. На прохання японської влади консул тієї держави, котра продала судно, мав 

доставити копію судового свідоцтва для підтвердження кількості тон корабля [8, л. 

10]. 

Кожному японському купцю дарувалось право на вільну торгівлю з іноземцями 

як у відкритих портах Японії, так і за кордоном, на право виїзду куди необхідно 

було отримати паспорт. Японці мали право перевозити свої товари на власних 

суднах чи на кораблях тих держав, які уклали трактат з Японією. Окрім того, 

громадянам Японії було дозволено виїжджати за кордон для отримання освіти та 

найматись на службу на іноземні судна. Для того, щоб убезпечити вхід та вихід 

іноземних суден з гаваней відкритих портів, японська влада зобов’язувалась 

поставляти малки, буї та віхи. 

Конвенція була укладена в Едо 25 червня 1866 р. (13 числа 5 місяця Кейо 2 

року) і мала вступити в силу з 1 липня 1866 р. (19 числа 5 місяця Кейо 2 року).  

Прохання Міністерства закордонних справ Японії щодо перегляду митних 

тарифів було передане міністру фінансів Російської імперії. Проаналізувавши зміст 

конвенції, він відмітив відміну плати за митні документи та безмитний ввіз 

домашньої худоби, якірних та ланцюгових канатів, кам’яного вугілля, зерна та 
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борошна як значну позитивну зміну у зовнішній політиці Японії. Всі ці товари 

раніше (за російсько-японським трактатом 1858 р.) підлягали митному збору, і 

вищий розмір його становив 20 %. 

Про внутрішні справи в Японії російський консул не мав точних відомостей. У 

серпні 1866 р. він писав, що про боротьбу між тайкуном та мікадо майже нічого не 

можна сказати. Одні чутки, змінювались іншими зовсім протилежного характеру. 

Незадоволення народу, за інформацією Є. К. Бюцова, було викликано 

приниженнями та вимаганнями з боку тайкунських чиновників та надзвичайною 

дорожнечею рису [28, л. 6 - 7].  

Вже у вересні цього ж року російський консул володів більш докладною 

інформацією щодо політичного життя Японії, але ці дані знову ж таки були 

отримані не з офіційних джерел, а передавались з уст в уста. У приватному листі до 

П. М. Стремоухова Є. К. Бюцов писав про смерть тайкуна Токуґава Іемоті в Осака. 

Консул не міг включити ці відомості у звіт до Азійського департаменту, адже вони 

не були підтверджені офіційно [28, л. 23]. Є. К. Бюцов повідомляв, що обрання 

регента для малолітнього сина тайкуна може стати причиною тривалих суперечок 

між трьома княжими родами Японії. 

Також у листі йшла мова про наміри Едо відправити посольство до Петербургу. 

Очолити посольство мав колишній губернатор Едо – Койде-Ямато-но-камі, якого 

Є. К. Бюцов характеризував як дуже розумну та енергійну людину. Передбачалось, 

що один з віце-губернаторів Хакодате також відправиться до російської столиці. 

Але вся ця інформація була отримана російським консулом з неофіційних джерел. 

Є. К. Бюцов не отримав жодного листа з Едо з цього приводу, тож він припускав, що 

японці повідомили про свої наміри безпосередньо російський уряд. У листі до 

П. М. Стремоухова Євген Карлович висловлював думку про те, що японський уряд 

мав би заздалегідь офіційно попередити росіян про відправку свого посольства до 

Петербургу. Зі свого боку Є. К. Бюцов зобов’язувався довести до відома 

Міністерства закордонних справ інформацію про час відправки посольства, його 

склад, шлях, яким воно збирається добиратись до європейської частини Росії; як 

тільки ці дані стануть йому відомі. 
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Незабаром Є. К. Бюцов мав розмову з губернатором Хакодате, в ході якої 

запропонував скористатись суднами російського флоту для доставки японського 

посольства з Наґасакі до Гонконгу чи до Сінґапуру. В цьому російський консул 

керувався прикладом американців та англійців, які віддавали свої судна у 

розпорядження японських посольств. У листі до контр-адмірала Ф. С. Керна 

Є. К. Бюцов просив його, за можливістю, надати корабель для японського 

посольства. Консул повідомляв, що посланники Койдо-Ямато-но-камі та Ісіхава 

Кензабуро мали намір виїхати з Японії у середині грудня, але Є. К. Бюцов радив їм 

відкласти від’їзд на стільки, щоб момент їхнього приїзду до Петербургу припав на 

кінець зими. До того ж Євген Карлович рекомендував їм шлях через Трієст, замість 

шляху через Францію [165, л. 27 - 29]. 

Російський консул мав достатньо повну інформацію про активність іноземних 

держав, які налагоджували з Японією торговельні зв’язки. З Йокогами йому писали 

про прибуття туди італійського фрегату “Magenta” з уповноваженим для укладення 

договору з Японією. Також незабаром мав бути підписаний японсько-бельгійський 

трактат. Англійські та французькі посланники відправились з Едо до Наґасакі, 

маючи намір вступити у переговори з удільними князями. Англійському посланнику 

приписували намір зайти до Каґосіма для зустрічі з князем Сацума.  

Плавання суден у прибережних водах Японії на той час було досить 

небезпечним. Японський уряд звертався до Є. К. Бюцова з проханням попередити 

російські судна, що, проходячи Сімоносекську протоку, вони можуть наразитись на 

небезпеку через початок війни у володіннях Наґато. Російський консул вважав 

висловлені міністрами побоювання цілком виправданими, тому одразу відправив 

копію їхнього послання начальнику російської ескадри. У відповідь на лист 

Є. К. Бюцова контр-адмірал Ф. С. Керн повідомляв, що під час перебування в Едо 

японський уряд висловив йому подібні ж застереження, але він не вважав за 

потрібне взяти їх до уваги, бо судна інших націй проходили через Сімоносекську 

протоку і навіть зупинялись у ній [28, л. 30 - 32]. У невідправленому листі до 

П. М. Стремоухова Є. К. Бюцов писав, що, на його думку, позиція контр-адмірала 

суперечить намірам російського уряду. Ф. С. Керн був учасником Кримської війни, 
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тому й не розділяв побоювань консула. Але перебування російського судна у 

Сімоносекській протоці могло б утягти Росію у конфлікт, яких вона намагалась 

уникати.  

У своєму посланні до П. М. Стремоухова Є. К. Бюцов писав, що офіційний лист 

до Азійського департаменту з приводу вищевикладених обставин може дати привід 

до хибного розуміння його намірів. Завдяки неофіційному листу Євген Карлович 

сподівався дати привід Міністерству закордонних справ доповнити інструкцію 

начальника російської ескадри необхідними вказівками або отримати роз’яснення 

для себе щодо зміни позиції, яку він як представник Росії має займати щодо 

японської влади. Тим не менш, навіть цей неофіційний лист так і не був 

відправлений. 

У звіті за 1866 р. консул Є. К. Бюцов подавав відомості про торгівлю не лише у 

Хакодате, а й у Йокогамі та Наґасакі, де на той час ще не існувало російських 

дипломатичних представництв. За свідченням Є. К. Бюцова, Хакодате займав 

останнє місце в ряду портів, відкритих іноземній торгівлі. Прямих зносин з Європою 

та Америкою він не мав, бо, по-перше, товари, що вивозились з нього (за винятком 

лише коконів шовковичних хробаків), мали збут лише у Китаї; по-друге, попит на 

іноземні товари у Хакодате був надзвичайно малим. Головними предметами вивозу 

стали морська капуста та різні молюски, які користувались попитом у Китаї. 

Причому ці товари вивозились як іноземцями, так і японцями до Осаки, бо цей порт 

служив центром внутрішньої торгівлі в Японії. 

Відповідно до Консульського статуту, консул мав звітувати начальству про 

привезення і вивезення російських товарів [22, с. 467 - 479]. Є. К. Бюцов вказував на 

те, що морепродукти, привезені до Китаю з російських портів Посьєт та 

Владивосток цінувались нижче, аніж привезені з Японії. Справа в тому, що в 

японських портах ці продукти сортувались перед відправкою їх до Китаю, а у 

російських гаванях судна брали їх без розбору, у тому вигляді, в якому вони 

доставлялись тубільцями. 

Згідно повідомлення консула, вивіз деревини з Хакодате у 1866 р. значно 

зменшився, бо ціни на ліс надзвичайно зросли у той самий час, як вони знизились у 
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китайських портах, де склади були переповнені різного роду лісом з Північної 

Америки та країн, що знаходяться південніше Китаю. 

У консульських донесеннях зустрічались й обережні критичні зауваження щодо 

дій російського керівництва. Зокрема, Є. К. Бюцов писав про те, що у Хакодате 

англійською компанією був збудований чудовий лісопильний завод, котрий 

спочатку передбачалось розташувати в одному з портів російського Приморського 

краю. Не отримавши дозволу на вивіз лісу з російських гаваней, англійці перенесли 

свою діяльність до Японії [9, л. 4]. 

Консул відмічав також незадовільний попит на товари іноземного виробництва 

у Хакодате. Японські купці вважали більш вигідним купувати іноземні вироби у 

Йокогамі. Таким чином, місто Хакодате не виправдало надій, які покладались на 

нього під час відкриття іноземцям. 

На противагу Хакодате, обсяги торгівлі у Йокогамі збільшувались з кожним 

роком. Вивіз 1865 р. перевищив на 60 % вивіз попереднього року. Зростання це 

переважно відносилось до товарів, що вивозились до Європи та Америки. Щодо 

ввізної торгівлі у Йокогамі, вона, за свідченням консула, зросла у 1865 р. порівняно 

з 1864 р. на 100 %. За свідченням Е. К. Бюцова, рис, котрий у перші роки допуску 

іноземців до Японії був на стільки дешевим, що ніяке ввізне зерно не могло 

конкурувати з ним, став з кінця 1866 р. ввозитись до Японії внаслідок двох 

неврожайних років. 

Консул відмічав, що торгівля у Наґасакі у 1865 р. зменшилась порівняно з 

1864 р.: ввізна – на 170 тис. дол., вивізна – на 600 тис. дол. Суттєву статтю торгівлі у 

Наґасакі складали іноземні парові та парусні судна, яких було продано у 1865 р. 

японському уряду та різним удільним князям на суму близько 700 тис. дол. У звіті 

було зазначено, що більша частина суден, які продавались японцям, були старими і 

непридатними для воєнних дій. Тим не менш, князі продовжували купувати їх за 

неймовірно високою ціною.  

Є. К. Бюцов наголошував, що в жодному з відкритих портів Японії на той час 

не було засновано російського торгового будинку. Жодне з російських суден, що 

заходили до Йокогами та Хакодате, не прийшло з товарами з російських портів і не 
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вивезло будь-яких японських виробів до Росії. З двох російських суден, які заходили 

у 1866 р. до Хакодате, одне заходило по дорозі з Сан-Франциско до Ніколаєвська з 

вантажем харчових припасів. Інше, яке слідувало до гирла Амуру з Кронштадту з 

казенним вантажем для морського відомства, змушено було зайти до Хакодате на 

зимівлю.  

Аналізуючи стан торгівлі у відкритих портах Японії, російський консул 

відмічав, що зміни, зроблені в тарифах торговою конвенцією 1866 р., виявились 

згубними для іноземних купців. Останні жалілись на те, що мита на шовк та чай 

засновані на оцінках, які перевищують дійсну вартість цих товарів. Серед 

позитивних моментів Є. К. Бюцов відмічав відкриття митних магазинів для 

зберігання товарів, неоплачених митом. Японський уряд доручив завідувати цими 

магазинами у Йокогамі двом іноземцям. Це служило ознакою довіри і давало надію 

на те, що уряд погодиться покластись на іноземців під час проведення необхідних 

реформ у японському митному управлінні [9, л. 7].  

У той час, як англійські, французькі, прусські та американські торговельні 

компанії поспішали отримати якомога більшу вигоду від нового торгового партнера 

– Японії, російські купці не проявляли активності у японських портах, що яскраво 

ілюструє представлена діаграма. 

 

З Хакодате вивозились дошки, морська капуста, авабі та ірико (молюски, які 

користувались попитом у китайських портах), шовк, женьшень, оленячі роги та 

шкури, сірка тощо. Мірою маси, яку використовували російські консули у своїх 

звітах був пікуль. За інформацією, Є. К. Бюцова, він дорівнював 133 англійським 
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фунтам, але у звітах, складених наступником Євгена Карловича, зазначено, що 

пікуль дорівнював 100 англійським фунтам.  

У 1867 р. агенти американського товариства «Pacific Mail Steam Ship C°», 

пароплави якого розпочали свої рейси між Америкою і Японією та Китаєм, 

звернулись до російського консула з проханням надати їм інформацію про умови 

продажу сахалінського вугілля. Є. К. Бюцов написав для американського судна 

супровідного листа з проханням до військового губернатора Приморської області 

І. В. Фуругельма сприяти представникам товариства у здійсненні їхніх намірів. 

Адмірал не мав повноважень на дозвіл експорту чи продажу сахалінського вугілля, 

тому змушений був чекати рішення уряду з цього питання. Є. К. Бюцов писав, що 

наміри російського уряду щодо сахалінських копалень йому абсолютно невідомі. 

Така непоінформованість російських дипломатів, неузгодженість дій верховної 

влади та її представників за кордоном навряд викликала у іноземців бажання 

співпрацювати. Єдине, що російський консул міг з упевненістю стверджувати – це 

те, що уряд був налаштований категорично проти монополії на продаж 

сахалінського вугілля. 

Незабаром сахалінським вугіллям зацікавились і англійці, про що Є. К. Бюцов 

повідомляв І. В. Фуругельму у листі, датованому 10 (22) липня 1867 р. [28, л. 37 - 

40]. Іноземці також цікавились вугіллям, що видобувалось неподалік від порту 

Посьєт. Є. К. Бюцов характеризував його як неякісне, і тому вважав ці шахти 

безперспективними [28, л. 84 - 85]. 

У червні 1868 р. Є. К. Бюцов писав, що перебуваючи у Хакодате, досить 

складно слідкувати за подіями, які відбувались у Японії. У своїх листах консул 

писав, що за шість місяців, проведених ним в Едо і в Йокогамі, він навчився 

набагато більшому, аніж за два роки у Хакодате [28, л. 43 - 44]. Тим не менш, 

Міністерство закордонних справ Росії зволікало з відкриттям своїх представництв у 

таких центрах ділової активності, як Едо чи Йокогама. Хакодатське консульство 

фактично виконувало функції дипломатичної місії і престижність посад у ньому 

поступово зростала. Коли секретар консульства М. Ф. Цивільков був відправлений у 

відпустку, Міністерство закордонних справ командирувало до Хакодате Сергія 
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Даниловича Трахтенберга для тимчасового виконання обов’язків секретаря [30, л. 

45]. Поки новопризначений секретар добирався до Японії, Є. К. Бюцов отримав 

листа від російського консула у Тяньцзіні О. Е. Оларовського, у якому той звертався 

до Євгена Карловича з проханням посприяти переведенню його до Японії [30, л. 165 

- 166]. У червні 1868 р., Є. К. Бюцов у листі до надзвичайного посланника та 

повноважного міністра у Китаї О. Є. Влангалі писав про те, що С. Д. Трахтенберг 

все ще не прибув до Японії. М. Ф. Цивільков міг не повернутись до Хакодате, адже 

Є. К. Бюцов ще раніше писав у міністерство про необхідність мати при консульстві 

драгомана, обов’язки якого тодішній секретар через незнання японської мови 

виконувати не міг. Тому Є. К. Бюцов просив О. Є. Влангалі рекомендувати 

О. Е. Оларовського на посаду секретаря консульства у Хакодате. За словами Євгена 

Карловича, Олександр Епіктетович володів китайською мовою, тому легко міг 

оволодіти японською (але китайською мовою володів і М. Ф. Цивільков). Досвід, 

набутий О. Е. Оларовським на посаді консула у Тяньцзіні, мав сприяти більш 

легкому налагодженню контактів з японцями. Є. К. Бюцов писав, що хотів би 

бачити на посаді секретаря саме О. Е. Оларовського, а не С. Д. Трахтенберга, бо 

через пожежу у консульстві не вистачало приміщень, де можна було б розмістити 

одруженого С. Д. Трахтенберга, а для неодруженого О. Е. Оларовського місце 

знайшли [28, л. 72 - 75]. Через повільність доставки пошти і бюрократію, що 

панувала у Міністерстві закордонних справ Російської імперії, питання про 

включення О. Е. Оларовського до штату консульства у Хакодате було надовго 

відкладене. 

У 1868 р., коли була розв’язана громадянська війна в Японії між прибічниками 

сьоґуната та імператора, царський уряд здійснив ще одну спробу добитись відмови 

Японії від її претензій на Південний Сахалін. У розмові з губернатором Є. К. Бюцов 

наголосив на тому, що війна полегшує захоплення важливих позицій на Сахаліні 

ворожими для Росії державами, і що у цьому випадку Росія буде змушена дати 

відсіч цим спробам і розташувати свої збройні сили на всьому острові. Азійський 

департамент схвалив дії консула щодо зносин його з вищим начальством Хакодате, 

а не з чиновниками менш високого рангу [16, л. 8]. А 29 листопада 1868 р. генерал-
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губернатор Східного Сибіру М. С. Корсаков наказав збільшити кількість військових 

на Сахаліні. 

Прибічники сьоґунату за допомогу з боку Росії у боротьбі з військами 

імператора через російське консульство у Хакодате запропонували визнати 

закріпленим за Росією не лише весь о. Сахалін, але й заселений айнами о. Едзо, за 

винятком володінь князя Мацумае, що займали вузьку прибережну полосу на півдні 

цього острова. Ця пропозиція була передана царському уряду через Є. К. Бюцова. 

Але російська влада вирішила не приймати одержаної пропозиції, адже допомога 

сьоґунату означала б виступ імператора Росії проти імператора Японії, що суттєво 

зашкодило б дипломатичним стосункам двох держав [205, с. 200]. Є. К. Бюцову 

було наказано продовжувати підтримувати стосунки з урядом сьоґуна до тих пір, 

поки він існував, а у випадку його підкорення мікадо – підтримувати стосунки 

добросусідства з новим урядом [183, с. 152]. 

26 січня 1869 р. офіцер з особливих доручень генерал-губернатора Східного 

Сибіру Ф. М. Депрерадович отримав наказ про установлення нових постів на 

Сахаліні [142, с. 110]. За розпорядженням Морського відомства біля берегів Японії 

курсували кліпер «Всадник» і човен «Горностай» з метою сприяння заходам, котрі 

проводив генерал-губернатор для посилення позицій росіян на Сахаліні. На думку 

Є. К. Бюцова, поселення на острові російських колоністів було б дуже корисним для 

вирішення справи на користь Росії. Також він наполягав на тому, що без «грошових 

пожертв» на сахалінську справу, вона ніколи не зрушиться з місця. Консул 

висловлював свій жаль з приводу відсутності підприємливих та чесних купців, адже 

за допомогою торгівлі простіше було б розповсюдити вплив Росії серед тубільців 

[28, л. 92]. За наявною у нас інформацією, таким купцем був надвірний радник 

О. Ф. Філіппеус, який у 1867 – 1869 рр. утворив транспортну компанію на 

російському Далекому Сході «Філіппеус і Кº».  

У листі до Ф. М. Депрерадовича, з яким не був знайомий особисто, але мав 

службові стосунки, консул писав про те, що не можна давати японцям приводу 

думати, що росіяни не впевнені у своєму праві займати на Сахаліні нові місця. 

Є. К. Бюцов наголошував на тому, що стаття 2 Петербурзької угоди чітко говорить 
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про те, що росіяни та японці можуть вільно селитись та будувати споруди у всіх 

незайнятих місцях. Якщо росіяни огороджували певну територію і починали копати 

землю, ця територія вже вважалась російською. На думку консула, росіяни мали 

проявити себе справжніми господарями на острові. До того ж він відмічав, що 

Петербурзькі правила 1867 р. є дуже гнучкими, і їх завжди можна витлумачити на 

свою користь. На той момент японці не висловлювали ніяких претензій з приводу 

огороджування росіянами окремих земельних ділянок на Сахаліні. 

Консул прогнозував, що прихід військових суден значно полегшить діяльність 

Ф. М. Депрерадовича. Політична нестабільність в Японії грала на користь росіян. За 

умов війни між прибічниками сьоґунату і проімператорськими силами (війна Босін) 

можновладці не в змозі були турбуватись про японців, які мешкали на Сахаліні. 

Є. К. Бюцов вважав, що японський уряд не зможе продовжити колонізацію 

навіть о. Эдзо (з 1869 р. – Хоккайдо), бо на той час у південних областях Японії 

готувались нові смути, тому кошти, необхідні на колонізацію, не виділялись. До 

того ж, на думку Євгена Карловича, колонізація японцями Сахаліну не могла бути 

успішною, тому що японці не зможуть звикнути до такого суворого клімату, як 

сахалінський. Також консул вважав, що необхідно заборонити японцям 

перегороджувати ріки для рибної ловлі [28, л. 93]. 

У 1868 р. Є. К. Бюцов отримав папери від директора Азійського департаменту з 

приводу планованого закриття консульства у Хакодате [16, л. 8]. А наприкінці цього 

ж року він був запрошений до Едо на честь перенесення у це місто резиденції 

імператора Японії з Кіото, де більше тисячоліття був розташований палац його 

предків. Ця подія була ознаменована перейменуванням міста Едо у Токіо. 5 січня 

1869 р. тут була організована урочиста аудієнція для дипломатичних представників 

Росії, Англії, Франції, Німеччини, Голландії та Північно-Американських Штатів 

[132, с. 56]. 

Наприкінці січня 1869 р. Є. К. Бюцов їздив до Йокогами, де він отримав звістку 

про те, що його призначають управляючим російської місії у Пекіні [111], тому він 

був змушений терміново повернутись до Хакодате для передачі справ секретарю 
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консульства С. Д. Трахтенбергу [28, л. 94]. 23 лютого 1869 р. інформація про це була 

передана міністру закордонних справ Японії.  

У цей час на Хоккайдо тривали військові дії між прихильниками сьоґуна та 

прибічниками імператора. 18 травня 1869 р., під час сутичок у Хакодате, всі 

консули, окрім російського і прусського, перебрались на судна своїх націй [59, с. 

105]. 

Дотримуючись дипломатичного етикету, японська влада незабаром сповістила 

консульство про отримання паперів від Є. К. Бюцова, а також висловила подяку за 

дії російського консула у Хакодате під час військових дій на острові.  

Незважаючи на те, що за два роки до цього Є. К. Бюцов клопотав про 

переведення до Хакодате О. Е. Оларовського (щоправда, на посаду секретаря, а не 

консула), тепер Євген Карлович писав, що він відправить з Пекіну кого-небудь 

замінити С. Д. Трахтенберга, але ще не визначився з кандидатурою. 

21 березня (2 квітня) Є. К. Бюцов відбув до Пекіну. Євген Карлович писав, що 

йому шкода залишати Японію у такий час, коли створені сприятливі умови для 

вирішення сахалінської справи. У цей період своєї дипломатичної діяльності 

Є. К. Бюцов займався не лише китайськими, але й японськими справами. У 1869 – 

1870 рр. він за дорученням уряду вів разом з військовим губернатором Примор’я 

О. Є. Кроуном переговори з японськими представниками щодо сахалінського 

питання. Є. К. Бюцов був уповноваженим вести переговори на основі російських 

пропозицій, висунутих у 1867 р. у Петербурзі, і лише у крайньому випадку 

поступитись Японії Курильськими островами на південь від Четвертої протоки, 

котра була зручним виходом для російських суден з Охотського моря до Тихого 

океану [204, с. 275]. Під час перебування у Петербурзі Є. К. Бюцова запросили на 

засідання Особливої ради (квітень 1871 р.), де була вироблена офіційна позиція Росії 

у сахалінському питанні [168, с. 49 - 54]. 

У 1870 р. до Хакодате прибув новий управляючий консульством Олександр 

Епіктетович Оларовський (1845 - ?), ім’я якого часто згадується у науковій 

літературі у зв’язку з його дипломатичною службою у США і Сіамі. Але досить 

тривалий період дипломатичної служби О. Е. Оларовського пройшов у Японії. Про 
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призначення саме до цієї держави він просив, перебуваючи на попередньому місті 

служби у Китаї. Біографічних відомостей про ранній період життя 

О. Е. Оларовського майже не збереглось. Відомо лише, що він був сином 

золотопромисловця Епіктета Павловича Оларовського. 

24 серпня 1870 р. про призначення О. Е. Оларовського було повідомлено 

Міністерству закордонних справ Японії [15, л. 9]. Деякий час японська влада 

продовжувала адресувати папери на ім’я С. Д. Трахтенберга, але згодом з Токіо до 

консульства у Хакодате надійшов лист, про отримання повідомлення щодо 

призначення О. Е. Оларовського управляючим консульством. 

Одним з основних завдань О. Е. Оларовського, так само як і його попередників, 

було написання донесень про ввізну та вивізну торгівлю у відкритих портах Японії. 

О. Е. Оларовський доповідав Азійському департаменту, що внаслідок міжусобної 

війни ввіз 1869 р. до Наґасакі перевищив ввіз 1868 р. через велику потребу у зброї. 

До того ж збільшився ввіз рису, що було спричинено неврожайним роком в Японії. 

Зменшення вивозу з Наґасакі всіх товарів, за винятком чаю, управляючий 

російським консульством також приписував війні. За свідченням 

О. Е. Оларовського, європейські купці скаржились на застій у торгівлі у 1869 р. та 

на величезну конкуренцію з боку китайських купців, яких у Наґасакі було дуже 

багато. Більше половини вивозу та ввозу за 1869 р. належало китайцям. 

Донесення О. Е. Оларовського відрізнялись особливою точністю, він завжди 

вказував вартість кожного товару у доларах та рублях і копійках. Щодо російської 

торгівлі, управляючий консульством писав, що російські судна займались 

переважно перевезенням вантажу, що належав китайцям або іншим іноземцям. До 

обов’язків консула належала фіксація всіх російських суден, що заходили до портів 

його відомства. Відповідно до цього О. Е. Оларовський звітував, що у 1869 р. до 

Наґасакі прибуло дев’ять російських суден, з яких пароплав «Находка» (місткість – 

270 т) був єдиним судном з російським вантажем з Владивостоку на суму 600 дол., 

що дорівнювало 828 руб. А шхуна «Вікентій» (місткість – 77 т) прибула з товаром з 

Шанхаю для російського купця О. Ф. Філіппеуса на суму 8 500 дол., що складало 

11 730 руб. Що стосується відправлення російських суден з Наґасакі, всього їх було 
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дев’ять, з яких шхуна «Вікентій» виходила до Йокогами з вантажем на суму 1 250 

дол., що належав купцю О. Ф. Філіппеусу. Згодом пароплав «Кур’єр» (місткість – 

498 т) та вищеназвана шхуна «Вікентій» вийшли на Камчатку з товарами 

російського купця О. Ф. Філіппеуса на суму 60 000 дол. [9, л. 27]. Всього у 1869 р. 

Японію відвідали 35 російських суден, які перебували у портах Йокогама, Хіого, 

Осака, Наґасакі, Ніїґата та Хакодате. 

Управляючий консульством відзначав, що Франко-прусська війна суттєво 

вплинула на торгівлю у Японії. Ввіз іноземних товарів значно зменшився. Загальна 

сума ввозу у 1869 р. становила 755 006 дол., або 1 050 908 руб. 28 коп., тоді як у 

1870 р. ввіз складав 496 907 дол. 52 ц., або 684 692 руб. 45 коп. В основному 

постраждала каботажна торгівля, яка переважно знаходилась в руках 

Північнонімецького союзу. 

Рис, так само, як і в 1869 р., займав головне місце серед предметів імпорту на 

о. Едзо. О. Е. Оларовський прогнозував, що, поки острів не буде повністю заселений 

і землеробство не займе чинне місце серед основних занять місцевих мешканців, рис 

буде тримати першість серед інших предметів ввозу. 1870 р. був пробним роком для 

збуту презервів. Управляючий російським консульством оцінював цю спробу як 

вдалу і стверджував, що презерви займуть значне місце серед предметів ввозу. 

Подібна інформація могла б бути вдало використана російськими комерсантами, але 

все зводилось до того, що Азійський департамент, куди консули направляли свої 

донесення, передавав їх для ознайомлення до Міністерства фінансів.  

Донесення О. Е. Оларовського були більш змістовними, аніж донесення його 

попередників. Зокрема, він подавав інформацію про найвищі та найнижчі ціни на 

товари у Хакодате. Наприклад, у 1870 р. пікуль довгої морської капусти коштував 

від 2,10 до 3,75 дол. (2,89 – 5,11 руб.). Коротка морська капуста була дорожчою: від 

6,10 до 7,20 дол. за пікуль (8,41 – 9,93 руб.) [9, л. 49]. 

Управляючий консульством наполегливо рекомендував збільшити ввіз 

сахалінського вугілля до Хакодате через загрозу конкуренції з боку Іванайських 

копалень, що знаходились недалеко від Хакодате. Іванайське вугілля поступалось за 

якістю сахалінському. На переконання О. Е. Оларовського, більшість інженерів 
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пароплавів купували б саме сахалінське вугілля, якби його було достатньо на ринку. 

Зокрема, пароплавне товариство «Pacific Mail Steamship Company» хотіло б купити 

сахалінське вугілля за умови доставки його до Йокогами. Незважаючи на низьку 

ціну, японське вугілля через свою неякісність не могло витіснити з ринку 

англійське. Сахалінське ж вугілля коштувало дорожче японського, але значно 

дешевше англійського. О. Е. Оларовський писав про несправедливість чуток про те, 

що з російської вугільної промисловості ніколи нічого не вийде. Подібні чутки 

стали результатом невдач, котрих зазнала компанія «Г. Гельпеке і Кº», що займалась 

транспортуванням сахалінського вугілля у 1869 та 1870 рр. Але проблеми виникли 

не через погану якість російського вугілля, а через неможливість вищеназваної 

компанії розплатитись із своїми кредиторами. 

О. Е. Оларовський здійснював спроби звернути увагу чиновників Азійського 

департаменту на ще один важливий для далекосхідного регіону промисел – вилов та 

продаж риби. Риба споживалась (і споживається у наш час) в Японії у величезній 

кількості, іноді навіть відчувалась її нестача, особливо в Йокогамі та Едо. Російські 

далекосхідні порти були переповнені рибою. О. Е. Оларовський висловлював своє 

здивування тим, що ніхто з російських купців не заготовляв сушеної риби для 

відправки до Японії. Російські судна приходили до японських портів майже завжди 

без вантажу (з баластом), тобто, за умови раціонального підходу, на доставку риби 

не витрачалось би ані копійки. 

Інформація, що відправлялась О. Е. Оларовським до Азійського департаменту, 

свідчила про неконкурентноздатність російських комерційних суден у порту 

Хакодате. У 1870 р. американські комерційні судна відвідали цей порт 27 разів, 

північнонімецькі – 13, англійські – 39 і лише 2 рази приходив російський гвинтовий 

пароплав «Кур’єр», капітаном якого був американський підданий Ней [9, л. 51]. 

Ситуація з військовими суднами вказує на військово-політичні пріоритети у 

далекосхідній політиці Російської імперії. Серед 6 військових суден, що заходили до 

порту Хакодате у 1870 р., 5 належали росіянам і 1 – французам. 

Зусилля російських дипломатів щодо розвитку російсько-японської торгівлі 

часто пропадали задарма, адже, за свідченням вченого М. І. Венюкова, у 1869 – 
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1870 рр. простолюдин Петро Алексєєв, який тримав харчевню у Хакодате, був на 

той час єдиним російським торговцем в Японії [18, с. 223]. Російсько-японської 

торгівлі на той час фактично не існувало. 

О. Е. Оларовський продовжив справу Є. К. Бюцова, намагаючись вирішити 

сахалінське питання на користь Російської імперії. Восени 1870 р. він зустрівся з 

Курода Кійотака – чиновником, спеціально призначеним для ведення сахалінських 

справ. У вересні – жовтні 1870 р. Курода Кійотака із групою чиновників навідався 

до сахалінського міста Аніва. Повернувшись до Хакодате, він заявив 

О. Е. Оларовському, що постарається переконати уряд у необхідності відмовитись 

від південної частини Сахаліну [169, с. 173]. Наприкінці грудня 1870 р. Міністерство 

закордонних справ Японії поінформувало О. М. Горчакова про свій намір 

відправити делегацію для переговорів. О. Е. Оларовському з МЗС Японії надійшов 

лист, де повідомлялось про бажання японської сторони спрямувати у квітні – травні 

1871 р. своїх повноважних представників до Владивостоку. 

Незважаючи на обіцянки, дані О. Е. Оларовському, у 1871 р. Курода звернувся 

до імператора із запискою про можливість захоплення Росією о. Хоккайдо і радив не 

шкодувати грошей на заселення Південного Сахаліну. Але увага японського уряду 

була у той час відвернута від Сахаліну планами війни з Кореєю, і радник японського 

міністерства закордонних справ Міамото говорив російським представникам, що 

Курода не має впливу на уряд [183, с. 263]. У січні 1871 р. губернатор Хакодате у 

неофіційній формі намагався розпитати О. Е. Оларовського про можливість 

отримати у Росії викуп за південну частину Сахаліну [169, с. 174]. Російський уряд 

не погодився на такі умови. Переговори щодо сахалінського питання були 

відкладені до приїзду до Японії Є. К. Бюцова. 

У 1871 р. О. Е. Оларовський був призначений заступником консула. Він 

отримав з Азійського департаменту доповнення до інструкцій, що були надані йому 

Є. К. Бюцовим [16, л. 12]. Секретарем та віце-консулом у Хакодате був призначений 

Карл Іванович Вебер. При консульстві були також студенти-кандидати на посади 

драгоманів: С. Д. Трахтенберг та В. М. Успенський. Згодом на стажування прибув 
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студент Єльницький [224, p. 156]. Посада драгомана передбачала виконання як 

перекладацьких, так і дипломатичних функцій. 

Виконуючи свої обов’язки щодо інформування Азійського департаменту про 

російське судноплавство на Далекому Сході, О. Е. Оларовський склав відомість про 

судна, що відвідали Хакодате у 1871 р. Згідно цієї інформації, до вищевказаного 

японського порту протягом року тричі заходили російські судна: два рази пароплав 

«Кур’єр» та один раз шхуна «Ханна Рейс». Капітанами цих кораблів були 

відповідно американець і фін [9, л. 61]. 

У донесенні від 25 січня 1872 р. заступник консула доповідав Азійському 

департаменту про стан торгівлі у порту Хакодате. Асортимент товарів, що 

вивозились з порту, рік від року суттєво не змінювався. До нього, як і раніше, 

входили авабі, каракатиці, оленячі роги та шкури, сушена та в’ялена риба тощо. 

Всього за 1871 р. з Хакодате до інших портів Японії було вивезено товарів на суму 

280 937 руб. 44 коп., а до інших держав – на суму 402 384 руб. 50 коп. Для 

написання звітних таблиць О. Є. Оларовський переводив ціни з мексиканських 

доларів за курсом: 1 мексиканський долар – 1 руб. 38 коп.  

З інших японських портів до Хакодате ввозились зброя та тканини (серпанок, 

тафта, сукно тощо). Тканини ввозились і з-за кордону: шертинг, сукно, бархат. До 

предметів імпорту входили також нитки, цукор та кам’яне вугілля. Загальна сума 

вивозу з Хакодате у 1871 р. дорівнювала 683 321 руб. 94 коп., а ввозу – 252 853 руб. 

80 коп.
 
[9, л. 64]. 

Торговий оборот 1871 р. зменшився у порівнянні з 1870 р. на 870 795 руб. 87 

коп. Причиною такого значного зменшення ввозу європейських товарів, на думку 

О. Е. Оларовського, була конкуренція з боку японських та китайських купців, які 

могли дістати ті ж товари, що й європейці, у Шанхаї, Йокогамі або навіть виписати 

їх з Європи та Америки. Витрати на утримання європейських купецьких контор 

були у 6 – 7 разів більшими, аніж японських чи китайських. Тому останні могли 

продавати свій товар дешевше перших. Щодо експортної торгівлі, то й тут японці та 

китайці знаходились у більш вигідному становищі, аніж європейці. Американцям, 
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британцям, німцям доводилось купувати товар з других чи третіх рук, що неминуче 

призводило до збільшення його ціни.  

Головними предметами вивозу з Хакодате у 1871 р. були морська капуста 

(загальна сума вивозу становила 307 147 руб. 98 коп.) і риба: сушена, в’ялена тощо. 

О. Е. Оларовський прогнозував, що Хакодате надовго, а, можливо, й назавжди, буде 

лідером серед японських портів у справі вилову риби. Адже біля берегів 

о. Хоккайдо було багато лосося та тріски, вилов яких у водах інших японських 

островів був небагатим [9, л. 67]. 

О. Е. Оларовський додавав, що ¾ вивозу з о. Езо поглинав Китай. Що ж 

стосується ввозу, збут товарів у Хакодате не задовольняв торговців, тому туди везли 

все, що не могло бути продано в інших портах (за винятком солі, цукру, кам’яного 

вугілля).  

Відомості про стан торгівлі у відкритих портах Японії, рекомендації 

О. Е. Оларовського щодо розвитку російсько-японської торгівлі не брались 

Міністерством фінансів до уваги. Про це свідчать неодноразові нагадування 

заступника консула про вигідність продажу сахалінського вугілля у Хакодате. 

Олександр Епіктетович писав про те, що причини, через які до Японії не привозять 

сахалінське вугілля, йому невідомі. Він припускав, що така ситуація склалась через 

неправдиві чутки про складність збуту вугілля у Хакодате, що розпускали 

представники компанії «Гельпеке і Кº» [9, л. 68]. Щоправда, наступного року ввіз 

вугілля все ж таки збільшився приблизно на 90 т.  

У 1873 р. Олександр Епіктетович отримав чин титульного радника (штатський 

чин ІХ класу). У торговому звіті від 12 лютого 1873 р. зустрічаються деякі 

суперечності. Заступник консула повідомляв Азійський департамент про те, що 

протягом 1872 р. російські судна до Хакодате не заходили. Далі ж він подавав 

відомості про ввіз з Росії за цей самий рік: сахалінського вугілля було привезено 

290 т на суму 1 960 р. і морських бобрів 200 штук на суму 10 800 р. Можливо, ці 

товари були привезені на іноземних суднах. Але у підрахунках О. Е. Оларовського 

також міститься помилка, адже, виходячи з наведених ним даних, загальна сума 

ввозу з Росії за 1872 р. становила 12 760 р., а не 11 760 р., як вказано у звіті. 
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Ввіз до Хакодате з-за кордону та з інших портів Японії у 1872 р. становив 

342 615 руб. 22 коп. Загальний вивіз у 1872 р. – 906 179 руб. 2 коп. Європейські 

купці страждали через потужну конкуренцію з боку китайців та японців. Вивіз з 

Хакодате у 1872 р., як і в минулі роки, переважно полягав у вивозі авабі, каракатиць, 

іріко та морської капусти, які вивозились в основному до Китаю та інших портів 

Японії. Серед товарів, вивезених до Англії, були мідь на суму 582 руб. 90 коп. та 

сірка на 3 351 руб. 34 коп. До Америки вивозили лише бобрів на суму 11 321 руб. 20 

коп. [9, л. 75]. 

У торговому звіті О. Е. Оларовський писав про маловірогідність значного 

збільшення товарообігу у Хакодате. Населення міста зростало, але це відбувалось в 

основному завдяки народженню дітей у бідних, тобто неплатоспроможних, сім’ях. 

У 1874 р. функції консульства були тимчасово передані заснованій у Токіо 

дипломатичній місії [224, p. 158]. О. Е. Оларовський був переведений до Наґасакі, де 

обійняв посаду тимчасово завідуючого справами консульства. 

Таким чином, консульство Російської імперії у Хакодате протягом 1858 – 

1869 рр., тобто під час головування там послідовно Й. А. Гошкевича і Є. К. Бюцова, 

фактично виконувало функції дипломатичної місії. Саме хакодатський консул мав 

повноваження висловлювати офіційну позицію Російської імперії з приводу 

різноманітних питань російсько-японських відносин як політичної, так і економічної 

сфер. Першому російському консулу в Японії Й. А. Гошкевичу вдалось завоювати 

довіру японської влади, що визначило мирний характер двосторонніх відносин і 

давало певні гарантії безпеки далекосхідних кордонів Росії. Й. А. Гошкевич і 

Є. К. Бюцов, працюючи у хакодатському консульстві, підготували ґрунт для 

розв’язання у майбутньому сахалінської проблеми на користь Російської імперії. З 

від’їздом Є. К. Бюцова з Хакодате значення консульства стало поступово 

змінюватись. Віддаленість Хакодате від Токіо уповільнювала ведення переговорів з 

японською владою. До того ж порт Хакодате не виправдав надій на активний 

розвиток торгівлі на півночі Японії. Діяльність О. Е. Оларовського, на відміну від 

його попередників, меншою мірою стосувалась політичної сфери. Основним його 

завданням стало написання донесень до Петербургу про судноплавство і торгівлю у 
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японських портах, де він надав цінні рекомендації щодо активізації російської 

торгівлі на Далекому Сході. 

 

2.3. Сприяння розвитку культурних та наукових зв’язків 

Якщо під час розв’язання політичних конфліктів і спроб налагодити російсько-

японські торговельні зв’язки перші російські дипломати зіштовхувались із значними 

труднощами, то культурний і науковий обмін розвивався досить активно. 

Ще під час першого відвідання Є. В. Путятіним Японії учасники його 

посольства намагались знайти спільну мову з мешканцями Країни Вранішнього 

Сонця у культурній сфері. На борту «Діани» знаходився російський художник 

Леман. Зійшовши на берег, він зробив замальовки видів міста і познайомився із 

шанувальником живопису Йокояма Мацусабуро. 

На «Діані» знаходився також всесвітньо відомий ботанік доктор 

К. І. Максимович. У той час він у Японії на берег не сходив, а зійшовши на 

узбережжя Де-Кастрі, досліджував різні його місця і вивчав рослинний світ району 

[181, с. 216 - 217].  

Успіхи російської дипломатії в Японії були зумовлені певною мірою 

позитивним ставленням деяких японських інтелектуалів до досвіду російського 

державотворення. Наприклад, один з них, Сакума Сьодзан, 26 січня 1858 р. писав 

Янаґава Сейґан, політичному діячу з Кіото, що слід брати приклад з Петра І, а саме: 

вибрати побільше людей, відправити їх за кордон, змусити їх вивчати мистецтво та 

техніку, збирати інформацію [130, с. 56]. 

Діяльність першого російського консула у Хакодате відіграла важливу роль у 

розвитку культурних зв’язків між двома країнами. Разом із Татібана Косай (при 

хрещенні – Володимир Йосипович Яматов), Й. А. Гошкевич склав японсько-

російський словник, який містить у собі 10 тис. лексичних одиниць, розташованих у 

порядку японської азбуки «іроха». Слова представлені двояким чином. Такі, що 

розцінюються як власне японські (ямато котоба), передані азбукою «катакана», 

слова ж китайського походження (канґо) записані ієрогліфами. Ці два види запису 
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відображали погляд Йосипа Антоновича на японську мову як на систему, що 

складається з двох різних елементів [148, с. 28]. За цю працю Й. А. Гошкевич був 

удостоєний Демидівської премії та золотої медалі Російської академії наук [137, с. 

28 - 29]. У 1899 р. посмертно була опублікована книга Й. А. Гошкевича «О корняхъ 

японскаго языка» [33]. 

Також завдяки російському консулу до Японії прийшло мистецтво фотографії. 

У будинку Й. А. Гошкевича був фотоапарат «Дагерротип», з яким він не розставався 

з того часу, як плавав на фрегаті «Паллада». Найбільш цікаві японці ходили слідом 

за консулом під час зйомок. Він обрав двох – Мацусабуро Йокояма та Кідзу Кокіті – 

і не помилився у своїх учнях. Юнаки засвоїли мокрий коллодійний спосіб 

отримання фотографічних пластин-негативів [135, с. 143]. З допомогою росіян було 

відкрите перше у Японії ательє, де шили європейський одяг.  

Під час служби Й. А. Гошкевича у Хакодате йому вдалось домовитись із 

губернатором Мураґамі Авадзі-но-камі про оренду ділянки землі поблизу села 

Каміда для будівництва двох сараїв під такелаж та шкіперське майно кліперу 

«Джигіт», двір для худоби та селянську баню. У російських моряків з’явилось своє 

пасовище і місце для утримання худоби, купленої у заморських портах. До Каміда 

стали відправляти матросів, виписаних зі шпиталю на поправку. 

У матросів можна було багато чому навчитись. Японці приходили здалеку, 

дізнавшись, що росіяни окрім вміння ходити за сохою, пасти худобу та доїти корів, 

можуть збити масло, виготовити сир та інші молочні продукти, про які мешкаці 

о. Хоккайдо не мали ані найменшого уявлення. 

У Хакодате здавна традиційним був рибний промисел, а тваринництво 

отримало розповсюдження дещо пізніше, і поштовхом до розведення тут крупної 

рогатої худоби стало багаторічне перебування російських моряків у селі Каміда. 

Місцеві жителі аж до середини ХІХ ст. не вживали молочних продуктів, але завдяки 

росіянам відчули смак до них. 

Консул Й. А. Гошкевич міг запросто заговорити на вулиці із японським 

селянином, ремісником чи торговцем. У бесідах з хакодатським губернатором він 

завжди шукав компроміс. Для зближення з японськими чиновниками 
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Й. А. Гошкевич напередодні Різдва влаштував ялинку для їхніх дітей, куди 

приходили й дорослі. Заздалегідь був присланий живописець для змалювання 

кімнати, котра заради цього випадку була прикрашена прапорами: російським та 

японським. Дружини російських дипломатів роздавали цукерки, малюнки та дитячі 

книжки. Особливе враження справив на японців російський національний наряд. 

Багато японських чиновників зустрічали у російському консульстві й Новий рік. З 

цього приводу влаштовували маскарад, у якому брали участь офіцери кліперу 

«Пластун». Японці записували назви всіх танців. 1 січня вранці до консульства були 

прислані місцеві кадети, з яких багато хто вивчав англійську, а деякі після свят мали 

почати брати уроки російської мови. О третій годині приїхав сам губернатор, і 

присланий заздалегідь чиновник не забарився помітити, що подібної честі досі не 

був удостоєний американський комерційний агент. Влаштована була закуска для 

губернатора і п’ятнадцяти чиновників, які прибули з ним, і він пробув у 

Й. А. Гошкевича години чотири. З особливою увагою розглядав карту Амуру та 

східного берега Сибіру. Пізніше російський консул писав, що він помітив з розмови 

з японськими чиновниками, що вони чули про озеро Ханка, але чомусь сумнівались 

у його існуванні [54, с. 139]. Дізнавшись про це, генерал-губернатор Східного 

Сибіру М. М. Муравйов несхвально висловився щодо дій Й. А. Гошкевича. 

М. М. Муравйов був переконаний у агресивних намірах японців, у швидкому 

нарощуванні Японією військової потужності, тому вважав злочином показувати їм 

російські географічні карти. 

Візит у відповідь був нанесений членами російського консульства 6 січня. 

Напередодні, у числі подарунків, губернатору Хакодате була відправлена чудова 

вежа з тістечок з японським прапором, яка справила значний ефект. Й. А. Гошкевич 

писав, що, вірогідніше за все, вона була відправлена до Едо (можливо, лише її 

малюнок) [54, с. 140]. 

У свята чиновники заходили до консула, розпитували, які товари можуть бути 

предметом торгівлі з Росією, приносили зразки корабельних сухарів, непоганих за 

якістю, але досить дорогих. З одним з цих чиновників Й. А. Гошкевич зробив 

модель вітряка, до того часу невідомого у Японії. Консул скаржився на відсутність 
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гарної технічної літератури, яка б могла бути корисною і співробітникам 

консульства, і японцям, які проявляли особливу цікавість до технічних новинок. 

Щодо будівництва суден – японці оволодівали цим мистецтвом за європейськими 

кресленнями.  

Першим російським навчальним закладом у Японії стала школа російської 

мови, відкрита командиром М. О. Бірільовим у Наґасакі [67, с. 87]. Дітищем 

Й. А. Гошкевича стало російське училище у Хакодате. Воно було розміщене у 

невеликому, збудованому на подвір’ї консульства будинку. В одній половині були 

виділені чотири кімнати для диякона І. Махова, в іншій – класи для училища. 

Секретар консульства займався установкою пічок. Учні були обрані губернатором. 

Але тривалий час приміщення було зайняте японцями, які виготовляли меблі та 

парники, тому початок роботи училища на довго затримався [68, с. 81 - 86]. Дещо 

пізніше інтерес до навчання російській мові проявили і дорослі японці. 

У 1861 р. диякон консульства І. Махов оформив рукописну книжечку «Русская 

азбука» - подарунок японським дітям. До нового японського року (29 січня) було 

виготовлено більше ста екземплярів. Завдяки виданій книзі учні могли 

ознайомитись з російським алфавітом, отримати поняття про голосні та приголосні, 

про наголос. Азбуку розмножили ксилографічним способом. Більшість книжок були 

призначені для безкоштовної роздачі у Хакодате, Едо, Кіото та Наґасакі. Для 

губернатора та віце-губернатора Хакодате азбуки переплели особливо нарядно. 

Одна книжка була призначена для сьоґуна, її друкували на кольоровому поштовому 

папері [166, с. 168].  

Майже всі члени першого російського консульства в Японії були 

кореспондентами російських газет і журналів. Вони писали про політичне, 

економічне і культурне життя країни; повідомляли про успіхи, досягнуті у справі 

ознайомлення японців з російською культурою [211, с. 11]. Дружина консула 

Єлизавета Степанівна Гошкевич разом з дружиною американського купця пані 

Флетчер писали статті про Японію до французьких газет. Російські ж газети 

займались передруком цих статей [67, с. 87]. Є. С. Гошкевич знайшла у Японії свій 

останній притулок, і була похована у Хакодате 1864 р. 
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У 1865 р., повертаючись до Росії, Й. А. Гошкевич направив до Санкт-

Петербургу на навчання групу японців у складі шести осіб. У листі від 21 лютого 

1867 р. Є. К. Бюцов повідомляв Йосипу Антоновичу про надходження до віце-

губернатора Хакодате Ямамуро скарг від цих студентів на те, що всіх їх розмістили 

в одній квартирі. За їх словами, живучи разом, вони розмовляли рідною мовою і не 

могли практикувати російську. Через лист студентів до Ямамуро у японських 

чиновників виникло враження, що про спрямованих до Петербургу молодих людей 

недостатньо піклуються. Тому Є. К. Бюцов просив Й. А. Гошкевича повідомити 

причини, через які студенти були розселені саме так, а не інакше, та розповісти про 

їхні успіхи у навчанні для того, щоб японське керівництво могло собі скласти чітке 

уявлення про побут молодих людей у Петербурзі та переконатись у 

необґрунтованості сумнівів, викликаних однобічними відгуками студентів. 

Є. К. Бюцов писав про свою переконаність у тому, що необхідно підтримувати та за 

можливістю збільшувати довіру японців до росіян і формувати позитивну думку про 

отримання освіти у Росії [28, л. 35 - 36]. 

П’ятеро з японських студентів були відкликані з Російської імперії після 

приходу до влади уряду Мейдзі. Один з них став згодом міністром закордонних 

справ Японії. Ічікава Бункічі, який повернувся до Японії пізніше, став професором і 

викладав російську мову у Токійському інституті. У 1870 р. з Японії на навчання до 

Петербурзького університету були направлені Нісі Токудзіро та Ітікава, перший з 

яких став дипломатом та відігравав активну роль у розв’язанні питань російсько-

японських стосунків. Проте ці успіхи співробітництва у сфері освіти та науки 

здаються зовсім незначними у порівнянні з тим, що у 1870 – 1871 рр. до США будо 

відправлено 149 студентів, до Великобританії – 126, до Німеччини – 66 і 42 – до 

Франції. Більшість студентів, відправлених урядом на навчання до Америки та 

Європи, досягли видатних кар’єрних успіхів у Мейдзійській Японії [235, p. 215].  

Японці проявляли велику зацікавленість у вивченні основ астрономії, 

мореплавства, кораблебудування, артилерії та фортифікації. Оволодіти цими 

знаннями допомагав їм капітан-лейтенант П. М. Костерев, який обійняв посаду 

морського офіцера у хакодатському консульстві у 1862 р. [146]. Але стосунки з 
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хакодатськими консулами та купцями у нього не склались. Хтось розпустив чутки 

про те, що він недобре говорив про них. Намагаючись спростувати ці чутки, 

П. М. Костерев ще більше з усіма пересварився. У 1866 р. посаду морського офіцера 

було ліквідовано. 

Важливу роль у налагодженні російсько-японських стосунків, як і передбачав 

Є. В. Путятін, відіграли працівники медичної сфери. Але інформація про їхню 

діяльність є дуже заплутаною. Як вже було згадано, до першого складу консульства 

у Хакодате належав М. П. Альбрехт. Також у різний час лікарями у консульстві 

працювали І. Залеський, Зеленський, Матвєєв, В. Вестлі.  

Найбільш висвітленою є діяльність М. П. Альбрехта. З квітня 1859 р., коли з 

Едо був отриманий дозвіл займатись практикою, його стали відвідувати пацієнти-

японці. М. П. Альбрехту вдалось завоювати їхню довіру завдяки зціленню від 

водяної хвороби двох японців, яких не змогли вилікувати японські лікарі. 

Губернатор Хакодате направив до М. П. Альбрехта трьох японських лікарів, які 

стали лікувати хворих під керівництвом російського медика. Лише один з цих трьох 

лікарів трохи володів голландською мовою і був знайомий з багатьма 

медикаментами, що застосовувались у європейській медичній практиці. З ним 

М. П. Альбрехт став займатись окремо: допомагаючи японцю оволодіти російською 

мовою, він у свою чергу вивчав японську [56, с. 27]. Через недосконале володіння 

М. П. Альбрехтом японською мовою, прийом пацієнтів йому допомагав проводити 

Й. А. Гошкевич. На лекцію, де російського лікаря попросили розітнути тіло 

страченого злодія, прийшло аж 15 осіб. Лікування та медикаменти були 

безкоштовними. Частіше за все лікарі стикались з коростою, сифілісом, хворобами 

очей.  

На вулицях Хакодате стояв сморід гнилого оселедця, котрий сягав навіть 

будівель російського консульства, що знаходились на висоті 150 футів над нижньою 

частиною міста. М. П. Альбрехт вказував місцевій владі на антисанітарний стан 

вулиць. Разом із Й. А. Гошкевичем безуспішно намагався переконати місцевих 

чиновників вжити якихось заходів для підтримання гігієни з метою збереження 

здоров’я громадян. 
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Повага японців до російського лікаря не була взаємною. У своїй статті до 

«Морського збірника» М. П. Альбрехт писав, що громадського життя у Хакодате не 

існувало, і «щасливим відчуває себе лише той, кому серйозні заняття допомагають 

забувати неприємну обстановку…» [1, с. 86]. 

Навесні 1862 р. у штатному розкладі консульства з’явилась посада фельдшера. 

У серпні її обійняв присланий з кронштадтського морського шпиталю Олександр 

Лоцкер. Через три роки на заміну О. Лоцкеру прибув старший фельдшер 27-го 

флотського екіпажу Петро Матвєєв. 

Згідно статті В. Г. Гузанова, наступником надвірного радника М. П. Альбрехта 

став колезький асесор Ілля Залеський, відкомандирований до консульства з корвету 

«Калевала», де він служив молодшим лікарем [135, с. 143]. С. І. Кузнєцов пише, що 

після М. П. Альбрехта консульським лікарем став Зеленський [166, с. 162]. Можемо 

припустити, що це одна й та сама людина. 

До обов’язків консула входила підтримка доброго імені та честі російського 

народу. До того ж, згідно консульського статуту, консул особисто ніс всю 

відповідальність за всі дії по службі, були вони здійснені ним самим чи кимось з 

його підлеглих: віце-консулом, агентом тощо [23, с. 533]. 16 (20) вересня 1866 р. у 

приватному листі до Ф. С. Керна консул Є. К. Бюцов писав про борги доктора 

І. Залеського, залишені ним у Хакодате. Дипломат справедливо зазначав, що борг 

лікаря російського консульства перед одним з жителів порту на прізвище Хауелл 

стосується честі І. Залеського, а також кидає тінь на самого консула. Від’їжджаючи з 

Хакодате, лікар не встиг домовитись з Хауеллом щодо суми свого боргу, він просив 

Є. К. Бюцова завершити цю справу за нього. Консулу не вдалось дійти згоди з 

кредитором, який бажав спілкуватись особисто з доктором І. Залеським [28, л. 15]. 

Згідно листів консульського священика, сума боргу лікаря становила 1 500 доларів. 

Священнослужитель писав, що І. Залеський пиячив, пояснюючи це тим, що він не 

отримує ніяких винагород від начальства, тому і заліз у борги [80, с. 304]. Тим не 

менш, коли І. Залеський від’їжджав до Наґасакі, його проводжали з не меншими 

почестями, ніж М. П. Альбрехта, і набагато краще, ніж П. М. Костерева. Через два 
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дні після від’їзду І. Залеського від японської влади йому була прислана чудова 

шабля, котра була передана у Наґасакі. 

Існування грошових заборгованостей перед іншими жителями Хакодате було 

характерним для членів російського консульства. Але причини виникнення цих 

боргів були різними: якщо отець Микола витрачав гроші на церкву, на книжки, 

відправляв кошти своїм батькам; то лікар І. Залеський витрачав всі гроші на 

випивку. 

За інформацією В. Г. Гузанова, у 1866 р. змінити І. Залеського прибув лікар 

Володимир Вестлі, якого японці вважали чарівником. Але життя його було 

недовгим: 1 січня 1869 р. у віці 29 років він скінчив свій життєвий шлях у Хакодате. 

Дослідник С. І. Кузнецов, у свою чергу, наступником І. Залеського називає 

Матвєєва, син якого став першим росіянином, котрий народився у Японії. Згодом 

він став градоначальником Владивостоку. 

Таким чином, допомагаючи японцям справитись із недугами, лікарі російського 

консульства підвищували рівень довіри до росіян серед місцевого населення. 

Налагодження російсько-японських дипломатичних зв’язків сприяло розвитку 

інтересу підданих Російської імперії до Японії. Відвідання острівної держави 

мандрівниками та вченими стало менш складним, адже новостворене консульство 

гарантувало їхні права і безпеку. 18 вересня 1861 р. до Хакодате прибув ботанік, 

академік К. І. Максимович. Він знаходився в Японії близько трьох років, 

досліджував рослинний світ Едзо і Кюсю. К. І. Максимович зацікавився флорою 

Японії і став відомим знавцем сакури. Вчений зняв у Японії квартиру, де зберігав 

зразки рослинного світу. Йому була надана можливість відправляти морем зібраний 

матеріал до Петербургу. Допомагали і російські дипломати, гарантуючи безпеку 

його пересування країною [166, с. 170]. Російський вчений значно вплинув на 

Макіно Томітаро, який став відомим ботаніком [181, с. 217]. 

Однією з проблем, що виникла з відкриттям Японії, був факт досі діючої з 

початку ХVІІ ст. заборони християнства. Іноземці, які прибували до Японії, 

докладали зусиль для того, щоб збудувати церкви та відправляти служби. Беручи до 

уваги екстериторіальні права, даровані іноземцям, сьоґунат не міг не дозволити 
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створення храмів у межах сетльментів. Але будь-які спроби навернути до 

християнства японців проголошувались поза законом [228]. 

За ініціативою Й. А. Гошкевича на консульські кошти у 1859 р. у Хакодате була 

збудована церква Воскресіння Хрестова, перша православна церква в Японії. 13 

листопада 1860 р. її освятив ієромонах Філарет, який прибув для цього у Хакодате. 

Ним же була здійснена перша літургія [67, с. 87]. 

14 (2) червня 1861 р. до Хакодате на військовому транспорті «Амур» прибув 

випускник Петербурзької Духовної семінарії Іван Дмитрович Касаткін (духовне ім’я 

– Микола) [147, с. 247]. Він відправився до Японії, щоб змінити літнього 

священнослужителя В. Є. Махова, який через хворобу повертався на батьківщину 

[146, с. 12]. Ієромонах Микола, про своє перебування у Японії писав так: 

«Відправившись до Японії у званні настоятеля консульської церкви, з місіонерською 

метою, я намагався … вивчити японську історію, релігію та дух японського народу, 

щоб дізнатись якою мірою можуть бути здійснені там надії на просвіту країни 

євангельською проповіддю» [49, с. 219]. Місіонер вважав, що японці схильні саме 

до православ’я. За його словами, їм не подобався і не міг подобатись гніт 

католицизму [52, с. 169].  

У будинку Й. А. Гошкевича священик познайомився з японцем Савабе Такума, 

який приходив навчати консульського пасинка Володимира прийомам фехтування 

[148, с. 48]. Спочатку Савабе ставився до православ’я з великою недовірою, адже 

був синтоїстським жерцем, і навіть мав намір вбити Миколу (Касаткіна). Але 

російському священику вдалось втихомирити японця і зацікавити його 

християнським вченням. Савабе охрестився, взявши ім’я Павло, а згодом став 

першим японцем, який прийняв сан православного священика. 

Коли Й. А. Гошкевич повернувся до Росії, у листах до нього отець Микола 

просив колишнього консула вислати для школи Сендайського князя наступні книги: 

два лексикони, книги з навігації, гірничої справи, артилерії, керівництво зі 

штурманства, географію, фізику та які-небудь шкільні підручники [80]. 

Отець Микола писав Й. А. Гошкевичу про несправедливі звинувачення 

адмірала корвету «Варяг» у розкраданні церковних коштів. Касаткін звернувся до 
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адмірала з проханням про пожертви на церкву. Було зібрано 329 руб., що, за 

словами священика, було дуже незначною сумою. Прочитавши «зошит для 

пожертв», адмірал зауважив, що записані надходження значно перевищують 

церковні витрати, і прийшов до висновку, що священик краде, тому необхідно 

призначити комісію для розслідування цієї справи. У відповідь на це Микола 

написав адміралу листа, у якому дякував за пожертви та давав адміралу зрозуміти, 

що він не мав повноважень для призначення ревізії. Священик пояснив, що на 

1 075 руб. 66 коп. (стільки було пожертвувано моряками з попередніх суден) 

збудувати церкву, де лише дзвони коштували 1 250 руб., не було фізичної 

можливості. Завершуючи листа, Микола порадив адміралу не судити людей, не 

знаючи їх. 

До місіонерської діяльності настоятеля консульської церкви не дуже схвально 

ставився Є. К. Бюцов. По-перше, він вважав, що на церкву йде занадто багато 

грошей, тому був обурений, коли священик просив замовити книги для школи на 

суму 75 руб. [80, с. 302]. По-друге, у листі до директора Азійського департаменту 

Є. К. Бюцов висловлював думку про те, що діяльність ієромонаха Миколи може 

викликати недовіру японської влади до російського уряду, який приймає під свою 

опіку справу розповсюдження вчення, забороненого в Японії законом [28, л. 80 - 81]. 

На відміну від графа Є. В. Путятіна, який доводив, що служіння духовної особи при 

російських дипломатичних представництвах є необхідним для розповсюдження 

християнства в Японії, Є. К. Бюцов вважав, що чим більші зусилля будуть 

докладати місіонери, тим більшу протидію це викличе з боку японського уряду. На 

думку Євгена Карловича, тимчасова відсутність будь-якої протидії 

розповсюдженню християнства у Японії пояснювалась тим, що перші охрещені 

о. Миколою японці одразу ж виїхали з Хакодате, вважаючи небезпечним для себе 

залишатись там. Незважаючи на ставлення Є. К. Бюцова до розповсюдження 

християнства у Японії, ієромонах Микола продовжив навертати японців до 

християнства. 

Наприкінці 1869 р. ієромонах Микола відправився в Росію для того, щоб 

просити Святіший Синод надати дозвіл на відкриття в Японії російської духовної 
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місії. Також він звернувся до директора Азійського департаменту 

П. М. Стремоухова з проханням про надання йому принаймні трьох помічників. 

Щодо їхнього майбутнього статусу він писав, що для сутності справи не має 

значення, будуть вони називатись місіонерами чи причтом церкви консульства. Але 

отець Микола вважав, що краще і його, і помічників, на прибуття яких він 

сподівався, називати місіонерами. Тому що в Японії, окрім В. Є. Махова та самого 

І. Д. Касаткіна, ще не було жодного християнського священика, який не був би 

місіонером. Японський народ так звик поєднувати з поняттям про священика 

поняття місіонера, що не всі знали, що священик може і не бути місіонером [45, с. 

154]. 6 квітня 1870 р. Олександр ІІ затвердив ухвалу Святішого Синоду про 

заснування в Японії російської духовної місії. У отця Миколи з’явились помічники: 

випускник Київської духовної академії ієромонах Анатолій (Тіхай) і причетник місії 

Віссаріон Сартов, які прибули до Хакодате у 1872 р. Отець Анатолій був залишений 

служити у Хакодате, а сам начальник місії переїхав до Токіо. Богослужіння у неділю 

та святкові дні відбувалось регулярно, а у Великий піст служили ще на п’ятій та 

страсній седмиці. Через відсутність псаломщика його обов’язки виконував сам 

консул О. Е. Оларовський. Під керівництвом Віссаріона Сартова був відкритий клас 

російської мови [151, с. 16 - 18]. 

Не погоджуючись із консульським священиком щодо способів взаємодії з 

місцевим населення, консул Є. К. Бюцов не заперечував, тим не менш, важливості 

вивчення історії, культури, побуту японського народу. За час своєї служби в Японії 

він склав словник назв японських установ, чиновників та областей. У роботі 

містилось не лише пояснення слів, а й історія їхнього виникнення та використання у 

мовленні. Наприклад, слово «тайкун» тлумачиться як «великий государ». 

Зазначається, що термін був введений вченим Хаясі Родзано у часи правління Іеясу 

Токуґава (1603 – 1605), але ніколи не використовувався офіційно до прибуття 

американців у 1853 р., а з того часу – лише у зносинах з іноземцями. «Сьоґун», 

згідно записів Є. К. Бюцова, означало «головнокомандувач». Так звертався до 

сьоґуна мікадо, князі називали його Уєсама, народ же називав його Кубоосама [29, 

л. 1].  
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Таким чином, співробітники російського консульства у Хакодате зробили 

значний внесок у розвиток російсько-японських культурних і наукових зв’язків, 

сприяючи формуванню позитивного іміджу Росії у громадській думці Японії. 

Протягом 1855 – 1874 рр., коли формувалась договірно-правова база російсько-

японських відносин і розпочало свою діяльність консульство у Хакодате, російські 

дипломати докладали зусиль для створення позитивного образу Росії у Японії, 

намагались мирним шляхом вирішити територіальні суперечки, надавали цінні 

рекомендації щодо активізації діяльності російських торгових компаній у японських 

портах і сприяли розвитку російсько-японських культурних взаємозв’язків. Договір 

1855 р. відобразив центральну ідею «миру і дружби», котра була покладена і в 

основу договору 1858 р. 

Російська дипломатія ревно слідкувала за успіхами інших великих держав у 

справі «відкриття» Японії та заснуванням ними своїх консульських установ, 

формуючи власне уявлення про місце Російської імперії в системі міжнародних 

відносин на Далекому Сході. Практика показала, що, незважаючи на декларування 

своєї зацікавленості в економічному співробітництві з Японією, в описуваний період 

Росія опікувалась в основному проблемою безпеки своїх далекосхідних кордонів і 

підтриманням авторитету у колі великих держав. 

Російське консульство у Хакодате мало особливе значення не лише через те, що 

воно стало першим російським представництвом на території Японії, а й тому, що 

фактично виконувало функції дипломатичної місії. Засоби, прийоми, форми 

російської дипломатії в Японії знаходились у постійному розвитку, обумовленому 

змінами на міжнародній арені, еволюціонуванням пріоритетів російських правлячих 

кіл та особистостями дипломатів, які очолювали хакодатське консульство в 

описуваний період. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК РОСІЙСЬКОЇ КОНСУЛЬСЬКОЇ МЕРЕЖІ В 

ЯПОНІЇ (кінець 60-х рр. ХІХ ст. – 1904) 

3.1. Від російського поселення до Імператорського консульства у Наґасакі 

Довгий час російське консульство у Хакодате залишалось єдиним 

дипломатичним представництвом Росії в Японії. Враховуючи незначний об’єм 

торгового обороту з Японією, канцлер і міністр закордонних справ Росії 

О. М. Горчаков вважав недоцільним витрачати кошти на утримання 

представників у всіх відкритих портах, отримавши згоду японської влади на те, 

що консульство у Хакодате буде захищати російські інтереси на території всієї 

Японії. Але перші ж роки діяльності консульства показали помилковість цих 

розрахунків [169, с. 140]. 

Згідно консульського статуту, російський консул мав надавати усіляку 

можливу допомогу своїм співвітчизникам, які постраждали при корабельних 

аваріях. Наприкінці 50-х років у місцевості Інаса біля Наґасакі протягом восьми 

місяців (з листопада 1858 до червня 1859 р.) перебував екіпаж російського 

гвинтового фрегату «Аскольд» (капітан І. С. Унковський, старший офіцер 

Е. Ухтомський), що постраждав від тайфуну. Ремонт судна вимагав тривалого 

часу, але складність ситуації полягала у тому, що відстань від місця аварії до 

консульства у Хакодате становила близько 1 385 км. Через те, що зв’язуватись з 

ним щодо кожного окремого питання було фактично неможливим, то з багатьох 

питань (що стосувались більшою мірою дипломатичної сфери, аніж ремонту) 

капітану доводилось приймати рішення самостійно [190, с. 57]. 

Розраховуючи на великі матеріальні витрати, пов’язані з ремонтом фрегату, 

І. С. Унковський просив графа Є. В. Путятіна розпорядитись, щоб кошти були 

відшкодовані японському уряду за сприяння російського консула у Хакодате [88, 

с. 78]. Але витрати виявились меншими, аніж очікувалось, і капітан зміг 

заплатити невідкладно з сум фрегату [89, с. 93]. У своєму рапорті 

І. С. Унковський писав, що у японців заведено за будь-яку послугу, надану 

представниками влади, робити їм подарунки. Тому капітан просив у свого 
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керівництва дозволу зробити подарунки губернатору, віце-губернатору та 

старшому чиновнику на суму близько 200 талерів. Можливо, саме завдяки цим 

подарункам екіпаж «Аскольда» був добре прийнятий у Наґасакі, і для капітана 

корабля не виникло ніяких перешкод, щоб зустрітись із губернатором. Ремонт 

фрегату не міг розпочатись, поки моряки не відновлять свої сили (багато хто з них 

був хворий на малярію та дизентерію). За розпорядженням губернатора росіянам 

було відведене зручне місце вдалині від шуму та бруду міста для розміщення 

хворих. Офіцери були розселені у храмі Ґошин (там же був влаштований і 

лазарет), а судова команда – у двох казармах, що були споруджені поряд. Японці 

зробили росіянам пропозицію, яка виглядала дуже незвичною на фоні їхнього 

традиційного прагнення до ізоляції – вони запропонували офіцерам розселитись у 

приватних будинках у самому місті. Але росіяни відхилили цю пропозицію з 

побоювання, що віддаленість офіцерів від матросів може спричинити 

дезорганізацію екіпажу [227, p. 356]. 

Утримання команди у Наґасакі було значно дешевшим, аніж у портах Китаю. 

І. С. Унковському вдалось переконати губернатора дати дозвіл на продаж 

місцевими жителями російським морякам живих биків, що до цього часу було 

заборонено законом. Вартість одного пуда м’яса становила 10 талерів або 1 руб. 

33 коп. За інформацією капітана корабля, у всіх портах, де побував фрегат, м’ясо 

коштувало від 4 до 5 руб. [89, с. 90]. 

В Інаса на місці стоянки «Аскольда» утворилось російське поселення, яке 

протягом певного часу згадувалось у англомовних виданнях ХІХ ст. як «Russian 

village» або «Russian settlement» [113, p. 559]. У «храмовому» лазареті, створеному 

для лікування матросів з «Аскольда», з’явились нові пацієнти - 50 матросів з 

інших військових суден тихоокеанського загону. Оскільки на початку 1860-х рр. 

російські військові судна перейшли на зимівлю до Хакодате, у березні 1861 р. 

пацієнти і медичний персонал були вивезені на фрегаті «Світлана», а шпиталь був 

тимчасово закритий. Але російська присутність у Наґасакі на цьому не 

завершилась: укладений І. С. Унковським договір на оренду земельної ділянки 

для ремонту «Аскольда» продовжувався з часом командирами тихоокеанського 
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загону: Ліхачовим, Поповим, Ендогуровим, Пилкиним та іншими. Ця земля 

належала тоді японцям Дженоске та Сіґа Уратаро. Контракт укладався, як 

правило, на 10 років [134, с. 89].  

На орендованій землі були збудовані готелі для російських моряків, 

з’явились російські ресторани, а з часом розрослось кладовище могил росіян, які 

знайшли у Японії свій останній притулок. Виникнення російського сетльменту 

робило логічним офіційне відкриття тут консульства, тим паче що таке право 

було Росії надане ще Едоським трактатом 1858 р. 

Точна дата відкриття російського консульства у Наґасакі є спірним 

питанням. О. В. Ілишов у своїй статті пише, що з 1866 р. у Наґасакі працював 

почесним консулом (на неофіційних засадах) М. Ф. Цивільков, з 1868 р. посаду 

нештатного консула обіймав О. Ф. Філіппеус. За словами автора, офіційного 

статусу російське консульство у Наґасакі стало набувати з 1871 р., напередодні 

візиту до Японії Великого Князя Олексія Олександровича, який відвідав місто у 

жовтні 1872 р. на кораблі «Світлана» [151, с. 27]. 

За інформацією, що подає К. М. Попов, у 1868 р. у Наґасакі відкрилось 

консульське агентство, на чолі якого стояв крупний російський купець 

О. Ф. Філіппеус [192, с. 416]. 

Згідно робіт Дж. О. Ленсена [224, p. 166] і П. Е. Подалка [190, с. 58], 

відкриття у Наґасакі російського консульства відбулось у 1873 р. 

У списку вихідних паперів російського консульства у Хакодате, знайденому 

нами в Архіві зовнішньої політики Російської імперії, згадується документ, що 

має назву «До Азійського Департаменту щодо призначення п. Філіппеуса 

російським консулом у Наґасакі», датований 1 жовтня 1867 р. [15, л. 3]. А 9 

вересня 1868 р. міністру закордонних справ Японії були відправлені папери про 

призначення О. Ф. Філіппеуса консульським агентом у Наґасакі. У 1869 р. (точна 

дата, на жаль, невідома) у хакодатське консульство були доставлені папери від 

японської влади стосовно отримання листа про затвердження О. Ф. Філіппеуса 

консульським агентом. Це є яскравим прикладом швидкості вирішення тих чи 

інших питань російсько-японських відносин. 
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Але О. Ф. Філіппеус був не першим, хто представляв російські інтереси у 

Наґасакі. У 1868 р. виконуючим обов’язки консула Росії у Наґасакі був 

Йоганнес В. Лімбругген, про що свідчить знайдений нами в Архіві зовнішньої 

політики Російської імперії лист до нього від керівника митного управління, 

датований 29 квітня 1868 р. (29 дня 4 місяця 4 року Кейо). У документі міститься 

прохання повідомити російських підданих про всі японські свята, коли митниця 

зачинена і комерційна діяльність призупиняється [14, л. 1]. 

Інформацію про особу Й. В. Лімбруггена встановити досить проблематично. 

На сайті “Nagasaki Foreign Settlement” вказано, що Й. В. Лімбругген, який 

виконував обов’язки російського консула, працював у торговельній компанії 

“Walsh&Co” [232], одним із засновників котрої був консул Сполучених Штатів у 

Наґасакі Дж. Дж. Уолш. 

В офіційних листах звертаються до Й. В. Лімбруггена то як до виконуючого 

обов’язки консула, то як до консула Росії. Вірогідніше за все, він все ж не володів 

всією повнотою повноважень консула. Адже на прохання російського консула у 

Хакодате Є. К. Бюцова до розв’язання спірних питань між росіянами та жителями 

Наґасакі був залучений консул Пруссії у Наґасакі Річард Ліндау. Прикладом його 

участі у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникали між росіянами і японцями, 

є розгляд скарги керівника митного управління, датованої 6 травня 1868 р., щодо 

несплати митних зборів капітаном російського пароплава «Комодор». 

Представник Російської імперії у Наґасакі спілкувався з місцевою владою на 

рівні помічників генерал-губернатора о. Кюсю. Їхній лист від 14 травня 1868 р. 

був адресований вже згадуваному Й. В. Лімбруггену. Японські чиновники 

звертались до виконуючого обов’язки консула із проханням розповсюдити 

інформацію про те, що купівля і продаж опіуму в Наґасакі, як і в усій Японії, 

заборонені. 

Якщо російським підданим, які перебували у справах в Наґасакі, доводилось 

зіштовхуватись з грабіжниками чи з непорядними комерсантами, вони могли 

звернутись до поліцейського управління міста, про що місцева влада інформувала 

Й. В. Лімбруггена 15 травня 1868 р. 
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Помічники генерал-губернатора о. Кюсю регулярно сповіщали виконуючого 

обов’язки консула про всі зміни, що відбувались на митниці. 2 червня 1868 р. 

Й. В. Лімбругген отримав листа про присвоєння митному управлінню назви, яка у 

дослівному перекладі мала наступний вигляд: «Офіс, де іноземці укладають 

угоди» [14, л. 16]. А в липні цього ж року три митних управління змінили свої 

печатки, про що також повідомили Дж. В. Лімбруггена. 

Влітку 1868 р. японські чиновники звернулись до Й. В. Лімбруггена з 

проханням поінформувати всіх російських підданих, які перебували у Наґасакі, 

про заборону експорту рису, пшениці та іншого зерна.  

Співпраця Й. В. Лімбруггена з наґасакською владою була досить активною. 

У листі від 5 жовтня 1868 р. йому повідомили про призначення нових 

уповноважених Міністерства закордонних справ у Наґасакі. Вже через п’ять днів 

новопризначені чиновники зв’язались з виконуючим обов’язки консула 

Російської імперії з приводу розповсюдження серед всіх російських торговців 

інформації про необхідність надання до митного управління детальних 

відомостей про найменування і кількість їхніх товарів. Лише за цієї умови купець 

міг отримати дозвіл на експорт та імпорт товарів. 

Таким чином, протягом нетривалого періоду своєї служби у Наґасакі 

Й. В. Лімбругген став сполучною ланкою між росіянами, які прибували до цього 

порту, та місцевими чиновниками. Його наступником став О. Ф. Філіппеус. У 

листі, датованому 16 жовтня 1868 р., Є. К. Бюцов сповіщав Олександра 

Федоровича Філіппеуса про призначення його нештатним консульським агентом 

у Наґасакі і про підлеглість його на цій посаді російському консульству у 

Хакодате [14, л. 34]. О. Ф. Філіппеус був петропавлівським купцем 1-ї гільдії. У 

1867 – 1869 рр. він разом з чиновником з особливих доручень С. С. Абазою 

заснував першу російську транспортну компанію на Далекому Сході «Філіппеус і 

К°». Отримавши кредит у американської фірми в Японії «Бр. Уольш», компанія 

розпочала свою діяльність з доставки іноземних товарів, зокрема вин і чаю, морем 

через Аян до Якутська [125, с. 8].  
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Міністерство закордонних справ доручило хакодатському консулу 

Є. К. Бюцову надати новопризначеному консульському агенту необхідні вказівки, 

тому з Хакодате до Наґасакі був відправлений консульський статут. У листі до 

О. Ф. Філіппеуса Є. К. Бюцов писав, що трактати, укладені іноземними 

державами, у тому числі й Росією з Японією, поставили іноземців у цій країні у 

виключне становище, за якого японські закони на них не розповсюджувались. 

Тому права і обов’язки консула в Японії значно ширші, аніж в європейських 

державах. Статут, призначений для консулів у Європі та Америці, не охоплював 

всіх сфер діяльності у Японії. На думку Є. К. Бюцова, деякі його пункти були 

неприйнятними для Японії. Неповнота статуту компенсувалась тим, що у 

російсько-японських договорах обов’язки консула були визначені досить 

докладно, особливо щодо торгових справ. Тому Є. К. Бюцов припроваджував 

О. Ф. Філіппеусу копії договору 1858 р. з додатковою конвенцією до нього, що 

була підписана у 1867 р. У випадках, не передбачених статутом і трактатами, 

консульський агент мав діяти за обставинами. В особливо важливих випадках – 

звертатись до консула у Хакодате за роз’ясненнями. По прибутті О. Ф. Філіппеуса 

до Наґасакі йому була передана інструкція щодо російських купецьких суден, яка 

раніше на прохання Є. К. Бюцова була надана прусському консулу. 

Згідно консульського статуту 1858 р., російський консул міг виступати 

третейським суддею у спорах між російськими підданими [23, с. 531 - 553]. Тим 

не менш, Є. К. Бюцов писав О. Ф. Філіппеусу, що найбільш важливою 

прогалиною у статуті була нестача інструкцій щодо спорів як між російськими 

підданими, так і між росіянами та іноземцями. При цьому, за свідченням Євгена 

Карловича, російських підданих у Японії, особливо у Наґасакі, було так мало, що 

випадки, коли консул мав би виконувати обов’язки судді, були дуже 

нечисленними.  

На посаді консульського агента О. Ф. Філіппеус був зобов’язаний 

узгоджувати свої дії із договорами, укладеними між Росією і Японією. До того ж 

він мав постійно стежити за тим, щоб інші російські піддані, а також 

представники японської влади не порушували статей трактатів. Зокрема, 



110 
 

Є. К. Бюцов наказував новопризначеному консульському агенту суворо 

слідкувати за виконанням японцями статті 16 договору 1858 р., згідно якої всі 

права і привілеї, які будуть надані іншим націям, мають бути надані і росіянам без 

будь-яких подальших переговорів [14, л. 35]. 

Головним завданням консульського агентства було вивчення японського 

ринку, а також встановлення контактів з японськими фірмами [192, с. 416]. 

Хакодатський консул наголошував на тому, що «з різних причин, у розгляд яких 

не місце входити тут», у Росії не виникло торгових відносин з Японією, між тим, 

як сусідство двох держав, здавалось би, є умовою для активної торгівлі. 

Відсутність активних торгових контактів була тим паче дивною, зважаючи на 

твердження того ж Є. К. Бюцова про те, що комерційна діяльність належить до 

найважливіших інтересів Росії у Японії. 

Консулам Російської імперії, які отримували жалування, суворо 

заборонялось брати пряму або опосередковану участь у будь-якій торговій справі. 

Винятком були випадки, коли консул з дозволу Міністерства закордонних справ 

брав участь у діях компанії, яка перебувала під протегуванням російського уряду. 

На думку Є. К. Бюцова, завдяки характеру своєї приватної діяльності 

О. Ф. Філіппеус краще, аніж будь-хто інший з росіян у Японії, зможе визначити, 

чи можна розраховувати на участь російських купців у торгівлі з Японією. А 

також, які з російських фабричних виробів або продуктів можуть користуватись 

попитом у Японії; як саме пристосуватись до японського ринку; яка японська 

продукція може мати збут у Росії. 

Консульський агент мав надсилати консулу у Хакодате звіти про стан 

іноземної торгівлі у Наґасакі, який у свою чергу представляв їх Міністерству 

закордонних справ. Окрім цього, О. Ф. Філіппеус повинен був доповідати 

Є. К. Бюцову про політичну обстановку у Наґасакі. За умов громадянської війни в 

Японії хакодатський консул просив консульського агента фіксувати навіть 

незначні чутки, бо навіть неважлива, з першого погляду, інформація у 

співставленні з іншою могла сприяти кращому розумінню справ. Є. К. Бюцов 

звертав увагу О. Ф. Філіппеуса на те, що, у випадку зміни місцевої влади у 
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Наґасакі революційним шляхом, консульському агенту необхідно буде 

встановити ділові зв’язки з тими, хто представляв уряд de facto, незважаючи ані 

на які особисті уподобання і не входячи у розгляд того, яка з ворогуючих сторін 

представляє законний уряд. Завданням консульського агента підчас подібних 

переворотів було збереження інтересів російських підданих і водночас - 

уникнення усіляких заяв, котрі могли б бути сприйняті за висловлення офіційної 

позиції російського уряду [14, л. 37].  

У випадку необхідності тимчасової відсутності у Наґасакі, О. Ф. Філіппеус 

мав заздалегідь повідомити консула у Хакодате для того, щоб останній міг 

підібрати кандидата для виконання обов’язків консульського агента. 

Активним помічником О. Ф. Філіппеуса у наґасакському консульстві став 

Сіґа Уратаро, який до цього працював перекладачем при хакодатському 

губернаторі для ведення переговорів та переписки з консульством Росії у 

Хакодате [134, с. 89]. 

О. Ф. Філіппеус орендував одноповерховий будинок на невисокому пагорбі. 

Його називали Хіґасі Яманоте Дзюнібанкан (будинок у 12-му кварталі Східного 

передгір’я). Вступ на посаду консульського агента Росії у Наґасакі був відмічений 

для Олександра Федоровича неприємною подією. До будинку О. Ф. Філіппеуса 

проникли грабіжники і винесли значну кількість вовни. Тому одним з перших 

звернень російського консульського агента до наґасакської влади було прохання 

про те, щоб один з віце-губернаторів розслідував справу. Але йому відповіли, що 

віце-губернатор не має на це часу, і рекомендували представити свою скаргу 

уповноваженим Міністерства закордонних справ, так само, як це робили інші 

іноземці в Японії. Тобто для офіційного представника Росії у Наґасакі не робили 

ніяких винятків. О. Ф. Філіппеус мав сумнів у тому, що поліція справиться зі 

своїми обов’язками, але його запевняли, що це не так. На жаль, невідомо, чи 

знайдені були злочинці і чи повернули російському агенту його майно. 

Незважаючи на те, що О. Ф. Філіппеус вже приступив до виконання 

обов’язків нештатного консульського агента Росії у Наґасакі, 24 грудня 1868 р. (4 

січня 1869 р.) генеральний консул Пруссії у Шанхаї відправив листа все ще на 
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ім’я Дж. В. Лімбруггена з проханням надати гарантії від капітана російського 

пароплава «Кур’єр» щодо оплати лікування матроса цього корабля у 

шанхайському госпіталі. 

У лютому 1870 р. О. Ф. Філіппеус, доповідаючи про суспільно-політичну 

обстановку у місті несення служби, інформував хакодатського консула про 

вигнання японців-християн (католиків) з місцевості Уракамі поблизу Наґасакі. 

Консульство у Хакодате передало цю інформацію директору Азійського 

департаменту. 

Про відсутність у О. Ф. Філіппеуса досвіду дипломатичної служби, свідчать 

його сумніви щодо того, куди необхідно спрямовувати відомості про російське та 

іноземне судноплавство: до Азійського департаменту чи до Міністерства 

фінансів. Проте його донесення відзначались змістовністю, бо були засновані на 

досвіді роботи у торгівлі. 

У донесенні, датованому 2 (14) березня 1871 р., О. Ф. Філіппеус відмічав, що 

з відкриттям портів Ніїґата та Кобе, торгівля у Наґасакі стала поступово 

занепадати [10, л. 3]. Кобе став важливим торговим пунктом, і товарообіг там 

збільшувався тією ж мірою, на скільки він зменшувався у Наґасакі. Головні 

іноземні торговельні будинки закрили в цьому порту свої контори, замінивши їх 

агентствами, банківських контор та відділень зовсім не стало. Здійснити переказ 

грошей та облік векселів і кредитів у Наґасакі стало значно складніше, аніж у 

Кобе чи Йокогамі.  

Торгівля у Наґасакі, як і в інших відкритих японських портах, значно 

постраждала через внутрішні заворушення в імперії. Нові керівники держави, що 

прийшли до влади в результаті реставрації Мейдзі, змушені були постійно 

відправляти війська для придушення самурайських повстань. Місцева монета з 

часу відкриття Японії іноземній торгівлі стала чеканитись все нижчої і нижчої 

вартості. Окрім монети, що випускалась японською владою, в обороті було багато 

інших грошових знаків. Курс мексиканського долара у порівнянні з місцевою 

монетою значно зріс. Якщо під час відкриття портів за 100 мексиканських доларів 

давали 311 бу, то у 1870 р. за таку ж кількість доларів можна було отримати лише 
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від 395 до 438 бу, середній річний курс становив 419 бу за 100 мексиканських 

доларів. Також в ходу була невелика кількість випущених урядом паперових 

грошей, що називались кінсатс. За свідченням російського консульського агента, 

при здійсненні грошових операцій всі віддавали перевагу кінсатсу через наявність 

в обігу великої кількості «малоцінної та підпільної монети» [10, л. 4]. Репортери 

газети «Daily Alta California» стверджували, що на це були більш вагомі причини: 

за відмову прийняття кінсатсів в обмін на товари чи послуги людині загрожували 

смертна кара [101]. 

За свідченням О. Ф. Філіппеуса, торгівля у Наґасакі знаходилась в руках 

китайців. Потреби їхні були невеликими, витрати при веденні справ – на стільки 

незначними, що європейці з ними ніяк конкурувати не могли. Ціни, які давали 

прибуток китайцям, для європейців були збитковими. 

Також О. Ф. Філіппеус відмічав, що багаті кам’яновугільні копальні у 

Наґасакі, за умови невеликих цін та наявності завжди доступної гавані, неодмінно 

завдадуть великої шкоди російським Сахалінським копальням. 

У торгових відомостях, що відсилались до Азійського департаменту 

Міністерства закордонних справ, О. Ф. Філіппеус використовував англійські 

назви товарів через незнання російських, наприклад: grey shirtings (що означає 

«сіра тканина на сорочки»), drills («свердла»), muslins & cambric («муслін та 

батист») тощо. Про кількість ввозу та вивозу агент дізнавався від японських 

митників та консульських контор, ціни у звітах повідомляв згідно місцевих 

прейскурантів та митних декларацій [10, л. 5]. 

У донесенні за 1870 р. О. Ф. Філіппеус повідомляв, що російських товарів 

для Японії протягом року привезено не було. До Росії, а саме, до 

Петропавлівського порту, окрім російської шхуни «Вікентій» з вугіллям відійшов 

північно-германський барк «Фіделій», що зайшов до Наґасакі з Гамбургу 

завантажений різними товарами, що належали петропавлівському 1-ї гільдії 

купцю Філіппеусу (тобто самому консульському агенту) [10, л. 7]. 

Купець, що виконував функції консульського агента, сумлінно ставився до 

своїх обов’язків. Ведучи облік суден, котрі заходили до порту Наґасакі та 
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виходили з нього, О. Ф. Філіппеус повідомляв, що серед 321 судна, що прийшли 

до Наґасакі у 1870 р., лише три були під російським прапором. Серед 296 суден, 

що вийшли з порту в цьому ж році, росіянам належали чотири. Інші торгові 

парові та парусні кораблі належали американцям, англійцям, німцям, голландцям, 

датчанам, французам та шведам. 

Всього за 1870 р. було привезено і вивезено товарів на суму3 825 396 дол. В 

суднах під російським прапором привіз та вивіз становив 95 300 дол. [10, л. 8]. 

Департамент торгівлі та мануфактур ознайомився з донесенням 

консульського агента у Наґасакі, але до активізації російсько-японської торгівлі 

це не призвело. І справа не в тому, що у росіян не було товарів, які б цікавили 

японців, а японці не знали, що запропонувати росіянам. Американці, англійці, 

прусаки та французи добре заробляли на тому, що купували морепродукти в 

Японії, а продавали їх у Китаї. Російська ж політика щодо Японії 

характеризувалась непослідовністю, відсутністю чіткого плану дій. Витративши 

значні зусилля для отримання права торгівлі з Японією, за 15 років, що минули з 

моменту підписання Сімодського трактату, росіяни так і не стали користуватись 

цим правом повною мірою. 

У 1872 р. О. Ф. Філіппеус уклав контракт із російським урядом на 10 років 

про введення регулярного пароплавного сполучення по лінії: порти Японії – 

Владивосток – Петропавловськ із заходом у всі населені пункти узбережжя 

Охотського моря. Видана йому урядом субсидія становила 30 тис. руб. за кожен 

виконаний рейс [126, с. 8]. 

Таким чином, протягом служби на посаді консульського агента основною 

функцією О. Ф. Філіппеуса стало написання донесень щодо судноплавства і 

торгівлі по порту Наґасакі. У 1874 р. тимчасово завідуючим справами консульства 

у Наґасакі був призначений О. Е. Оларовський. Нештатний консульський агент 

О. Ф. Філіппеус мав менш широкі повноваження, аніж російські консули, але за 

час своєї служби у Наґасакі він як людина, безпосередньо пов’язана з 

торговельною діяльністю на Далекому Сході, зміг об’єктивно оцінити стан 
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торгівлі у порту перебування і надав практичні рекомендації щодо можливостей 

отримання російськими компаніями економічних вигід від торгівлі з Японією. 

О. Е. Оларовський продовжив справу О. Ф. Філіппеуса щодо написання 

донесень про стан торгівлі у порту несення служби. У донесенні за 1874 р. 

Олександр Епіктетович підтвердив свідчення свого попередника про 

незадовільний стан міжнародної торгівлі у Наґасакі. Загальна вартість товарів, 

ввезених до порту у 1874 р., перевищила вартість імпорту попереднього року. 

Але, не будучи задоволені попитом, іноземні купці намагались вивезти непродані 

товари з Японії. При цьому сплачене за них під час ввезення мито не поверталось. 

Що стосується товарів японського виробництва - головними предметами 

вивозу з Наґасакі були чай, тютюн і рис. О. Е. Оларовський прогнозував 

збільшення вивозу тютюну та рису у наступні роки. Приводом для зростання 

попиту на японський тютюн в Європі стало покращення його якості, а також 

відчутне зменшення тютюнового виробництва в Америці. Збільшення ж вивозу 

рису було зумовлено гарним урожаєм. 

Згідно донесення О. Е. Оларовського, рослинного воску було вивезено у 

1874 р. на 12 740 мексиканських доларів менше, аніж у 1873 р. Мідь перестала 

бути предметом вивозу з Наґасакі, бо вся мідь, що йшла з Японії до Європи, 

вивозилась з Кобе. Окрім вище названих товарів, одним з головних предметів 

вивозу на той час було кам’яне вугілля, вартість якого складала 5 мексиканських 

доларів або 21 бу за тонну. У 1874 р. було вивезено 107 000 т вугілля на суму 

535 000 мексиканських доларів, що перевищило вивіз попереднього року на 

70 000 мексиканських доларів. О. Е. Оларовський повідомляв, що продуктивність 

роботи Такасімських копалень значно зросла в результаті передачі їх з державної 

власності до рук приватних підприємців [10, л. 15]. 

З донесень О. Е. Оларовського видно, що Російська імперія не виступала 

єдиним фронтом з іншими великими державами, але розвиток відносин між 

Японією і країнами Заходу впливав на умови існування всіх іноземців у цій 

державі, у тому числі і росіян. Мова йде про підписання конвенції 1866 р., 

укладеної між Японією з одного боку та Сполученими Штатами, 
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Великобританією, Нідерландами та Францією з іншого. У своєму донесенні 

О. Е. Оларовський писав про те, що японці намагаються уникнути зниження 

тарифів згідно ст. ІХ підписаної конвенції: «Відповідно з договорами, укладеними 

між Японією та вищеназваними державами… всі обмеження стосовно торгівлі та 

відносин між іноземцями та японцями … повністю відміняються…». Хоча 

Російська імперія не була серед держав, котрі підписали цю конвенцію, проте 

згідно ст. ХVІ російсько-японського договору 1858 р. «Всі права та переваги, 

котрі можуть бути надані у майбутньому іншим націям, розповсюджуються 

водночас і на росіян, без подальших переговорів» [5, л. 4 - 6]. 

Незважаючи на декларування наміру усунути всі перешкоди у міжнародній 

торгівлі в японських портах, уряд держави Ніхон запровадив 1,5-відсотковий 

податок на всі товари, які японці продавали іноземцям та купували у них. 

О. Е. Оларовський стверджував, що цей податок доводиться сплачувати виключно 

європейцям, бо японці, продаючи товари іноземцям, підвищують ціну саме на 

1,5 %. Консул звернувся за роз’ясненнями до губернатора Наґасакі, який завірив 

дипломата у тому, що кошти йдуть на підтримання муніципального фонду, і що 

подібні податки стягуються у всіх портах. У донесенні до Петербургу 

О. Е. Оларовський висловлював обурення тим, що муніципалітети в Японії мають 

утримуватись за рахунок непрямого податку з іноземців. Він стверджував, що при 

великих оборотах 1,5 % складають значну суму [10, л. 15 - 16]. Але реакції з 

російської столиці не було, адже за практичної відсутності торгового обороту між 

Росією та Японією, ані російське Міністерство закордонних справ, ані 

Міністерство фінансів не приділяли значної уваги підвищенню митних тарифів у 

японських портах чи введенню нових податків. 

Більш зацікавленим у донесеннях О. Е. Оларовського мало бути Морське 

міністерство, адже судна російського тихоокеанського загону протягом зимніх 

місяців перебували у Наґасакі, тому проблема розвитку портової інфраструктури, 

про яку писав Олександр Епіктетович, була вельми актуальною. 

О. Е. Оларовський повідомляв, що будівництво доку у Наґасакі просувається 

надзвичайно повільно. Розміри доку мали бути наступними: довжина – 460 футів, 
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ширина – 89 футів, глибина – 28 футів. За прогнозом Олександра Епіктетовича, 

док мав би «майже задовольняти потреби суден, що заходили до Наґасакі» [10, л. 

17]. 

У 1874 р. до порту Наґасакі прибули три російські комерційні судна. Двома з 

них було ввезено 2 100 тон вантажу, одне прийшло з баластом. Протягом року ці 

ж судна вивезли 2 350 т різного вантажу. Як ввезені, так і вивезені російськими 

пароплавами товари належали іноземним купцям. 

Згідно донесення О. Е. Оларовського, до Наґасакі заходили не лише російські 

комерційні судна, а й судна Російсько-Імператорського флоту: корвети, кліпери, 

канонерські човни, транспорти. До обов’язків тимчасово завідуючого входила 

фіксація рангів та прізвищ капітанів кораблів й з’ясування інформації щодо 

проходження ремонту у доці.  

О. Е. Оларовський не залишав своєю увагою й російських підданих, що 

прибували до Наґасакі. На той час у датському телеграфному товаристві у 

японському порту служив Юлій Єгорович Шураух. Інший російський підданий, 

Оландер Фінляндец держав готель. 

Коли управляючий Міністерством закордонних справ отримав таблиці руху 

торгових суден та донесення про стан торгівлі по порту Наґасакі, була повторена 

процедура передачі їх до Міністерства фінансів [10, л. 20 - 21]. 

З 1875 р., згідно домовленості між російським та італійським урядами, 

російський консул у Наґасакі став виконувати обов’язки італійського консула, 

адже Італія мала порівняно небагато комерційних інтересів у Японії, італійські 

кораблі дуже рідко відвідували Наґасакі, тому у місті не було їхнього власного 

представництва [230, p. 59]. Така ситуація тривала до 1892 р. 

Згідно консульського статуту 1858 р., О. Е. Оларовський зобов’язаний був 

надавати допомогу офіцерам російського імператорського флоту завжди, коли 

цього буде вимагати від нього командир російського військового корабля [23, с. 

535]. У 1875 р. начальник загону суден у Тихому океані, контр-адмірал 

Ф. Я. Брюммер звернувся до керівництва Морським міністерством за дозволом 

заснувати у Наґасакі опорний пункт. У квітні 1876 р. за сприяння 
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О. Е. Оларовського була відновлена діяльність російського лазарету, збудовані 

лазні та шлюпочний сарай [161, с. 66]. Орендатором землі, де були зведені ці 

будівлі, формально виступив російський консул. За ініціативою командуючого 

тихоокеанським загоном був створений статут лазарету, котрий, з врахуванням 

норм міжнародного права та наполягань японців, передав його і хворих, які там 

лікувались, у постійне відання консула у Наґасакі. З тих пір саме російський 

консул відповідав за стан шпиталю. На практиці це положення діяло лише у 

період уходу ескадри з Японії, коли лазарет закривався, і за схоронність його 

будівель та рухомого майна відповідав консул. Коли ж ескадра стояла у Наґасакі і 

лазарет функціонував, у ньому одноосібно розпоряджався корабельний лікар, 

який не вважав необхідним інформувати консула про наявний стан справ. Ця 

принизлива для консула ситуація спричинила багаторічні суперечки російських 

військово-морських начальників з дипломатами про відомчу приналежність 

лазарету. 

Відомі нам факти свідчать про те, що функції Імператорського російського 

консульства у Наґасакі з моменту його відкриття і до 1876 р. зводились в 

основному до інформування Азійського департаменту та Міністерства фінансів 

про рух торгових суден і про стан торгівлі по порту Наґасакі, а також проявлялись 

у допомозі російським військовим морякам. Аналіз архівних документів, 

матеріалів преси того періоду, мемуарної літератури не дає змогу повною мірою 

відтворити обставини діяльності російського консульства у Наґасакі у другій 

половині 70-х – першій половині 80-х рр. ХІХ ст. Архівні документи свідчать, що 

25 лютого 1880 р. консулом у Наґасакі був призначений колезький асесор Петро 

Іванович Рюмін, який знаходився на службі у МЗС з 1873 р. Його річне утримання 

становило 6 000 руб. плюс 2 000 руб. на канцелярські витрати [26, л. 152]. 

У 1885 р. консулом у Наґасакі був призначений Василь Якович Костилєв 

(1848 – 1918) [120, p. 166]. Російське консульство на той час було розміщене над 

новим районом міста, що мав назву Омуру [61, с. 212]. В цьому районі 

знаходились європейські магазини, компрадорські склади і комісіонерства. 

Російське консульство являло собою одноповерховий будинок з державним 
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гербом над входом. Всередині була розміщена канцелярія. Крізь сад проходила 

доріжка, що вела до консульського будинку, звідки відкривався вид на рейд і на 

гори протилежного берега. 

В середині липня 1885 р. завершився термін оренди землі, де знаходився 

російський лазарет, у зв’язку з чим він був закритий. В. Я. Костилєв відзвітував 

головному медичному інспектору флоту В. С. Кудріну, що майно «російського 

адміралтейства» було продане на аукціоні за 345 мекс. дол. 5 центів. Моряки 

Тихоокеанської ескадри втратили можливість відновити у Наґасакі своє здоров’я, 

тому у Петербург було відправлене клопотання про відновлення роботи шпиталю. 

На початку квітня 1886 р. на продаж була виставлена межуюча з російським 

консульством ділянка землі з просторим будинком. Цю ділянку консульству 

вдалось отримати на правах довічної оренди. За ініціативою командуючого 

загоном суден у Тихому океані адмірала О. О. Корнілова і консула В. Я Костилєва 

на урочисту вечерю з приводу укладення вигідної угоди офіцери чотирьох суден 

прийшли у цивільних костюмах, аби уникнути непорозумінь з японською владою. 

Переобладнаний та відремонтований будинок вже наприкінці травня 1886 р. 

прийняв перших пацієнтів. 28 липня цього ж року до Наґасакі прибув 

управляючий Морським міністерством адмірал І. О. Шестаков. Він побажав 

лазарету всіляких успіхів та пожертвував 50 руб. У місцевих військово-морських 

колах цей візит та грошовий внесок витлумачили як знак довгоочікуваного 

визнання лазарету Морським міністерством та готовності його фінансувати. І 

хоча пізніше ці надії не були виправдані, на ескадрі остаточно стали вважати 

лазарет своїм і перестали рахуватись з консульством, на землі та під прапором 

якого він знаходився. У Петербурзі розуміли, що з метою уникнення 

непорозумінь з Японією будь-який заклад на іноземній землі, де служить 

імператорський консул, має бути у віданні консула. Але через відомчі амбіції 

Морське міністерство підтвердило підзвітність лазарету військово-морським 

начальникам. Протести та попередження консула з приводу того, що рано чи 

пізно японський уряд перестане терпіти безконтрольне існування на своїй 

території іноземної військової інституції, що фактично знаходилась поза 
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консульською юрисдикцією, відкидались на тій підставі, що всі витрати на 

утримання лазарету несло виключно морське відомство, а консульська 

юрисдикція не розповсюджувалась на військових моряків, які тимчасово 

перебували на березі [186, с. 265]. Ситуація, що склалась, свідчила про 

неузгодженість дій представників Морського міністерства та Міністерства 

закордонних справ, що проявилась ще під час Цусімського інциденту 1861 р. (див. 

п. 2.2). Неможливість представників двох російських відомств домовитись між 

собою навряд чи позитивно впливало на авторитет дипломатичних представників 

Росії в Японії. 

У другій половині 80-х рр. ХІХ ст. до Наґасакі стало прибувати все більше 

росіян, як у складі офіційних делегацій, так і приватно. В. Я. Костилєву випала 

честь приймати в Японії учасників експедиції адмірала С. С. Лісовського. 

Секретар начальника російської ескадри у Тихому океані В. В. Крестовський у 

своїх подорожніх записах згадував, що В. Я. Костилєв, згідно приписів 

консульського статуту 1858 р. [23, с. 536], прибув на пароплав у мундирі 

Міністерства закордонних справ для того, щоб представитись адміралу. 

Високоповажному гостю та його дружині тимчасово було відведене приміщення у 

будинку російського консульства. В. В. Крестовський згадував, що В. Я. Костилєв 

прийняв адмірала і супроводжуючих його осіб із щирою гостинністю. 

Протягом 1890 – 1892 рр. В. Я. Костилєв був відсутній у Наґасакі. У цей 

період виконуючим обов’язки консула був призначений Григорій Олександрович 

Де-Воллан (1847 – 1916). Він походив з родовитої сім’ї. Батько його, О. Ф. Де-

Воллан, був гвардії полковником, а мати, фрейліна Є. Г. Іловайська, була дочкою 

генерал-майора Г. Д. Іловайського. Народився Г. О. Де-Воллан у Санкт-

Петербурзі. У 1864 р. поступив на юридичний факультет Московського 

університету. У 1867 р. навчався у Лейпцигському університеті. Через два роки 

отримав ступінь кандидата прав Новоросійського університету. У 1873 р. був 

зарахований на службу до Міністерства закордонних справ. З цього часу протягом 

двох років перебував на посаді секретаря російського консульства у Пешті. З 

середини 1870-х рр. був членом петербурзького відділення Слов’янського 
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комітету. Восени 1876 р. був добровольцем у сербській армій генерала 

М. Г. Черняєва. У 1883 р. очолив відділ друку Азійського департаменту МЗС. 

Наступним же його призначенням була посада у хакодатському консульстві (про 

що буде сказано у відповідному підрозділі нашої роботи), звідки Г. О. Де-Воллан 

був переведений до Наґасакі. 

Природа Країни Вранішнього Сонця справила на Г. О. Де-Воллана приємне 

враження. У своїх споминах він писав, що ніколи не залишив би цей 

благословенний край, якби це була Росія. Згідно записів консула, у наґасакському 

порту часто стояли судна російського флоту, у місті було багато приїжджих із 

Владивостоку, тому торговці і корчмарі трохи володіли російською мовою. 

Г. О. Де-Воллан писав, що у російському поселенні Інаса не залишилось нічого 

російського, окрім декількох вивісок; а японські дружини російських офіцерів 

(конкубіни) знали по декілька російських слів. Морське міністерство орендувало 

ділянку землі у Сіґа Уратаро, де за розпорядженням Великого Князя Олександра 

Михайловича була влаштована баня для російських моряків. Щодо лазарету при 

консульстві – старий корпус для «нижніх чинів» був знесений, і на його місці у 

1890 р. під керівництвом консула Г. О. Де-Воллана було споруджено новий 

цегляний. Наступного ж року на території консульства був зведений будинок для 

завідуючого лазаретом лікаря. У 1891 р. відбувалось спорудження кам’яної 

будівлі консульства. Цього ж року наґасакське консульство було удостоєне візиту 

цесаревича Миколи Олександровича, який снідав у домі Г. О. де Воллана та 

оглянув новозбудований лазарет та каплицю [99, с. 16]. 

Співробітництво російського консульства у Наґасакі та місіонерів російської 

православної церкви в Японії за служби Г. О. Де-Воллана налагоджено не було. 

Коли у Наґасакі був проїздом Микола Японський, він застав там пошкоджену 

ураганом каплицю. Звернувшись до Г. О. Де-Воллана із проханням допомогти у 

пошуку японців, які потенційно могли б прийняти православ’я, місіонер отримав 

відмову. Консул послався на відсутність знайомих японців, яким він міг би 

рекомендувати слухання проповіді [38, с. 447]. 
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Під час служби Г. О. Де-Воллана у Наґасакі він був запрошений взяти участь 

у святі, влаштованому на честь першого прем’єр-міністра Японії графа Іто 

Хіробумі. На вітальні промови європейських консулів граф Іто відповідав 

англійською. Г. О. Де-Воллан писав, що на святі відчувалась певна напруженість, 

котра зникла після балу та урочистої вечері. Знайомство з японською політичною 

елітою та європейськими дипломатами дозволило Г. О. Де-Воллану після 

повернення В. Я. Костилєва до Наґасакі успішно продовжити кар’єру у російській 

дипломатичній місії в Токіо. 

Повернення В. Я. Костилєва на посаду консула співпало з прийняттям нового 

консульського статуту. У новому зведенні правил для консулів, прийнятому у 

1893 р., були вперше визначені правила для російських консулів у Китаї та Японії 

[97, с. 745 - 746], що, на наш погляд, стало свідченням зростання ролі цих держав 

у зовнішній політиці Російської імперії. Тепер норма про виконання консулами 

обов’язків, покладених на них російсько-японськими трактатами, була прописана 

у статуті. 

Окрім того, згідно ст. 95 консульського статуту, до обов’язків консула 

входило термінове інформування Міністерства закордонних справ і Департаменту 

торгівлі та мануфактур про заразні хвороби, розповсюджені в його окрузі. В 

даному випадку мались на увазі епідемії. Але російські моряки, які прибували до 

Наґасакі, ставали жертвами венеричних хвороб, зокрема, сифілісу. У 1895 р. 

В. Я. Костилєв писав, що боротьба японської влади із проституцією ведеться, як і 

в Європі, здавна, проте безрезультатно [186, с. 256]. За російськими матросами, 

які лікувались у наґасакському лазареті, було встановлено пильний нагляд з боку 

командування, адже будинок розпусти розміщувався неподалік від шпиталю. 

Розмір плати за розміщення хворого матроса у лазареті був значно меншим, аніж 

лікування у японському шпиталі. З середини 1890-х рр. судові ревізори 

перераховували у лазаретну касу по 15 центів за «нижній чин» і по 25 за офіцера. 

В. Я. Костилєв писав, що економія коштів морського відомства за цією статтею з 

роками ставала все більш відчутною і у 1890-х рр. досягла не менше 10 тис. дол. 

на рік. 14 грудня 1900 р. були затверджені «Правила для берегового лазарету 
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ескадри Тихого океану в Наґасакі», згідно яких шпиталь мав підпорядковуватись 

російському консулу. Виключно через консульство мали відбуватись всі зносини 

лазарету з японською владою.  

Одним з основних завдань консула у Наґасакі залишалось сприяння 

ефективному співробітництву приїжджих російських експедицій з японцями. У 

1895 р. В. Я. Костилєв зустрічав у Наґасакі ботаніка, професора Харківського 

університету Андрія Миколайовича Краснова (1862 - 1914), який був 

командирований до Японії Міністерством імператорського двору для вивчення 

культури чаю з метою розведення цієї рослини на плантаціях в Батумській 

області. За посередництва наґасакського консула А. М. Красновим був найнятий 

японець Фукутаро Катаяма для супроводження його до чайних плантацій. 

В. Я. Костилєв також мав честь допомагати капітану Д. А. Лухманову, який 

мав завдання купити в Японії буксирний пароплав. Консул направив до нього 

механіка Федосєєва, котрий колись відстав через хворобу від одного з пароплавів 

товариства «Добровільний флот». Колись він був слюсарем Севастопольського 

судноремонтного заводу і в Наґасакі зайнявся посередництвом між японськими 

судноремонтними заводами та капітанами російських військових суден. Механік 

порекомендував Д. А. Лухманову купити парову яхту «Сатанела». Коли 

вирішувалось питання про її придбання, господар яхти, англійський полковник 

Хюз, наголосив на тому, що операція купівлі-продажу має бути завірена у 

британському та російському консульствах, що й було зроблено згодом. 

З кожним роком зростало значення Наґасакі як санітарної станції для 

російських моряків. В. Я. Костилєв відмічав, що у місті постійно збільшувалась 

кількість хворих, яким протягом зими необхіден був теплий клімат [186, с. 253 - 

254]. Траплялись ситуації, коли лікування потребували росіяни із психічними 

розладами. Зокрема, у листопаді 1896 р. мічман П. П. Шмідт (відомий згодом як 

лейтенант Шмідт) намагався підняти матросів морехідного човна «Бобр» на 

вбивство власника готелю, з яким виникли певні непорозуміння у дружини 

Шмідта Доменіки. Вона подала у консульство скаргу на японця Катаокі, 

звинувачуючи його у зневажливому ставленні до своєї особи. Згідно 
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консульського статуту 1893 р., судовий розгляд справ між російськими підданими 

та японцями, мав здійснюватись російським консулом разом з японською владою 

[97, с. 754]. Договір про торгівлю та мореплавство 1895 р. відміняв юрисдикцію 

російських судів у Японії (ст. ХVІІІ) [43, с. 27 - 44]. Але цей трактат вступав в 

силу лише з 1899 р. В. Я. Костилєв, взявши показання у служанки, передав справу 

до японського суду. Через деякий час візит у консульство наніс сам П. П. Шмідт, 

який став погрожувати випороти Катаокі або навіть вбити його. Намагаючись 

уникнути негативних наслідків подібних дій, консул звернувся до командира 

човна «Бобр» М. П. Моласа з проханням вжити заходів проти самоуправства 

російського моряка. Вбивство іноземного підданого могло призвести до 

серйозного дипломатичного скандалу. М. П. Моласу було відомо, що мічман 

колись лікувався від неврастенії, тому був зібраний консиліум лікарів, за 

рекомендацією якого 14 січня 1897 р. П. П. Шмідт був направлений у 

наґасакський береговий лазарет для лікування від неврастенії. 

Під час перебування В. Я. Костилєва на чолі консульства у Наґасакі служба 

там, завдяки збільшенню кількості відвідань росіянами цього порту, вже не 

обмежувалась виконанням лише канцелярських функцій. Більш явно 

проявляється практична діяльність консульства щодо захисту прав та інтересів 

своєї держави та її громадян. 

У 1900 р. консулом у Наґасакі був призначений князь Олександр 

Олександрович Гагарін (1862 – 1919). На той час порт мав великі запаси дешевого 

вугілля, док, заводи та майстерні, котрі дозволяли виконувати судовий ремонт 

майже будь-якої складності. О. О. Гагарін писав посланнику в Токіо 

О. П. Ізвольському, що кожної зими п’ять-шість російських комерційних суден 

проводили ремонт у порту Наґасакі [186, с. 253]. 

У зв’язку з приїздом до Наґасакі великої кількості російських моряків 

виникла необхідність у створенні Морського дому – «притулку»-пансіону для 

матросів, що був відкритий завдяки зусиллям консула О. О. Гагаріна у 1902 р. на 

приватні пожертви (благодійні надходження від «високих осіб», внески 

службовців Китайсько-Східної залізниці та далекосхідних моряків). Лише за 
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перші півтора роки Морський дім дав притулок 360 незаможним російським 

постояльцям [186, c. 254]. 

Консулу доводилось залагоджувати серйозні конфлікти, що виникали серед 

персоналу російського лазарету у Наґасакі. Найбільш гучним подібним випадком 

став замах фельдшера С. Ф. Пушкіна на життя лазаретного лікаря 

К. А. Елленбогена у липні 1903 р. О. О. Гагарін доповідав посланнику в Токіо, 

що, незважаючи на спроби приховати від громадськості обставини інциденту, про 

злочин стало відомо всьому місту. 

На нетривалий період служіння О. О. Гагаріна на посаді консула у Наґасакі 

припало прийняття нового консульського статуту 1903 р. [98, c. 1163 - 1190]. На 

відміну від статуту 1893 р., у новому документі не були окремо прописані 

правила для російських консулів у Японії, у той час, як правила для російських 

консулів у Персії, Туреччині, Китаї та Кореї були виділені в окремі глави. На 

нашу думку, написання окремих правил для російських консулів у Японії 

перестало бути актуальним у зв’язку з припиненням дії у 1894 – 1899 рр. 

нерівноправних договорів Ансей та відміною екстериторіальності для європейців 

і американців. 

Ускладнення в російсько-японських відносинах стали впливати на роботу 

консульства у Наґасакі вже наприкінці 1903 р. У листопаді консул О. О. Гагарін 

писав засновнику православної церкви в Японії єпископу Миколі про 

необхідність призначення священика до Наґасакі. Цей священик мав би відкрити 

школу для перекладачів, нестача яких негативно впливала на роботу консульства. 

О. О. Гагарін прогнав зі служби кандидата богослов’я Андрія Мінамото за 

несумлінність. Він перестав працювати з тих пір, як у газетах стали писати про 

розлад Японії із Росією. Замість перекладів з газет А. Мінамото надавав консулу 

записи власних міркувань. 

Коли на початку 1904 р. вибухнула російсько-японська війна, О. О. Гагарін 

отримав телеграфне повідомлення від посланника Р. Р. Розена про терміновий 

виїзд з Японії російської місії та консульств. Олександр Олександрович передав 

повідомлення у лазарет. Збори шпитального майна та 35 пацієнтів, які лікувались 
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у Наґасакі на той момент, не зайняли багато часу. Японські слуги були терміново 

звільнені, а зачинений лазарет на час військових дій поступив під захист 

французького представника у Токіо. На місті за залишеним у Наґасакі майном 

доручено було наглядати японському сторожу. Співробітники консульства та 

шпиталю відправились до порту Йокогама, де на них чекав пароплав “Yarra”. 

Пізно ввечері 2 (15) лютого 1904 р. співробітники наґасакського консульства 

разом з іншими російськими дипломатами залишили Японію [186, с. 272]. 

Таким чином, порівнюючи російські консульства у Хакодате та в Наґасакі, 

можна прийти до висновку про те, що ці два органи зовнішніх зносин Росії з 

Японією мали досить різні статуси. Якщо хакодатське консульство фактично 

володіло повноваженнями дипломатичної місії, то консули у Наґасакі не 

займались вирішенням політичних питань. Їхні функції обмежувались 

здійсненням контактів з місцевою владою, написанням донесень до Азійського 

департаменту та обслуговуванням громадян Росії, які прибували до Наґасакі. 

Особливістю діяльності російського консульства у Наґасакі була його тісна 

співпраця з морським відомством. Парадоксальність ситуації полягала у тому, що 

консул мав усіляко опікуватись благополуччям російських моряків, які 

перебували у місці його служби; проте самі моряки прагнули уникнути будь-якої 

залежності від консула.  

На жаль, через більш низький статус наґасакського консульства порівняно із 

хакодатським, а також через відсутність «почесного титулу» першого консульства 

Росії в Японії, джерельна база історії діяльності російського представництва у 

Наґасакі є досить вузькою. 

3.2. Відкриття російської дипмісії в Японії. Консульства у Йокогамі, Кобе та 

Хакодате 

З 1 липня 1859 р. японський уряд відкрив для росіян порт Канаґава. Зараз так 

називається японська префектура, яка із заходу примикає до столичного округу, а 

її адміністративний центр отримав назву Йокогама. Станом на 1859 р. Йокогама 
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являла собою місто, значну частину якого займали великі дерев’яні будівлі, 

призначені для зберігання товарів, під лавки та будинки іноземців [60, c. 102]. 

За свідченням військового лікаря, громадського діяча та мистецтвознавця 

О. В. Вишеславцева, у 1859 р., коли він відвідував Йокогаму, там вже служили 

англійський, американський та голландський консули [25, с. 290]. 

У 1866 р. у хакодатське консульство, котре координувало створення інших 

російських дипломатичних представництв у Японії, були доставлені папери від 

губернатора Хакодате про відведення у Йокогамі місця для російського 

консульства [16, л. 5]. Але на початку 1870-х рр. у Йокогамі, яка стала на той час 

головним японським портом для зовнішньоторговельних операцій, де активно 

зростав та розвивався іноземний сетльмент (з правами екстериторіальності), не 

було російських офіційних представництв у вигляді консульської служби [190, с. 

25]. 

У 1871 р. уряд Росії прийняв рішення про заснування постійного 

дипломатичного представництва у Японії (слід відмітити, що американська та 

британська дипломатичні місії в Японії були відкриті у 1859 р., тобто на 12 років 

раніше). Під час підбору кандидатури на посаду голови російської місії вибір 

МЗС пав на Є. К. Бюцова, який і був призначений повіреним у справах в Японії і 

водночас, генеральним консулом у Йокогамі. Термін «повірений у справах» був 

введений Віденським конгресом (1815) як четвертий ранг глав дипломатичних 

місій і був розрахований на дипломатів, які очолюють місію у державах, куди з 

певних причин неможливо або небажано відправити дипломата більш високого 

рангу, незважаючи на те, що між країнами встановлені дипломатичні відносини.  

12 липня 1872 р. Є. К. Бюцов вручив свої вірчі грамоти імператору Муцухіто. 

На сучасному ж етапі дипломатичних відносин повірений у справах 

акредитується при міністерстві закордонних справ приймаючої держави і не 

повинен пред’являти вірчі грамоти, адресовані главою направляючої держави 

главі приймаючої держави. 

Однією з важливих подій, що припала на початок служби Є. К. Бюцова на 

посаді повіреного у справах, став прийом в Японії Великого Князя Олексія 
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Олександровича, який у 1871 – 1872 рр. здійснював навколосвітню подорож на 

кораблі «Світлана». В Японії князь був представлений імператору Муцухіто та 

вищим чиновникам. Пізніше, вже після від’їзду Олексія Олександровича, 

Є. К. Бюцову був надісланий фотографічний портрет Великого Князя з його 

власним підписом на згадку про відвідання Японії та щирий прийом, 

влаштований Євгеном Карловичем [32, л. 1]. 

Окрім прийому почесних гостей з Росії, до обов’язків Є. К. Бюцова входив 

збір інформації щодо політичних та економічних зв’язків Японії з іншими 

державами та відправка цих відомостей до Азійського департаменту. У листі від 

25 травня 1873 р. він доповідав П. М. Стремоухову про укладення поштової 

конвенції між Японією та деякими державами Заходу [3, л. 1 - 3]. Раніше 

пересилка поштової кореспонденції між Японією та іншими державами 

здійснювалась на пароплавах англійських, французьких та американських 

пароплавних компаній. Великобританія та Франція заснували у головних портах 

Китаю та Японії свої поштові контори. Сполучені Штати поклали виконання 

поштових обов’язків на свої консульства. Зібрані ними поштові платежі 

поповнювали бюджети їхніх держав. 

Відтепер японська влада заявила, що вона сама має змогу виконувати 

міжнародні поштові обов’язки. Японці прагнули укласти поштові конвенції з 

іншими державами і вимагали ліквідації іноземних поштових установ у своїй 

країні. Японський уряд зробив вже перший крок до здійснення свого наміру. За 

його дорученням колишній чиновник поштового відомства Сполучених Штатів 

містер Брайан створив проект поштової конвенції. За словами управляючого 

Міністерством закордонних справ в Токіо, його уряд звернувся з цього питання 

саме до Сполучених Штатів, тому що ідея про поштову конвенцію була 

запропонована американським дипломатичним посланником. Якщо застосування 

цієї конвенції виявилось би задовільним, японський уряд мав запропонувати 

укладення подібних угод іншим державам. Є. К. Бюцов повідомляв, що за 

наміром японців посади у поштовому управлінні мали обійняти іноземці. 

Вашингтон підтримував цей проект, бо реалізація його стала б засобом посилити 
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американський вплив у Японії, що викликало занепокоєння в урядів інших 

зацікавлених держав.  

До листа Є. К. Бюцов додавав копію проекту поштової конвенції [3, л. 4]. 9 

жовтня 1873 р. лист з додатком був переданий до Поштового департаменту 

Російської імперії. На жаль, невідомо, чи призвело отримання цієї інформації до 

практичних дій з боку російського уряду щодо спроб отримати фінансову вигоду 

від участі у перевезенні пошти та, проявивши свою небайдужість до даного 

проекту, зберегти баланс сил між великими державами на Далекому Сході. 

Незважаючи на те, що російські дипломати, які служили в Японії, постійно 

скаржились у своїх листах на повільність доставки кореспонденції, Російська 

імперія виконувала, скоріше, роль стороннього спостерігача у поштовій реформі в 

Японії. Вже у 1876 р. тодішній російський посланник у Токіо К. В. Струве писав 

управляючому Азійським департаментом М. К. Гірсу, що введення в Японії 

поштового сполучення за європейським зразком здійснено дуже вдало. 

У травні 1873 р. Олександр ІІ підписав указ про призначення Є. К. Бюцова 

посланником у Китаї [169, с. 51]. У цей час в Японії гостро постало питання про 

допуск іноземців вглиб держави. Є. К. Бюцов доповідав управляючому МЗС Росії 

про те, що, за словами міністра закордонних справ Японії Соесіма Танеомі, 

надзвичайний посол Івакура Томомі торкався цього питання під час зустрічей з 

очільниками зовнішньополітичних відомств тих держав, котрі відвідало японське 

посольство у 1871 – 1873 рр. (японське посольство до країн Європи і США). Після 

свого повернення Івакура Томомі мав приступити до обговорення правил, котрі 

створили б обопільні зручності під час перебування іноземців в середині держави. 

Є. К. Бюцов обіцяв міністру закордонних справ Японії не відновлювати 

переговорів з цього питання до призначеного часу. Російський повірений писав до 

Санкт-Петербургу, що він мав можливість переконатись у тому, що Соесіма 

Танеомі не мав намірів чинити будь-які перепони у питанні щодо допуску 

іноземців всередину держави.  

У своїх донесеннях та листах Є. К. Бюцов висловлювався про Японію з 

позиції представника великої держави. На його думку, реформи Мейдзі були ще 
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далеко незавершеними, тому японська влада не могла претендувати на права, 

яких вимагала. Але при цьому російський повірений визнавав, що такий стан буде 

поступово змінюватись, й іноземні уряди будуть змушені відмовлятись на 

користь японської влади від деяких наданих їм привілеїв. Згідно донесення 

Євгена Карловича, міністр закордонних справ Японії був з ним у цьому 

абсолютно згоден [13, л. 3]. 

Однією з конфліктних ситуацій, яку перед від’їздом довелось розв’язувати 

Є. К. Бюцову, стала пожежа у посту Корсаковський на Сахаліні. 9 (21) листопада 

1873 р. студент Генерального консульства в Японії Єльницький доповідав 

повіреному у справах Є. К. Бюцову про те, що в результаті свого відрядження він 

з’ясував обставини конфлікту між росіянами та японцями. Вночі з 10 на 11 квітня 

загорівся сарай, що належав японцям. Російські солдати підпалили дрова японців. 

Коли власники дров намагались загасити пожежу, солдати кидали у них камінням 

та палками. Потім за наказом офіцера солдати стали ламати інший сарай. Також 

росіяни спалили брандспойти, принесені японцями. Дехто з японців був побитий. 

У звіті студент відмічав, що японський чиновник Міямото залишився 

задоволений проведеним представником консульства слідством та його 

результатом [6, л. 10].  

Напередодні свого від’їзду Є. К. Бюцов запевнив японських чиновників, що 

він готовий продовжити своє перебування в Японії, якщо буде існувати хоча б 

найменша вірогідність того, що переговори щодо державної приналежності 

о. Сахалін, розпочаті ще у 1859 р. М. М. Муравйовим-Амурським, будуть мати 

прийнятний для Росії результат. Новопризначений міністр закордонних справ 

Терасіма Муненорі відповів на це, що японський уряд прагне досягти згоди з 

росіянами, але знаючи, що Євген Карлович має відправитись до Китаю, не бажає 

затримувати його. Японці планували доручити переговори щодо Сахаліну 

посланнику, якого вони збирались відправити до Санкт-Петербургу. Є. К. Бюцов 

зауважив японському міністру, що для російських урядовців буде дивним, якщо 

після півторарічних переговорів з посланником Росії у Японії японський уряд без 

усіляких причин перенесе переговори до Санкт-Петербургу. 
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Втративши надію на те, що переговори з міністром Терасіма Муненорі 

можуть призвести до задовільного результату, Є. К. Бюцов вирішив зустрітись з 

віце-канцлером Івакура Томомі. Але й він на всі конструктивні пропозиції 

російського повіреного відповідав загальними фразами [6, л. 2 - 4]. Є. К. Бюцов 

звернув увагу віце-канцлера на те, що подальше зволікання у вирішені 

сахалінського питання може лише ускладнити досягнення згоди та погано 

відбитись на стані справ на острові. Але Івакура Томомі ухилився від викладу 

умов, за яких японський уряд бажав би укласти угоду, заявивши, що переговори з 

цього приводу має вести міністр закордонних справ [6, л. 3]. 

Окрім виконання своїх безпосередніх обов’язків російський повірений у 

справах сприяв знайомству росіян з японською культурою. Під час перебування в 

Японії Є. К. Бюцов дізнався про прохання директора Московського музею щодо 

сприяння у справі поповнення його колекцій. Євген Карлович відправив з Японії 

до Росії два тюка з японськими піками різноманітних форм, ящик з латами та 

шоломами, що колись належали одному з удільних князів, три шаблі. Вантаж для 

музею відправлявся на корветі «Витязь» до Крондштату. Командир корвету, 

капітан першого рангу Нахімов, зобов’язався доставити японську зброю з 

Крондштату до Санкт-Петербургу у Морське міністерство. Витрати на подальшу 

відправку цінностей до Москви Є. К. Бюцов, якщо вірити чернетці його листа до 

директора Департаменту особового складу і господарських справ 

А. Ф. Гамбургера, пропонував взяти на себе, у випадку відмови музею оплатити їх 

[27, л. 1]. У листі-відповіді від 19 вересня 1874 р. А. Ф. Гамбургер повідомляв про 

успішну доставку японської зброї до Росії. 

Прикладом не зовсім успішної участі повіреного Є. К. Бюцова у 

налагодженні російсько-японських культурних зв’язків стала його допомога 

Токійській школі іноземних мов у пошуку викладача російської мови. Він 

порекомендував С. Д. Трахтенберга, який до свого вступу на факультет східних 

мов у Петербурзі вчителював у парафіяльному училищі і, відповідно, міг 

вважатись за тогочасними мірками компетентним для виконання запропонованої 

йому посади [69, с. 208]. Практика ж довела, що він недбало ставився до 
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обов’язків наставника. С. Д. Трахтенберг дозволяв собі не з’являтись на заняття, а 

уроки, які він все ж таки проводив, обмежувались вивченням книжки байок 

І. А. Крилова [149, с. 99]. 

Проте в Японії залишались росіяни, на яких Євген Карлович міг покластися. 

Перед від’їздом до Китаю Є. К. Бюцов доручив О. Е. Оларовському продати 

частину свого майна на аукціоні та сплатити рахунки у магазинах. Інші речі 

дипломата було відправлено пароплавом у Шанхай. У листі до Є. К. Бюцова, в 

якому О. Е. Оларовський повідомляв про результати аукціону, він передавав 

також прохання знайомих Євгена Карловича вислати їм обіцяні фотокартки 

дипломата та його дружини Олени Василівни [31, л. 1 - 2]. 

Таким чином, cфера діяльності Є. К. Бюцова на дипломатичних посадах в 

Японії охоплювала питання політичних, економічних та культурних 

міждержавних відносин. За час перебування на посаді консула у Йокогамі та за 

сумісництвом повіреного у справах Росії в Японії Є. К. Бюцов, виконуючи 

вказівки Міністерства закордонних справ, багато зробив для мирного вирішення 

сахалінського питання, яке завершилось укладенням у 1875 р. російсько-

японського договору про обмін Курильських островів на Сахалін. У своїх 

донесеннях до Азійського департаменту Є. К. Бюцов писав про можливості, які 

існували у Японії для російської торгівлі, але ця інформація не була взята до 

уваги російськими торговельними компаніями. 

Про впливовість Є. К. Бюцова у російських дипломатичних колах свідчить 

ведення широкого листування (як офіційного, так і приватного), де він іноді 

дозволяв собі давати оцінку діяльності своїх колег. 

У зв’язку з активізацією російсько-японських стосунків з 1874 р. функції 

консула у Йокогамі та обов’язки повіреного у справах Росії в Японії були 

розділені між двома особами. Новим повіреним був призначений К. В. Струве. 

Передбачалось, що його резиденція має знаходитись у Токіо, але в очікуванні 

завершення будівництва місії, К. В. Струве довелось деякий час провести у 

Йокогамі. Віце-консулом у Йокогамі був призначений К. І. Вебер, але період 

перебування його на цій посаді був нетривалим [224, p. 190]. Вже влітку 
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наступного року новим віце-консулом став Роман Романович Розен (1847 – 1922) 

[116, p. 20]. Він прибув до Йокогами 25 липня 1875 р. Через багато років у своїй 

книзі він згадував про це так: «Мій приїзд був неочікуваним, адже не було часу 

повідомити про нього листом, а телеграфного сполучення на той час з Японією 

ще не було. Тому мені довелось скористатись послугами рикші, розшукуючи 

віллу мого майбутнього начальника, котру він тимчасово орендував в очікуванні 

завершення будівництва місії у Токіо» [116, p. 26]. У 1875 р. (після укладення 

російсько-японського договору про обмін Сахаліну на Курильські острови) Росія 

отримала у користування ділянку землі у Йокогамі, щорічна плата за котру 

становила 111 мексиканських доларів. 

Характеризуючи тогочасні відносини між державами Заходу, що мали свої 

представництва в Японії, Р. Р. Розен писав, що всі іноземці виступали єдиним 

фронтом, відстоюючи свої інтереси у полеміці з японським урядом. Інтереси ці 

полягали в основному у питаннях торгівлі; у нагляді за тим, щоб японці не 

порушували укладених договорів, згідно яких вони були позбавлені права 

впроваджувати мита на імпортні товари. Ця домовленість грала, в основному, на 

користь Великобританії, чий імпорт до Японії (згідно записів Р. Р. Розена) 

перевищував ввіз з усіх інших держав разом узятих [116, p. 27]. 

Будівництво російського представництва у Токіо завершилось у 1877 р., і 

разом з К. В. Струве до японської столиці переїхав Р. Р. Розен, обійнявши посаду 

секретаря місії. 

Протягом 1879 – 1884 рр. російським генеральним консулом у Йокогамі 

служив колезький асесор Олександр Олександрович Пелікан (1848 – 1915(?)) 

[234, p. 20], який був випускником юридичного факультету Харківського 

університету (1874). В результаті звернення до Державного архіву Харківської 

області ми дізнались, що архів Харківського університету майже повністю 

втрачений. Нам змогли надати лише книгу, випущену з нагоди сторічного ювілею 

університету, з якої стало відомо, що О. О. Пелікан здавав іспит з міжнародного 

права «на правах кандидата» [211, с. 113] (ступінь кандидата університету 

присвоювався студентам, які відмінно завершили університетський курс). При 
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цьому О. О. Пелікан подав скаргу на упередженість екзаменатора, професора 

Д. І. Каченовського. 

Освіта, отримана в Харківському університеті, дозволила О. О. Пелікану 

обійняти посаду консула у Йокогамі, де він зміг на практиці застосувати свої 

знання з міжнародного права. Його успіхом на консульській посаді стало 

укладення контракту з німецьким підприємцем Г. фон Геммертом про виділення 

коштів на будівництво консульства. Г. фон Геммерт став домовласником, а саму 

будівлю передав в оренду Росії. Контракт передбачав, що через 10 років будівля 

мала перейти у власність Росії. Будівництво, очолюване англійським архітектором 

Дж. Смедлі, було завершене у 1880 р. 

Микола Японський характеризував О. О. Пелікана з негативного боку. Згідно 

щоденникових записів місіонера, консул був пристрасним гравцем у карти, тому 

мав величезні борги і намагався приховувати це від своєї дружини [38, с. 117]. 

У 1891 р. О. О. Пеліканом були опубліковані нариси, присвячені суспільно-

політичній ситуації у Японії, метою яких було розвіяння романтичних міфів про 

казкову країну самураїв та гейш [78, с. 343 –372, 593 – 616]. 

Завдяки щоденниковим записам Миколи Японського, можна встановити 

приблизну дату призначення консулом у Йокогамі князя Анатолія Григоровича 

Лобанова-Ростовського (1859 – 1907). У записах від 25 грудня 1899 р. Микола 

Японський згадував А. Г. Лобанова-Ростовського, зауваживши, що він «вже 

десять років консульствував у Йокогамі» [40, с. 193]. Тобто, вірогідніше за все, 

А. Г. Лобанов-Ростовський був призначений консулом до Йокогами наприкінці 

1889 р. 

Згадки про консулів Російської імперії, які служили в японських портах, 

збереглись в офіційних документах та особистих споминах командирів російських 

військових суден, яким, згідно § 28 консульського статуту 1858 р., консул 

зобов’язаний був нанести візит одразу після їхнього прибуття до Японії. З 

рапортів капітана 1-го рангу Федотова нам відомо, що 30 листопада 1890 р. він 

був зустрінутий у Йокогамі консулом А. Г. Лобановим-Ростовським [51]. У 

1893 р. консул А. Г. Лобанов-Ростовський зустрічав у Йокогамі генерал-майора 
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С. М. Духовського, про що йдеться у споминах дружини останнього Варвари 

Федорівни [46, с. 8]. 

Відомо, що саме у Йокогамі у 1892 р. у А. Г. Лобанова-Ростовського 

народився син Андрій Анатолійович (5 травня 1892, Йокогама – 17 лютого 

1979 р., Вашингтон) [184, с. 192]. Згідно консульського статуту, консул 

зобов’язаний був інформувати Департамент внутрішніх зносин про кожного 

новонародженого від російської підданої.  

26 лютого (10 березня) 1895 р. дядько князя А. Г. Лобанова-Ростовського 

Олексій Борисович Лобанов-Ростовський був призначений міністром 

закордонних справ. Консул пишався своїм дядьком і у приватній розмові з 

Миколою Японським вихваляв його розум та енергію. Сам же Анатолій 

Григорович через свій стан здоров’я не міг похвастати енергійністю – за 

свідченням сучасників, він страждав на невралгію та насилу міг ходити [39, с. 112 

- 113]. 

Наприкінці ХІХ ст. ділова активність стала все більше концентруватись у 

Токіо. Офіси стали переїжджати до столиці, консульства багатьох держав 

закривались. У 1899 р. було ліквідовано іноземний сетльмент як територію з 

особливим статусом. Але російське консульство у Йокогамі продовжувало свою 

роботу. А. Г. Лобанов-Ростовський опікувався духовним вихованням дітей росіян, 

які проживали у Йокогамі. Навесні 1901 р. він направив до єпископа Миколи у 

Токіо 5 російських дівчат, щоб ті могли сповідатись та причаститись. Слід 

відзначити, що навчались ці дівчата в Йокогамі у католицькій школі, бо їхні 

батьки мали різне походження: російське та польське, російське та французьке 

тощо [90]. 

Наступником А. Г. Лобанова-Ростовського став Володимир Якович Сіверс 

(1855 – 1931), який перебував на службі в МЗС з середини 1890-х рр. Прибувши 

до Йокогами, він констатував аварійний стан будівлі консульства. Завдяки 

зусиллям В. Я. Сіверса був проведений капітальний ремонт та розширений другий 

поверх (над ним був споруджений навіс із заскленою верандою). Безпосередню 

участь у ремонті будівлі взяв англійський архітектор Дж. Кондер. 
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У 1904 р. у зв’язку з розривом дипломатичних відносин В. Я. Сіверс був 

відкликаний з Японії. Він залишив країну разом із російським посланником 

Р. Р. Розеном на пароплаві «Yarra». 

Про повільність темпів розвитку російської дипломатичної служби в Японії 

свідчить той факт, що з моменту переговорів із японської владою про відведення 

у Йокогамі місця для російського консульства до моменту його відкриття 

пройшло п’ять років. У діяльності російських дипломатів у Йокогамі можна 

виділити два етапи: виконання обов’язків повіреного у справах і консула однією 

особою та розподіл функцій між двома посадовцями. Введення посади повіреного 

у справах стало кроком, спрямованим на підвищення авторитету Росії в Японії. 

До того ж присутність представника царської дипломатії у Йокогамі стала 

необхідністю, зважаючи на те, що американці, британці та голландці вже 

відкрили там свої консульства. 

Обидві події – заснування російського консульства у Кобе та відновлення 

діяльності консульства у Хакодате – відбулись у 1881 р., тобто вже після 

відкриття російської дипломатичної місії в столиці Японії. Всі політичні функції 

були передані дипломатам у Токіо, а консулам у названих портах залишились 

власне консульські функції: надання допомоги російським громадянам, сприяння 

розвитку торгових зв’язків, видача паспортів тощо. 

Порт Кобе був офіційно відкритий для іноземців у січні 1868 р. Вже через 

десять місяців там проживало 470 іноземних підданих, серед них були китайці, 

англійці, американці, німці, французи та португальці. У 1872 р. тут була 

збудована перша християнська церква, будівництво якої коштувало тоді 4,2 

срібних долара. Право екстериторіальності іноземців, які мешкали у сетльменті, 

надавало йому особливої привабливості в очах зарубіжних торговців. Росіяни 

з’явились у Кобе пізніше представників інших західних держав. Дані перепису 

іноземців, які перебували в Кобе у 1872 – 1873 рр., відмічають присутність двох 

російських підданих, що складало менше 1 % від загальної кількості іноземців. У 

наступні два десятиліття кількість росіян, які мешкали у Кобе, не перевищувала 

десяти осіб. Коли 19 серпня 1875 р. був укладений договір про перетворення 
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ділянки розміром 9000 цубо (1 сучасний цубо = 3,306 м2) на площадку для 

відпочинку городян, що стала першим офіційно відкритим парком у Кобе, серед 

осіб, які підписали договір, є підпис і російського представника. 

Кобе швидко зростав і вже наприкінці ХІХ ст. вийшов на друге місце в 

Японії за об’ємом торгового обігу, поступаючись лише Йокогамі. Особливої 

конкуренції між цими містами не було завдяки чіткому розподілу торгових 

функцій: Йокогама спеціалізувалась в основному на вивозі вітчизняних товарів і 

сировини, а Кобе – на ввозі виробів імпорту. Цей розподіл відбувся завдяки 

іноземному сетльменту, що розвивався у Кобе, адже саме зовнішня торгівля стала 

основним фактором майбутнього зростання і процвітання міста. З 1889 р. між 

двома головними портами країни була прокладена залізниця, що дуже сприяло 

розвитку національної економіки. 

На відміну від Йокогами, де управління було зосереджено у руках японської 

адміністрації, у Кобе була створена муніципальна рада консулів, котра мала у 

місті всю повноту влади протягом 30 років [190, с. 230]. Одним з наслідків такого 

виключного становища став відтік до Кобе іноземців із сусіднього міста Осака, 

незважаючи на наявність там великого порту та розвиненої інфраструктури. В 

результаті іноземний сетльмент в Осака поступово прийшов до занепаду і з часом 

самоліквідувався. 

У подальшому динаміка чисельності іноземного населення Кобе мала 

тенденцію стійкого зростання, і станом на 1899 р., коли іноземні поселення в 

Японії були позбавлені права самоврядування, консульського суду та інших ознак 

екстериторіальності, у місті проживало вже 940 європейців та американців. 

Консульська рада створила умови для нормального функціонування цілого міста, 

і у першу чергу самого іноземного сетльменту, котрий здобув слави «зразкового 

сетльменту» на Далекому Сході, що було особливо підкреслено у промові 

французького консула, котру він виголосив на церемонії з приводу відміни права 

екстериторіальності у 1899 р. 

Активізація торгівлі між японськими та російськими портами в Азії зумовила 

необхідність відкриття у 1881 р. у Кобе і російського консульства (до цього 
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російськими справами там займався німецький консул) [107]. Виконуючим 

обов’язки консула у Кобе був призначений В. Станніус. 

Відомо, що у 1891 р. віце-консулом у Кобе став Георгій Августович Вендрих. 

І відомість йому принесли не визначні досягнення на дипломатичній ниві, а 

самогубство, здійснене 16 листопада 1896 р. У віці 36 років він покінчив із 

життям, вистреливши собі в рот, про що написали у тодішніх газетах США та 

Сінгапуру [102; 118, p. 2]. Однією з версій щодо причин самогубства є 

неможливість терпіти захворювання на сухоти. Сучасники характеризували його 

як добру і люб’язну людину. 

Певний період часу консульські функції у Кобе виконував Федір Іванович 

Васильєв. Встановити точну дату його прибуття до Японії є досить 

проблематичним. Опубліковані звіти «Азійського товариства Японії» свідчать про 

те, що Ф. І. Васильєв був присутнім на засіданні цього товариства 19 червня 

1889 р. [113, p. XI]. Назване товариство було створене групою британських та 

американських дипломатів, торговців і місіонерів, з метою більше дізнатись про 

державу, де їм довелось працювати. В опублікованому переліку членів товариства 

поряд із прізвищем Васильєва зазначено: «Імператорська російська місія, Токіо». 

Щоденникові записи дружини генерал-майора С. М. Духовського Варвари 

Федорівни також свідчать про те, що певний період часу Ф. І. Васильєв служив у 

Токіо. У 1893 р. він у якості представника російської місії в Токіо зустрічав 

вельмишановне подружжя під час їхнього прибуття до Японії [46, с. 8]. «Містер 

Васильєв дав нам право розпоряджатись ним протягом нашого перебування у 

Токіо», - писала В. Ф. Духовська [106, p. 354]. 

Згідно хронологічних таблиць, укладених спеціалістом з російсько-

японських відносин Дж. О. Ленсеном, Ф. І. Васильєв був призначений віце-

консулом Росії у Кобе у 1898 р. [224, p. 163]. 

У листі американського посла в Росії Дж. Л. Мейера від 21 травня 1905 р. до 

японського державного діяча Іноуе Каору Ф. І. Васильєв згадується як останній 

російський віце-консул у Кобе [115, p. 58]. 
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Російське консульство у Кобе, так само, як інші дипломатичні 

представництва Росії в Японії, припинило свою роботу у 1904 р. у зв’язку з 

розривом дипломатичних відносин між двома державами. Залишаючи Японію, 

сім’я віце-консула Ф. І. Васильєва взяла із собою до Санкт-Петербургу 

служницю-японку Фукуяма Кацу, яка виявила бажання повернутись на 

батьківщину лише у травні 1905 р. [116, p. 58]. На відміну від перекладача 

російського консульства у Наґасакі, японця А. Мінамото, загострення відносин 

між Японією та Росією не викликало у Фукуяма Кацу негативного ставлення до 

своїх роботодавців – російських дипломатів. 

Консульство у Кобе не відіграло помітної ролі в історії російської 

дипломатичної служби в Японії. Тому ми розглянули його історію як окремий 

випадок російської присутності на японській землі, як ілюстрацію повсякденної 

служби консулів на благо громадян Російської імперії. 

Небагато свідчень залишилось і про діяльність російського консульства у 

Хакодате після відновлення його роботи у зв’язку з відкриттям японських 

концесій на риболовство у російських водах. У 1881 р. віце-консулом у Хакодате 

був призначений надвірний радник барон Альберт Альбертович Шліппенбах, 

який служив у МЗС з 1880 р. Його річне утримання становило 3500 руб. і на 

канцелярські витрати – 1000 руб. [26, л. 192]. У 1884 р. А. А. Шліппенбах був 

призначений на посаду консула. 

Наступником А. А. Шліппенбаха у 1887 р. став Г.  О.  Де-Воллан. Одразу по 

прибутті до Японії російським дипломатом зацікавилась японська преса. У своїх 

споминах Г. О. Де-Воллан згадував про це так: «…застав у готелі молодого 

чоловіка, який відрекомендувався співробітником газети «Майнічі-сімбун» 

(щоденна газета). З подальших його слів я дізнався, що він прийшов розпитати 

докладно про мене та мої погляди на політику… Наступного дня виявилось, що 

репортер, заради пікантності, придумав від себе політичну розмову, яка мені і не 

снилася». Через брак часу Г. О. Де-Воллан не став наполягати на тому, щоб газета 

надрукувала спростування [20, с. 129 - 130], що було, на нашу думку, дещо 

легковажним, адже будь-які висловлювання дипломата могли бути сприйняті як 
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офіційна позиція Російської держави, а «творчий» підхід журналіста до своєї 

роботи міг стати причиною виникнення російсько-японських непорозумінь. 

Відомо, що після служби у хакодатському консульстві Г. О. Де-Воллан був 

переведений до Наґасакі. У 1893 р. на посаду віце-консула у Хакодате був 

призначений Михайло Михайлович Устінов. На жаль, нами не було знайдено 

відомостей про період в історії консульства під час його головування там. У 

1900 р. М. М. Устінов залишив хакодатське консульство у зв’язку з призначенням 

на посаду консула у Гонконгу. 

Наступником М. М. Устінова став Зіновій Михайлович Поляновський, який 

розпочав свою дипломатичну службу у 1894 р. у якості студента російської місії у 

Токіо [224, p. 159]. Після цього він був переведений до Сеулу, де став одним з 

ініціаторів відкриття православної місії у Кореї. У листі до Миколи Японського 

З. М. Поляновський повідомляв про те, що будівництво церкви та штат із 

священика та псаломщика для посольства у Кореї затверджені Государем 

Імператором. Після повернення до Японії Зиновій Михайлович особисто 

зустрічався з японським архіпастирем для того, щоб отримати інформацію про 

Хакодате. Микола Японський характеризував З. М. Поляновського як істинно 

віруючу та набожну людину. У Хакодате Зиновій Михайлович прослужив зовсім 

недовго – вже у лютому 1901 р. його знову було призначено до Сеулу на посаду 

віце-консула [128, с. 125]. 

У 1901 р. віце-консулом був призначений Матвій Матвійович Геденштром, 

який до цього був управляючим канцелярії амурського губернатора. По приїзді до 

Хакодате у М. М. Геденштрома виникли певні непорозуміння з російським 

духовенством в Японії через претензії дипломата на приміщення, котрі багато 

років займала духовна місія. Місце, виділене у 1858 р. японським урядом для 

будівництва консульства, не було за ним юридично закріплено. Японці не раз 

вимагали орендну плату за землю, але всі консули домовились не платити. У 

1870 р., коли отець Микола їздив до Росії клопотати про відкриття духовної місії, 

директор Азійського департаменту М. П. Стремоухов заявив, що у зв’язку з 

переведенням консульства з Хакодате до Токіо консульські будівлі передаються 
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духовній місії. Місіонери не могли протистояти вимогам японської влади щодо 

орендної плати за землю і сплачували щорічно по 240 єн. На думку отця Миколи, 

повернення земельної ділянки та розміщених на ній будівель консульству було б 

несправедливим. Земля, де до пожежі 1867 р. знаходився шпиталь, перейшла у 

розпорядження місцевої влади, адже орендна плата за неї не вносилась ані 

консульством, ані духовною місією. І ця територія, зі згоди японців, була зайнята 

англійською єпископальною місією. В результаті М. М. Геденштром претендував 

на частину місця, що було зайняте російською духовною місією. 

12 (25) липня 1901 р. Микола Японський звернувся до посланника 

О. П. Ізвольського із заявою, що поєднання в одному місці двох установ – 

консульства та духовної місії – було б дуже незручним [90]. Тому у 1902 р. був 

споруджений новий кам’яний будинок для консульства. 

Облаштувавшись на новому місці служби, консул у Хакодате 

М. М. Геденштром мав честь допомагати учасникам етнографічної експедиції 

В. Л. Сірошевського та Б. Й. Пілсудського. В одному із своїх листів до 

російського географа П. П. Семенова-Тян-Шанського В. Л. Сірошевський писав: 

«Дуже багато допоміг мені Матвій Матвійович Геденштром, найлюб’язніший з 

консулів» [91]. М. М. Геденштром допоміг науковцям організувати поїздки вглиб 

країни; надав цінні рекомендації щодо того, де можна зупинитись для того, щоб 

краще вивчити побут і традиції айнів. Також консул сприяв успішній відправці до 

Росії колекції комах, зібраної В. Л. Сірошевським. Вчений на стільки був 

задоволений співпрацею із консулом, що навіть клопотав про виклик 

М. М. Геденштрома до Петербургу для доповіді про російсько-японську рибну 

промисловість. 

За роки служби в Японії М. М. Геденштром оволодів японською мовою, 

завдяки чому краще міг розібратись у суспільно-політичній обстановці у місті 

несення служби. Ще навесні 1903 р. у розмові з камчацьким повітовим 

начальником А. П. Сильницьким хакодатський консул висловлював свої 

припущення про неминучість та близькість війни Росії з Японією, котра, за його 

словами, не провіщала росіянам нічого доброго. 



142 
 

У газетних замітках, які сповіщали про від’їзд російського дипломатичного 

корпусу з Японії у зв’язку з розривом дипломатичних відносин у 1904 р., 

прізвище М. М. Геденштрома чомусь не значиться у списках тих, хто залишив 

Японію разом із російським посланником Р. Р. Розеном. Але відомо, що Матвію 

Матвійовичу вдалось залишити Японію цілим і неушкодженим, адже у червні 

1904 р. він був командирований морським відомством до портів Червоного моря 

[164, с. 524]. 

Таким чином, розширення російської консульської мережі у Японії 

починаючи з кінця 60-х років свідчить про поступове збільшення кількості росіян, 

які прибували у японські порти. Далекосхідний напрям набував все більшого 

розвитку у зовнішній політиці Росії, адже в результаті реставрації Мейдзі Японія 

швидко наздоганяла великі держави за рівнем політичного та економічного 

розвитку. Незважаючи на декларування російською дипломатією своїх 

комерційних пріоритетів в Японії, зусилля консулів щодо активізації російсько-

японської торгівлі не принесли відчутних результатів. Росіяни отримали право 

торгівлі у Японії згідно трактату 1855 р. Через тринадцять років після його 

підписання Є. К. Бюцов, який обіймав на той момент посаду російського консула 

у Хакодате, писав, що «у нас до цього часу ще не виникло торгових зносин з 

Японією» [14, л. 36]. На нашу думку, його небажання пояснювати причини цього 

у листі до новопризначеного консульського агента зумовлене неможливістю 

критикувати вищестоящих чинів. Адже у своїх донесеннях консули вказували на 

вигідні можливості, що відкривались для російської торгівлі в Японії, писали про 

торгові успіхи Великобританії, Америки та інших держав. На нашу думку, 

об’єктивних причин, котрі ставали б на заваді російській торгівлі у японських 

портах не існувало. Для російського керівництва Японія довгий час залишалась 

«краєм світу», у той час як інші держави активно збагачувались за рахунок 

торгівлі на Далекому Сході. Тож функції російських консулів у Японії зводились 

до написання донесень про судноплавство і торгівлю (в основному іноземну) та 

надання допомоги російським морякам і вченим, які відвідували острівну 

державу. Призначення першого російського повіреного в Японії відбулось 
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відносно непомітно, адже Є. К. Бюцов поєднував цю посаду із посадою консула у 

Йокогамі. Ще будучи консулом у Хакодате, Эвген Карлович вів переговори з 

японською владою з політичних питань, тобто виконував фактично функції посла, 

а не консула. Тим не менш, Є. К. Бюцов пропрацював на посаді повіреного зовсім 

нетривалий період часу. Ці декілька років стали ніби підготовчим періодом для 

повноцінного включення російської дипломатичної місії у політичний полілог 

Японії та представників іноземних держав, адже Йокогама знаходиться зовсім 

недалеко від Токіо, і, перебуваючи там, російські дипломати мали змогу бути у 

курсі всіх подій, що відбувались у столиці. З переведенням російської 

дипломатичної місії до Токіо вона стала функціонувати у повну силу, що й буде 

розглянуто у наступному розділі. 
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РОЗДІЛ 4. РОСІЙСЬКА ІМПЕРАТОРСЬКА МІСІЯ В ТОКІО (1874 – 1904) 

4.1. Підвищення рангу керівника місії та розширення сфери його діяльності 

У сучасній практиці міжнародних відносин закордонні дипломатичні 

представництва більшості держав мають, як правило, статус посольства. У ХІХ – 

на початку ХХ ст. право обмінюватись посольствами визнавалось лише за 

великими державами. До менш впливових країн вони акредитували не 

посольства, а дипломатичні представництва нижчих рангів, зокрема, місії на чолі 

з посланниками або повіреними у справах. 

Згідно консульського статуту 1858 р., консульство мало бути 

підпорядкованим Міністерству закордонних справ та імператорській місії, що 

знаходилась у відповідній державі [23, с. 532]. Але російські дипломатичні 

представництва в Японії довгий час не мали керівного центру у Токіо. 

У 1871 р. уряд Росії прийняв рішення про заснування постійного 

дипломатичного представництва у Японії на чолі з Є. К. Бюцовим, який був 

призначений повіреним у справах в Японії і водночас генеральним консулом у 

Йокогамі. Російська місія у Токіо розпочала свою діяльність лише у 1874 р. На 

той час у столиці Японії вже функціонували британська та американська 

дипломатичні місії, а також консульство Німеччини. 

Потреба заснування російської дипломатичної місії у Токіо виникла набагато 

раніше, аніж цей проект був втілений у життя. У той час, коли російські інтереси 

у Японії представляло лише консульство у Хакодате, корабельний лікар кліпера 

«Пластун» О. В. Вишеславцев у своїх дорожніх замітках писав, що в Едо (Токіо) 

важливі чиновники зустрічались на кожному кроці, тоді, як зустріти такого 

чиновника у Хакодате було майже неможливо [25, с. 302]. 

На необхідність відкриття російської місії в Едо опосередковано вказував й 

інший росіянин, О. Корнілов. У своїх споминах він писав: «Екскурсія містом 

завдавала суттєвих хвилювань: нас мали супроводжувати японські чиновники або 

ми ризикували стати жертвами нападу, з чим зіштовхувались іноземці в Росії 

двісті років тому… Зрозуміло, що нижчі класи напівдиких людей бажали напасти 
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на незахищеного іноземця, який мав нахабство віддати себе у їхні руки, особливо, 

якщо враховувати недовіру людей до іноземців. Важко зрозуміти причину такої 

недовіри. У кожному порту, відкритому для іноземців, нижчі класи отримують 

ніщо інше, як матеріальний прибуток від нового стану справ, і, звичайно навряд 

чи хочуть повернутись до попереднього стану ізоляції. Гарні новини мандрують 

швидко, вірогідно, навіть у Японії, і є неможливим, щоб жителі Едо не чули про 

це» [112, p. 118]. 

За свідченням вченого М. І. Венюкова, який прибув до Едо у 1869 р., коли 

там все ще не було російської місії, довго залишатись в Японії було небезпечно, 

бо його могли сприйняти за російського шпигуна. «Японці вирізували 

неприємних їм європейців, а зі мною могли розправитись тим легше, що за меня 

нікому было заступитись», - писав М. І. Венюков [18, с. 214]. Співвітчизник 

М. І. Венюкова лейтенант К. С. Старицький зазначав у своєму листі, що через 

внутрішні смути в Японії кількість іноземців, які проживали в японський столиці, 

була зовсім незначною [94, с. 11].  

Задля підтримання авторитету великої держави виникла необхідність 

відкриття російської дипломатичної місії у Токіо. Не менш важливими 

завданнями були: вирішення питання про приналежність Південного Сахаліну, а 

також захист інтересів, життя та здоров’я росіян, які відвідували японську 

столицю. 

На думку сера Р. Алькока, першого британського дипломатичного 

представника в Японії, далекосхідна політика Російської імперії була досить 

агресивною. Зокрема, він зазначав: «…Політика Росії полягала не в отриманні 

дозволу мати свого дипломатичного агента в Едо, не в захисті комерційних 

інтересів, а в утриманні потужного військово-морського флоту у Японському 

морі, з такими капітанами, які у північних та інших портах здатні розв’язувати 

проблеми без суду й слідства, рішучо, що мало створювати ефект перетворення 

Росії на силу, яка б викликала повагу й острах більші, аніж інші західні держави – 

шанована саме через те, що вселяє страх» [103, p. 165 - 166]. В цілому, можемо 

погодитись з точкою зору британського посланника, адже російські дипломати в 
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Японії концентрували свої зусилля на реалізації зовнішньополітичного курсу 

Російської імперії, ігноруючи забезпечення розвитку економічного 

співробітництва між двома державами. 

У списку вихідних паперів російського консульства у Хакодате значиться 

документ під заголовком «Міністру закордонних справ в Едо з перепровадженням 

двох паперів з Азійського департаменту про Сахалін та про призначення 

повіреного у справах в Едо», датований 27 вересня 1871 р. [15, л. 11]. 

Водночас із російськими дипломатами у Токіо прагнули відкрити свою місію 

і представники православної церкви, і слід відзначити, що їхня справа 

просувалась більш активно завдяки старанням отця Миколи (Касаткіна). У 1872 р. 

Токіо відвідав Великий Князь Олексій Олександрович. За результатами його 

особистої зустрічі з імператором Муцухіто було отримано дозвіл для виділення 

місця під російську духовну місію та посольство, і отець Микола розпочав 

будівництво церкви і школи [154, с. 24]. Якщо у Хакодате Микола був 

священиком консульської церкви, то у Токіо російські дипломати і представники 

російської православної церкви виконували свою службу незалежно одне від 

одного. 

Пошуком приміщення для російської дипломатичної місії у Токіо займався 

тодішній повірений у справах Є. К. Бюцов. 7 (19) серпня 1872 р. він направив 

листа на ім’я міністра закордонних справ Японії Соесіми Танеомі, де повідомив 

про покупку будинків у японця Ватанабе Сюсай для розміщення деяких осіб 

імператорської служби. Мова йшла про придбання території у районі Сураґадай. 5 

вересня 1873 р. Є. К. Бюцов знов звернувся до місцевої влади за дозволом щодо 

придбання ділянки землі під спорудження будинків для дипломатичного 

представництва Росії у районі Тораномон. 

Консульство у Хакодате передало свій архів за 1865 – 1872 рр. до Токіо. На 

списку вихідних паперів було вказано: «…Російсько-Імператорському 

Генеральному консульству в Едо…» [15, л. 1]. Незважаючи на те, що столиця 

Японії з вересня 1868 р. носила назву «Токіо», російські дипломати продовжували 

використовувати попередню назву. 
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У січні 1874 р. новим повіреним у справах в Японії був призначений дійсний 

статський радник Карл (Кирило) Васильович Струве (1835 – 1907). Він походив з 

відомої німецької династії астрономів. Через загрозу призову до армії Наполеона 

батькові К. В. Струве Вільгельму (Василю) Яковичу Струве довелось у 1808 р. 

втекти з Німеччини до Російської імперії, у Дерпт (Тарту). У другому шлюбі у 

Василя Яковича було шестеро дітей, найбільш відомим з яких і став Кирило 

Васильович. Базову освіту він отримав вдома: батько викладав йому математику 

та іноземні мови. Поступив до Санкт-Петербурзького університету, котрий 

закінчив у 1856 р. За студентську конкурсну роботу на кафедрі астрономії 

«Пояснити різні роди проекції географічних мап і показати їх відносні переваги і 

недоліки» нагороджений золотою медаллю. За рекомендацією свого брата 

О. В. Струве Карл Васильович був зарахований астрономом до військово-

дипломатичної місії під командуванням полковника графа М. П. Ігнатьєва, котра 

у травні 1858 р. відправилась у Бухарське і Хівинське ханства. У 1860 р. 

К. В. Струве на прохання батька був зарахований на службу до Азійського 

департаменту МЗС, у 1863 – 1864 рр. очолював експедицію на оз. Зайсан і на 

хр. Тарбаґатай. Наступні два роки він обіймав посаду посла у Бухарі. Після цього 

служив дипломатичним чиновником при Туркестанському генерал-губернаторі 

(1869 – 1873).  

По прибутті до Японії К. В. Струве разом із дружиною, Марією 

Миколаївною, довелось орендувати віллу у Йокогамі, поки не було завершене 

будівництво місії у Токіо [116, p. 26]. У грудні 1874 р., перед тим як остаточно 

зануритись у дипломатичні будні, Кирило Васильович останній раз взяв участь в 

астрономічній роботі – успішно спостерігав проходження Венери по диску Сонця 

[179, с. 199]. 

Водночас із К. В. Струве до російського дипломатичного представництва в 

Японії були прикомандировані аташе С. Д. Трахтенберг та студент Єльницький 

[224, pp. 170, 172]. 

До функцій російської місії належав захист прав та інтересів Російської 

імперії та її громадян, а також ведення переговорів з урядом Японії. К. В. Струве 
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були надані повноваження відновити переговори про Сахалін і розв’язати цю 

проблему [169, с. 179]. Росія була готова вести переговори на умовах, закріплених 

у «Тимчасових правилах про острів Сахалін» 1867 р. За згодою сторін місцем для 

обговорення основних положень повинен був стати Петербург, де переговори 

мали вести директор Азійського департаменту М. П. Стремоухов і надзвичайний 

та повноважний посланник Японії Еномото Такеакі. Уточнення деталей договору 

було ввірено К. В. Струве і міністру закордонних справ Терадзіма Муненорі у 

Токіо [200, с. 16]. 3 грудня 1874 р. К. В. Струве отримав підвищення, ставши 

міністром-резидентом, що стало ще однією сходинкою не лише у його особистій 

кар’єрі, а й у розвитку російської дипломатичної служби в Японії. Міністр-

резидент є нижчим посланником. 

25 квітня (7 травня) 1875 р. (7 день 5 місяця 8 року Мейдзі) у Петербурзі 

О. М. Горчаковим з боку Росії і Еномото Такеакі з боку Японії був підписаний 

договір, згідно якого імператор всеросійський поступався Японії групою 

Курильських островів, а імператор Японії відповідно поступався своїми правами 

на о. Сахалін (Карафуто) [4, л. 11 - 14]. З того часу весь о. Сахалін став належати 

Російській імперії, а кордон між імперіями Російською і Японською був 

встановлений через протоку Лаперуза. Договір був ратифікований імператором 

Росії 26 квітня. 

Ратифікаційні грамоти були доставлені у Японію Р. Р. Розеном. У своїх 

споминах він писав, що укладений договір знищив всі причини можливих 

розбіжностей між двома державами, «відносини між ними стали найбільш 

сердечними» [116, p. 26]. Відомий вчений-японознавець початку ХХ ст. 

Х. Ванденберг наступним чином тлумачив значення цього договору: «…японці 

змушені були, після жвавого обміну з Росією нотами, врегулювати справу 

безперечно невигідною угодою, за якою важливим своїми кам’яновугільними та 

рибними багатствами Сахаліном поступились в обмін на доволі малоцінні 

Курильські острови» [132, с. 61]. Цікаво порівняти ці точки зору з оцінками 

договору, що висловлювались наприкінці ХХ ст.: «Договір 1875 р. наніс 

серйозних політичних, економічних, стратегічних та моральних збитків інтересам 
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Росії», - написав доктор історичних наук О. І. Алексєєв у своїй книзі «Курилы: 

русско-японский рубеж». Багато сучасних російських політиків, істориків, 

політологів вважають трактат 1875 р. таким, що завдав шкоди інтересам Росії, але 

ми ведемо мову про другу половину ХІХ ст., коли підписання цього договору 

вважалось достойним результатом багаторічної праці російських дипломатів в 

Японії. 

10 (22) серпня 1875 р. К. В. Струве і міністр закордонних справ Японії 

Терадзіма Муненорі включили у договір додаткову статтю про права жителів 

Сахаліну і Курильських островів. Цього ж дня відбувся обмін ратифікаційними 

грамотами. 7 вересня на посту Корсаков (зараз місто Корсаков – адміністративний 

центр Корсаковського міського округу Сахалінської обл.) був піднятий 

російський прапор. За нерухоме майно, що залишилось на Сахаліні, російський 

уряд заплатив Японії 76 641 єну 91 сен (112 754 руб. 59 коп.). 

У 1876 р. статус дипломатичного представника Росії в Японії знову 

підвищився – К. В. Струве був призначений надзвичайним посланником і 

повноважним міністром при Мікадо. 

Поступове підвищення рангів російських дипломатичних представників мало 

на меті збільшення їхньої значущості в очах японців, а також підтримання статусу 

Російської імперії як великої держави. Слід відмітити, що отримання керівником 

місії посади міністра-резидента відбулось якраз напередодні підписання трактату 

про визнання російської приналежності о. Сахалін. На нашу думку, цей крок 

можна віднести до іміджевих війн між Росією та Японією, про які пишуть у 

своєму дослідженні О. Є. Куланов та В. Е. Молодяков [167]. Підвищення статусу 

дипломатичного представника у Токіо мало підтвердити серйозність намірів 

росіян щодо якомога швидшого вирішення територіального питання на їхню 

користь.  

Щодо уповноважених інших великих держав – Великобританію представляв 

дипломат у ранзі надзвичайного посланника Її Величності ще з 1859 р., 

американський уряд підвищив статус свого представника в Японії від міністра-

резидента до надзвичайного посланника та уповноваженого міністра у 1872 р. 
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Така ситуація вимагала і від російського уряду підтримати престиж голови 

російської дипломатичної місії у Токіо, тому К. В. Струве й було надано титул 

надзвичайного посланника та повноважного міністра Росії в Японії. 

Згідно мемуарів Р. Р. Розена, дипломати різних держав, акредитовані при 

японському уряді, часто проводили спільні засідання для обговорення нагальних 

питань. Як правило, посланники об’єднувались наступним чином: з одного боку – 

британський посланник часто підтримуваний французьким колегою, а також 

німецьким посланником та представниками менш впливових держав; з іншого 

боку були представники Росії та Сполучених Штатів [116, p. 28]. 

Незважаючи на те, що російський представник у Японії досяг найвищого з 

можливих на той історичний момент дипломатичних рангів, він із своїми 

підлеглими все ще не мав власного приміщення у Токіо. К. В. Струве вжив 

значних зусиль для завершення будівництва російського дипломатичного 

представництва у Токіо. Будівля була споруджена у 1877 р. Коли через 9 років 

після закінчення будівництва до японської столиці прибув російський дипломат 

Г. О. де Воллан, будівля місії справила на нього дуже приємне враження. Він 

згадував, що це був вишуканий будинок у стилі ренесанс з колонами і балконами. 

Але територія саду, що знаходився у розпорядженні посланника, його сім’ї та 

персоналу місії, була досить обмеженою. Натомість англійська місія в Токіо 

володіла величезним садом і парком для посланника. При кожному будиночку, де 

жив будь-який член англійської місії, був окремий сад та галявина для лаун-тенісу 

[20, с. 167]. 

Досить скромний, порівняно із британською, вигляд російської місії не 

вплинув на її авторитет як представництва великої держави. Адже саме імператор 

всеросійський Олександр ІІ удостоївся нагородження другим екземпляром 

найстаршого з японських орденів – Великим імператорським орденом 

Хризантеми (першим кавалером ордену став його засновник - імператор Японії 

Муцухіто). Навесні 1877 р. К. В. Струве мав честь повідомити товаришу міністра 

закордонних справ М. К. Гірсу про нагородження Олександра ІІ орденом 

Хризантеми, котрий мав бути переданий Його Величності через посланника 
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Японії в Росії Еномото Такеакі. Цитуючи міністра закордонних справ Японії, 

російський посланник зазначив, що мікадо бажає вручити Олександру ІІ названу 

нагороду з метою висловлення «щирих почуттів братської дружби» [2, л. 1 - 2]. 

28 червня 1877 р. секретарем місії у Токіо був призначений Р. Р. Розен, який 

колись служив віце-консулом у Йокогамі [26, л. 150]. За походженням він, так 

само, як Є. К. Бюцов та К. В. Струве, був німцем. Народився у Петербурзі. Після 

закінчення гімназії поступив на юридичний факультет Санкт-Петербурзького 

університету. Вже у студентські роки став проявляти особливий інтерес до історії 

Росії, США і країн Сходу. Останній інтерес виник, вірогідно, під впливом його 

брата Віктора Романовича Розена, який навчався у тому ж університеті і став 

згодом вченим-сходознавцем. Після закінчення університету (1871 р.) Р. Р. Розен 

поступив на службу до Азійського департаменту російського Міністерства 

закордонних справ (1872) [163, с. 195]. 

Відомо, що річне утримання секретаря місії у Токіо на момент призначення 

Р. Р. Розена на цю посаду становило 4 500 руб. Барон неодноразово заміщав по 

службі тодішнього посланника К. В. Струве, набуваючи таким чином цінного 

досвіду співробітництва з політичною елітою Японії, а також із дипломатами 

інших держав [190, с. 64]. 

Окрім офіційних посадових функцій на Р. Р. Розена був покладений і 

почесний обов’язок: він ставав хрещеним батьком усіх дітей російських підданих, 

які народились у Японії, у тому числі й двох дочок К. В. Струве [116, p. 39]. 

Через три роки після призначення на посаду секретаря місії Р. Р. Розен був 

змушений залишити Токіо. Навесні 1880 р. йому було наказано тимчасово 

очолити російське консульство у Сан-Франциско, і до виконання обов’язків 

секретаря місії у Токіо Р. Р. Розен повернувся лише наприкінці 1880 р. 

Починаючи з 80-х рр. ХІХ ст. співробітникам російської дипломатичної місії 

у Токіо довелось розв’язувати не лише питання російсько-японських відносин, а й 

володіти ситуацією на всьому Далекому Сході, доповідати МЗС про суспільно-

політичну обстановку у Китаї та Кореї, про реакцію японських політичних кіл на 

активність Російської імперії у цьому регіоні, адже Японська імперія поступово 
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стала нарощувати політичну, економічну та військову потужність, і з нею слід 

було рахуватись так само, як і з державами Заходу. 

У секретній телеграмі від 15 червня 1880 р. К. В. Струве доповідав з Токіо у 

МЗС про те, що Росії необхідно активізувати свою діяльність у Кореї через явні 

наміри західних держав «відкрити» її [201]. Корея знаходилась в центрі 

геополітичних інтересів і Японії, але, поки Росія офіційно не висловлювала 

претензій на корейські землі, між японцями та росіянами зберігались досить 

дружні стосунки. 1 січня 1881 р. представники японської знаті взяли участь у 

новорічних святкових заходах, організованих у російській дипломатичній місії в 

Токіо. У листі від 10 червня 1881 р. К. В. Струве (який на той час вже був у чині 

гофмейстера високого двору) повідомляв про нагородження членів штабу 

російських морських сил у Тихому океані під командуванням адмірала 

С. С. Лісовського орденами Вранішнього Сонця. 

Під час перебування С. С. Лісовського в Японії на палубі крейсеру «Африка» 

був сервірований обід, на який були запрошені К. В. Струве, барон 

О. Р. Штакельберг, командири наявних російських військових суден і деякі інші 

особи [61, с. 216]. В ході розмови із К. В. Струве адмірал зазначив, що 

прихильність японців є дуже корисною для росіян за умови загрози війни з 

Китаєм, спричиненої ілійською кризою 1879 – 1881 рр. 

У січні 1882 р. К. В. Струве був призначений посланником до Північно-

Американських Сполучених Штатів. Він прослужив на посаді посланника у 

Японії вісім років. Найбільш значущою подією російсько-японських відносин за 

цей час стало укладення договору 1875 р. В інші роки своєї служби в Японії 

російський посланник не був обтяжений значними турботами, про що свідчать 

щоденникові записи Миколи Японського: «…заїхав до Струве, щоб спитати про 

пошту, що прийшла учора, - дарма, як і очікувалось. Посланник від цілковитого 

неробства (які ж справи у Російського посланника в Японії!) майже з глузду 

з’їхав; розвилась дратівливість та гнівливість до того ступеня, що, напр., про 

англійців заговорити неможна, одразу починає сварити «рудих чортів» з піною 

біля рота» [38, с. 119]. Однак до характеристики К. В. Струве, наданої йому 
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місіонером слід ставитись критично, адже стосунки між ними явно не склались. 

Коли Микола Японський дізнався про переведення К. В. Струве до Вашингтону, 

він записав у своєму щоденнику: «З Богом! Місія не бачила від нього підтримки 

своєї справи, що, втім, залежало не від нього, невинного німця, а від реалістки – 

баби, його дружини, для якої, окрім плоті її, її дітей та чоловіка, здається нічого у 

світі не існує достойного уваги» [38, с. 124]. Микола Японський звинувачував 

К. В. Струве навіть у тому, що той роззнайомив його з японськими міністрами, що 

негативно вплинуло на справи російської духовної місії в Японії. 

Дружина французького дипломата М. Уоддингтон після зустрічі із 

подружжям Струве у червні 1883 р. написала в одному із своїх листів: «Я гадаю 

вона [Америка – О. К.] сподобається їм [подружжю Струве – О. К.] більше, аніж 

Японія, але я думаю, що він [К. В. Струве – О. К.] сподівався на дипломатичний 

пост у Європі» [125, p. 120]. 

Відповідальність за діяльність місії в Японії була тимчасово покладена на 

Р. Р. Розена, що, за його власним висловом, було гарним шансом для молодого 

дипломата. Більше того, коли розпочався перегляд договорів між Японією та 

великими державами, Роман Романович був призначений офіційним 

представником Росії на цих переговорах [116, p. 53]. 

Метою переговорів з боку японського уряду був перегляд існуючих 

договорів на умовах рівності із західними державами. Конференція з цього 

питання була скликана у січні 1882 р. в японській столиці під головуванням 

міністра закордонних справ Іноуе Каору. Російська дипломатична місія в Токіо 

розташовувалась навпроти МЗС Японії, тому Р. Р. Розен був частим гостем у сім’ї 

Іноуе. Але такі дружні відносини склались у містера Іноуе далеко не з усіма 

керівниками іноземних місій, для яких, так само, як і для Р. Р. Розена, на першому 

місці стояли інтереси власних держав. 

Переговори щодо перегляду нерівноправних договорів проходили без 

ексцесів до того моменту, коли міністр поставив питання про відміну 

консульської юрисдикції та екстериторіальності іноземців. У той час, як ця 

пропозиція була підтримана оплесками американського посланника, 
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представники інших великих держав заявили, що їм необхідно отримати 

відповідні рекомендації своїх урядів, а британський посланник сер Г. Паркес 

одразу висловив свій протест. Таким чином, спроба японського уряду 

позбавитись обмежень, покладених на нього існуючими договорами, закінчилась 

на цей раз невдачею. Р. Р. Розен виступав на цих переговорах скоріше 

спостерігачем, аніж активним учасником, адже питання екстериторіальності, 

через незначну кількість російських громадян у Японії, не було для російських 

дипломатів настільки гострим, як для Великобританії, представники торгових 

компаній якої у великій кількості прибували до Японії. 

У своїх споминах Р. Р. Розен згадував, що між ним та Г. Паркесом склались 

дуже теплі дружні стосунки, і їм ніколи не доводилось мати будь-яких складних 

дискусій, відстоюючи інтереси своїх урядів. Коли після вісімнадцяти років 

служби на посаді посланника Великобританії до Японії Г. Паркес отримав нове 

призначення до Пекіну, він прийшов попрощатись із Р. Р. Розеном. Обговорюючи 

російсько-британські відносини, дипломати дійшли згоди у тому, що політика 

прихованого антагонізму між Російською та Британською імперіями не принесе 

жодній із сторін нічого доброго.  

Восени 1883 р. надзвичайним посланником і повноважним міністром до 

Японії був призначений Олександр Петрович Давидов (1838 – 1885). Він походив 

з давнього дворянського роду. Був молодшим сином гофмейстера Петра Львовича 

Давидова і його другої дружини. Отримавши гарну домашню освіту, 

О. П. Давидов поступив до Московського університету спочатку на історико-

філологічний, а потім на математичний факультет, котрий закінчив у 1859 р. із 

ступенем кандидата математичних наук. Завдяки відмінному знанню іноземних 

мов він був зарахований на службу до Міністерства закордонних справ. 

Відправляючись на Далекий Схід, О. П. Давидов вирішив скористатись цим 

випадком, щоб ознайомитись із східною околицею Росії. Він обрав шлях до 

Японії через Сибір і, проїхавши близько 5000 верст у тарантасі, прибув до 

Ніколаєвська, а звідти до Владивостоку, де на той час були зосереджені судна 

Тихоокеанської ескадри. На флагманському судні «Герцог Единбурзький» 
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посланник відправився до Японії і у вересні 1883 р. прибув до Йокогами. Перед 

від’їздом Р. Р. Розен ознайомив О. П. Давидова із політичною ситуацією у Японії 

та із світським життям Токіо [116, p. 57]. 

Хоча сам О. П. Давидов не встиг проявити повною мірою свої дипломатичні 

таланти на новій посаді, проте під час його нетривалого перебування на чолі 

російської місії в Токіо функціональні обов’язки посланника в Японії 

продовжують розширюватись, зростає його впливовість у вирішенні не лише 

питань російсько-японської взаємодії, а й проблемних ситуацій на Далекому 

Сході в цілому. У середині грудня 1884 р. німецький дипломат, який служив 

радником з питань зовнішньої політики при королі Кореї, П. Г. Меллендорф 

надіслав О. П. Давидову телеграму, у якій російському уряду пропонувалось 

встановити протекторат Росії над Кореєю та відправити 200 російських матросів 

до Сеулу для гарантування безпеки корейського короля. 

Отримавши таку пропозицію, уряд Росії доручив Морському міністерству 

знайти можливість відправити один з військових кораблів у корейський порт 

Чемульпо (Інчхон) для того, щоб безпосередньо спостерігати за розвитком подій у 

Кореї.  

Міністр закордонних справ Росії М. К. Гірс, отримавши 28 грудня 1884 р. від 

О. П. Давидова телеграму про можливість захоплення японцями корейських 

портів, доповідав Олександру ІІІ, що у випадку зіткнення між Японією та Китаєм 

Росії необхідно дотримуватись суворого нейтралітету, але водночас прикрити 

російськими морськими силами на Тихому океані хоча б частину корейського 

узбережжя, щоб не допустити його захоплення японцями. 

За дорученням МЗС О. П. Давидов відправив секретаря російської місії в 

Японії О. М. Шпейєра до Сеулу для з’ясування обстановки у Кореї (російська 

дипломатична місія була відкрита там лише у 1886 р.). О. М. Шпейєру було 

доручено зібрати інформацію про заворушення у Сеулі та зустрітись з 

П. Г. Меллендорфом. Але місія О. М. Шпейєра не була офіційною, він не мав 

повноважень давати будь-які обіцянки корейському уряду від імені російської 

влади. 
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28 грудня 1884 р. О. М. Шпейєр зустрівся з П. Г. Меллендорфом, від якого 

дізнався про те, що Японія з метою управляти Кореєю мала намір скинути короля 

Кочжонг та посадити на престол його малолітнього сина. П. Г. Меллендорф 

передав російському дипломату прохання корейського короля про заступництво з 

боку Росії. 

Повернувшись до Японії, О. М. Шпейєр звітував російському уряду про 

результати своєї місії. Олександр ІІІ вважав, що потрібно якомога швидше 

вирішити питання російського протекторату. М. К. Гірс був більш обережним: він 

наголошував на тому, що встановлення протекторату Росії над Кореєю може 

призвести до зіткнення із Китаєм та Японією. Міністру вдалось переконати царя у 

своїй правоті. О. П. Давидову була відправлена телеграма із наказом повідомити 

П. Г. Меллендорфу про те, що пропозиція Кочжонга буде розглянута російським 

представником, який незабаром мав прибути до Кореї. Окрім того, російський 

посланник у Токіо мав передати корейському уряду пораду: не просити інші 

держави про встановлення протекторату над королівством. 

Японський клімат згубно вплинув на здоров’я О. П. Давидова. 20 листопада 

1885 р. він раптово помер у Токіо. Згідно щоденникових записів Миколи 

Японського, під час відправки тіла покійного з Токіо до Йокогами, звідки воно 

мало бути доставлене до Росії, «зі сторони японського уряду була виявлена повна 

люб’язність; була вся офіційна знать та багато військ з музикою» [38, с. 283]. 

Згідно бажання посланника, висловленого незадовго до кончини, його було 

поховано поряд із могилами батька і матері у Донському монастирі (Москва). 

28 січня 1886 р. надзвичайним посланником і повноважним міністром у 

Японії був призначений Дмитро Єгорович Шевич (1839 – 1906). Походив він із 

сербського роду, який у ХVІ ст. переселився до Угорщини і з 1752 р. перебував на 

російській службі. Народився Д. Є. Шевич у Санкт-Петербурзі. У 1858 р. закінчив 

Пажеський корпус з чином колезького секретаря для призначення на штатську 

службу. У 1860 р. був призначений до Департаменту внутрішніх зносин МЗС. 

Високу оцінку дипломатичного таланту Д. Є. Шевича можна знайти у 

щоденникових записах Миколи Японського: «Якраз потрібно мати дипломатичні 
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здібності, щоб у будь-який час бути здатним говорити речі й розумні – слушні, 

корисні…», - писав він про нового посланника. Проте, за свідченням місіонера, 

влучні висловлення Д. Є. Шевича потерпали від непрофесіоналізму перекладача 

Сіґа Уратаро [38, с. 301]. 

Д. Є. Шевичу вдалось налагодити співробітництво з японською владою. На 

початку 1889 р. він мав зустріч з японським міністром закордонних справ графом 

Окума Сіґенобу. Їхня розмова стосувалась висловленого одним з найвпливовіших 

китайських державних діячів Лі Хунчжаном переконання про те, що Китаю не 

слід боятись Росії через крайню слабкість останньої вздовж усього довгого 

кордону, що відділяє її від Небесної імперії. Граф Окума Сіґенобу висловив 

переконання у неможливості застосування занадто сміливих заходів з боку 

китайців, але пообіцяв пильно слідкувати за всіма діями китайського уряду і 

повідомляти росіянам його наміри щодо Кореї [36, с. 181 - 182]. 

На посаді посланника у Токіо Д. Є. Шевичу довелось брати участь у розвитку 

російсько-японських гуманітарних зв’язків. У квітні 1889 р. Д. Є. Шевич отримав 

листа від директора Азійського департаменту МЗС Росії І. О. Зінов’єва про 

прийняття в члени Російського Товариства Червоного Хреста японської принцеси 

Комацу та її гофмейстеріни Санномії та пожалування їм відзнак цього товариства 

1-го та 2-го ступенів відповідно [12, л. 5 - 6]. У листі повідомлялось, що 

покровителька товариства Государиня Імператриця вважає за необхідне 

нагородити принцесу Комацу та її гофмейстеріну, зважаючи на грошові 

пожертви, зроблені ними на користь Червоного Хреста під час їхнього 

перебування у Санкт-Петербурзі у 1887 р. І. О. Зінов’єв доручав Д. Є. Шевичу 

передати вказані відзнаки та супровідні грамоти і відзвітувати про це до 

міністерства. 

За головування Д. Є. Шевича у місії працював студент Микола 

Олександрович Распопов, який склав один з перших російсько-японських 

словників. 

Д. Є. Шевичу першому з російських офіційних осіб довелось зіштовхнутись з 

агресією місцевого населення. У день відкриття першої сесії японського 
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парламенту (17 листопада 1890 р.) натовп людей рухався до будівлі парламенту 

повз російську місію, розташовану на перехресті двох широких вулиць. Сам 

імператор Мейдзі, прямуючи на урочисту церемонію, побачив дружину 

російського посланника з дочкою Вірою та іншими дамами, які стояли у альтанці, 

після чого посміхнувся і кивнув на знак того, що він їх упізнав. Щойно кортеж 

імператора прослідував далі, вуличний натовп, що складався в основному із 

студентської молоді, почав раптом напирати, намагаючись зламати огорожу. 

Поліцейські намагались стримати людей, але сили були нерівними. Хтось підірвав 

димову шашку, з боку місії почулись жіночі крики, а у відповідь було чутно регіт 

натовпу. Нападаючі стали кидати каміння і лізти на огорожу. У цей час всі 

співробітники-чоловіки на чолі із посланником із самого ранку відправились для 

участі у церемонії відкриття сесії верхньої палати, і на території російської місії 

залишались лише жінки, діти і декілька слуг-японців. Нарешті поліція отримала 

необхідне підкріплення, і на момент прибуття Д. Є. Шевича заворушення були 

зупинені. В офіційних вибаченнях підкреслювалось, що цей випадок не мав у собі 

ніякого політичного підтексту [190, с. 62]. 

Напад на імператорську місію змусив Д. Є. Шевича серйозно хвилюватись за 

безпеку наступника російського престолу, який мав невдовзі прибути до Японії з 

офіційним візитом. У депеші від 16 (28) лютого 1891 р. російський посланник 

повідомляв про тривожну внутрішньополітичну ситуацію у Японії, про широке 

розповсюдження ксенофобських настроїв. Особливе занепокоєння Д. Є. Шевич 

висловлював з приводу затримки до наступної осені рішення японського 

парламенту про введення до Кримінального кодексу Японії статті за напад на 

представників монарших сімей, іноземних місій та інших громадян іноземних 

держав. Д. Є. Шевич у розмові з японським міністром юстиції Ямада Акійосі 

висловив бажання щодо того, щоб цей закон було прийнято до приїзду в Японію 

наступника російського престолу [127, с. 210]. Також Дмитро Єгорович наголосив 

на тому, що протягом перебування цесаревича у Японії до цієї країни буде 

прикута увага 120 мільйонів росіян, і найменша неприємність, котра могла б 

трапитись із наступником російського престолу, призведе до негативних наслідків 
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для невеликої острівної держави. Д. Є. Шевич повідомляв до Петербургу, що граф 

Ямада Акійосі обіцяв взяти цю інформацію до уваги. 

За гарантіями безпеки цесаревича російський посланник звертався і до 

голови японського уряду графа Ямаґата. Той у відповідь пообіцяв вжити суворих 

заходів для припинення розповсюдження ксенофобських настроїв серед 

японського населення. 

24 лютого (8 березня) 1891 р. Д. Э. Шевич із співробітниками посольства 

були присутніми на освяченні собору Воскресіння Христова у Токіо. 

Планувалось, що новозбудований собор має відвідати під час свого перебування в 

Японії наступник російського престолу майбутній імператор Микола ІІ. 

До прибуття Миколи Олександровича готувались і жителі селища Хеда, де 

колись адмірал Є. В. Путятін за сприяння японського уряду і з допомогою 

місцевих жителів збудував шхуну, названу на честь цього населеного пункту. 

Жителі селища просили дати згоду на спорудження великого пам’ятника для 

передачі нащадкам цієї славної історії. Російський посланник Д. Є. Шевич та 

єпископ Микола письмово висловили свою згоду. 

Д. Є. Шевич отримав від імператора Муцухіто гарантії безпеки цесаревича. 

Наприкінці квітня Микола Олександрович на крейсері «Пам’ять Азова», що 

очолював флотилію із семи кораблів, прибув до Японії. Спочатку російські 

кораблі кинули якорі у Наґасакі, де Його Високість обмінявся візитами з принцом 

Арісуґава, а також оглянув японські храми. Перед від’їздом з Наґасакі, 23 квітня, 

цесаревич наніс візит російському консулу, оглянув морський шпиталь російської 

Тихоокеанської ескадри та разом із Д. Є. Шевичем відвідав російське кладовище, 

на котре посланник пожертвував 50 єн, але бонза (монах-доглядач) прийняв ці 

гроші як пожертву на свою кумирню і використав їх відповідно до цього [38, с. 

503]. 

27 квітня російська ескадра прибула до Кобе, звідки цесаревич відправився 

залізницею до Кіото. У давній столиці Японії відбулась зустріч Його Високості з 

членами міської думи. 29 квітня наступник російського престолу у супроводі 

двоюрідного брата грецького принца Георга, принца Арісуґава і російського 
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посланника попрямував до міста Оцу, де на Миколу Олександровича було 

здійснено замах японським поліцейським Цудо Сандзо. Коли коляска, у якій їхав 

майбутній російський імператор, проїжджала повз Цудо, той вискочив з ланцюга 

охорони і наніс шаблею удар по голові цесаревича. На допомогу Миколі 

Олександровичу кинулись принц Георг і двоє рикш. У результаті інциденту 

цесаревич отримав легке поранення і був терміново відправлений до Кіото, де 

лікарі ескадри змогли зробити йому перев’язку. 

Одразу після замаху Д. Є. Шевич намагався допитати Цудо Сандзо. Пізніше 

російський дипломат згадував, що із звірячим виразом обличчя злочинець 

відповів на його питання про причину замаху те, що він самурай. 

У секретній телеграмі від 1 (13) травня 1891 р. Д. Є. Шевич отримав наступні 

інструкції: вимагати від японського уряду проведення слідства для з’ясування 

того, чи діяв злочинець самостійно, чи в нього є спільники. 

Імператор Японії Муцухіто відправив до Миколи Олександровича лікарів і 

сам наступного дня виїхав до нього. За наказом цесаревича російський посланник 

у парадній формі відправився на вокзал зустрічати імператора Японії. Саме 

Д. Є. Шевич першим прийняв слова співчуття, висловлені Мейдзі з приводу 

поранення, отриманого наступником російського престолу. 

Наступного дня Муцухіто умовляв Миколу Олександровича продовжити 

своє перебування у Японії, проте Д. Є. Шевич наполягав на тому, щоб цесаревич 

якомога швидше переїхав на ескадру і вимагав, щоб сам імператор Японії віз 

Великого Князя у своєму екіпажі, далі до Кобе у своєму вагоні [95, с. 24]. І 

Муцухіто дійсно супроводжував наступника російського престолу аж до пристані 

у Кобе. Під час переїзду залізницею з Кіото до Кобе високих осіб супроводжував 

російський посланник [35, с. 27]. 

Залишаючи Японію, цесаревич Микола запевнив японців у тому, що 

нанесена йому рана не становить серйозної загрози його здоров’ю. Візит 

наступника престолу, таким чином, був перерваний, і до Токіо він так і не 

потрапив. Достроковий від’їзд цесаревича означав, що уряд Російської імперії 
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вважає японську владу неспроможною гарантувати безпеку наступника 

російського престолу. 

Деякі члени японського уряду висловлювали свої побоювання щодо того, що 

Росія стане вимагати величезних виплат і навіть територіальних поступок. Але 

подібних санкцій з боку Російської імперії не було. Російське керівництво 

розглядало вчинок Цудо Сандзо не як політичну демонстрацію, а як злочин 

людини з нездоровою психікою. Відповіді Цудо Сандзо під час попереднього 

слідства свідчили про те, що головною причиною здійснення злочину було його 

обурення з приводу урочистої народної зустрічі та імператорських почестей 

виявлених до російського наступника. Д. Є. Шевич, який був присутній на 

допитах, характеризував Цудо як відчайдушного фанатика з дикою своєрідною 

логікою. Ініціативи Д. Є. Шевича щодо прийняття законів, котрі передбачали б 

покарання за замах на представника іноземної держави, не були реалізовані 

японською владою. Цудо могли судити або за статтею про напад на представника 

японської імператорської династії, що передбачало смертну кару, або на основі 

загальних законів японського Кримінального кодексу, згідно якого за подібний 

злочин максимальним покаранням була довічна каторга. Російський посланник 

наполягав на смертній карі для злочинця. Але прирівнювання представника 

іноземної монаршої сім’ї до японської було великим приниженням для японців, 

які вважали свого імператора прямим нащадком богів. Цудо Сандзо був 

засуджений японським судом до довічного ув’язнення. Російські дипломати не 

стали наполягати на більш жорсткому покаранні, котрого спочатку домагався 

Д. Є. Шевич. У секретній телеграмі на ім’я міністра закордонних справ Росії 

М. К. Гірса посланник писав про те, що Цудо не став національним героєм-

мучеником, який постраждав за праве діло вигнання іноземців. Рішення суду не 

провокувало шовіністично налаштовану частину патріотів до акцій помсти 

іноземцям [127, с. 212]. 

На аудієнції у японського імператора Муцухіто Д. Є. Шевич висловив свою 

позицію щодо вини міністра внутрішніх справ Сайґо Цуґумічі та міністра 

закордонних справ Аокі Сюдзо за інцидент 29 квітня. Після цього названі особи 
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були усунені із своїх посад, і очільником зовнішньополітичного відомства став 

Еномото Такеакі, який у японських колах вважався проросійськи налаштованим 

політиком. Дещо пізніше був звільнений від виконання обов’язків міністра 

юстиції Ямада Акійосі, який не вжив заходів для своєчасного прийняття законів, 

котрі передбачали б покарання за образу чи замах на життя офіційних 

представників іноземних держав. 

Двом рикшам, які врятували цесаревича, Росія призначила величезну пенсію. 

Також кожен з них був нагороджений двома орденами: одним - від Росії, іншим - 

від Японії. Палиця, за допомогою якої принц Георг зупинив злодія, була через рік 

затребувана до столиці Росії, де вона була прикрашена дорогоцінним камінням і 

відправлена назад до Афін. 

28 липня 1892 р. Д. Є. Шевич був призначений надзвичайним посланником у 

Португалії. Його наступником на посаді російського посланника в Японії став 

Михайло Олександрович Хитрово (1837 – 1896) [179, с. 15]. Народився він у 

Москві. Закінчив курс у школі гвардійських прапорщиків і кавалерійських 

юнкерів. Під час Кримської війни М. О. Хитрово перебував у складі військ, що 

охороняли узбережжя Балтійського моря. У 1857 р. Михайло Олександрович 

вийшов у відставку і через два роки був зарахований на службу до Міністерства 

закордонних справ, де обійняв посаду перекладача VІІІ класу в Азійському 

департаменті. Незабаром він був призначений чиновником з особливих доручень, 

а у 1860 р. – управляючим консульством у Бітолі (Македонія), через деякий час – 

консулом. У 1864 р. М. О. Хитрово був призначений молодшим секретарем місії у 

Константинополі, а через чотири роки – дипломатичним чиновником МЗС при 

Новоросійському та Бессарабському генерал-губернаторі. У 1871 р. Михайло 

Олександрович повернувся до Константинополя, але вже на посаду генерального 

консула. Через п’ять років, коли російські дипломатичні представники внаслідок 

розриву із Туреччиною залишили Константинополь, М. О. Хитрово був 

призначений у розпорядження Головнокомандувача армією Великого Князя 

Миколи Миколайовича Старшого для ведення дипломатичної переписки.  
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На початку 1878 р. М. О. Хитрово був призначений генеральним консулом у 

Салоніках з відкомандируванням до діючої армії. Після закінчення військових дій 

Михайло Олександрович виконував обов’язки комісара міжнародної комісії зі 

справ Болгарії. У 1881 р. був призначений дипломатичним агентом та 

генеральним консулом у Болгарії, у 1883 р. обійняв аналогічну посаду у Єгипті, а 

в 1886 р. М. О. Хитрово був призначений надзвичайним посланником та 

повноважним міністром при румунському королі. У 1891 р. Михайло 

Олександрович був переведений посланником до Португалії, а наступного року – 

до Японії. Незважаючи на багатий досвід дипломатичної служби, яким володів 

М. О. Хитрово, його сучасник, офіцер Генерального штабу М. В. Грульов, 

характеризував його як дипломата старої горчаковської школи, «який 

переконаний був у тому, що роль посланника лише бути представником, а не 

трудова та відповідальна» [34, с. 199]. М. В. Грульов писав, що М. О. Хитрово не 

хотілось жити у брудному Токіо, де можна було б підтримувати постійний 

контакт із японським урядом; він вважав за краще жити у європейському кварталі 

Йокогами. Інший сучасник, колега М. О. Хитрово за міністерством, дипломат 

Ю. Я. Соловйов, згадував у своїх споминах, що, будучи проїздом у Японії 

(зупинка пароплава тривала лише декілька годин), він не зміг передати пакет з 

міністерства особисто М. О. Хитрово через те, що у Токіо його не було – він жив 

десь на околиці [93, с. 47]. Про перебування Михайла Олександровича у 

Йокогамі, а відповідно про його відсутність у японській столиці, де він мав 

представляти інтереси Росії, свідчать і щоденникові записи Миколи Японського: 

«Снідав у Йокохамі у посланника Михайла Олександровича Хитрово, у його 

квартирі […] з прекрасним садом» [39, с. 112]. 

На момент призначення М. О. Хитрово на посаду посланника однією з 

головних цілей японської зовнішньої політики було встановлення контролю над 

Кореєю. Свої інтереси у Кореї мав і російський уряд. Для з’ясування військового 

потенціалу держави-суперника на Далекий Схід був відкомандирований 

полковник К. І. Вогак, призначений військовим агентом при російських 

дипломатичний місіях у Токіо та Тяньцзіні (Китай). Аташе користувався правами 
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дипломатичної недоторканості. Інструкція наказувала офіцеру у всьому слідувати 

вказівкам дипломатичного представника Росії в Японії [141, с. 162].  

У період японсько-китайської війни 1894 – 1895 рр. К. І. Вогак був 

командирований до японської діючої армії. Туди ж на час кампанії зі штабу 

Приамурського військового округу був направлений капітан М. О. Соковнін. У 

своїх висновках обидва військових агенти були одностайні не лише в оцінках 

низької боєздатності Китаю, але й високої якості збройних сил Японії [164, с. 

501]. В одному із своїх рапортів К. І. Вогак писав, що перемігши Китай, Японія 

буде прагнути помірятись силами з європейською державою, якою, на думку, 

агента, могла стати або Росія, або Англія [161, с. 163]. 

На тривожні тенденції у розвитку російсько-японських відносин вказував і 

Г. О. де Воллан, який не перший рік служив у Японії, а в 1894 р. був призначений 

першим секретарем місії у Токіо. Ще задовго до російсько-японської війни 

Григорій Олександрович говорив російським офіцерам, що Росію в Японії не 

люблять та бояться. Він висловлював здивування з приводу того, що російські 

офіцери часто занадто відверто висловлювались у присутності японців. Дехто з 

цим погоджувався, але більшість продовжувала сприймати японців як найкращих 

друзів [20, с. 541 - 542]. Г. О. де Воллан був добре знайомий із суспільно-

політичною обстановкою в Японії, адже досить тривалий період часу його кар’єра 

розвивалась саме у цій країні. Він служив у російському консульстві в Хакодате, 

згодом – у Наґасакі і нарешті у токійській місії. З Японії Г. О. де Воллан був 

переведений до російської місії у США, далі – до Мексики. Вийшов у відставку у 

1910 р., помер у 1916 р. в Ялті. Місце поховання Григорія Олександровича до 

цього часу не встановлено. На основі непрямих даних є підстави вважати, що 

Г. О. де Воллан був похований у склепі № 2 усипальні Іловайських у Свято-

Успенській Святогорській Лаврі [139]. 

9 (21) лютого 1894 р. посланник у Японії М. О. Хитрово писав у листі на ім’я 

повіреного у справах в Кореї К. І. Вебера про чутки щодо підготовки у Кореї 

серйозного повстання [75]. У червні 1894 р. на прохання корейського уряду Китай 

спрямував до Кореї відбірні частини Хуайської армії для придушення селянського 
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повстання. Скориставшись цим приводом, Японія також відправила до Кореї свої 

війська. Цього ж місяця один з найвпливовіших державних діячів Китаю Лі 

Хунчжан звернувся до представників російської влади з проханням про 

посередництво у врегулюванні конфлікту з Японією. На прохання Лі Хунчжана 

російський посланник у Токіо М. О. Хитрово зустрівся з міністром закордонних 

справ Японії Муцу Мунеміцу та висловив бажання Санкт-Петербургу побачити 

відновлення мирних відносин між Японією та Китаєм. Він також поцікавився, чи 

Японія згодна відкликати свої сили з Кореї у випадку, якщо Китай вчинить 

аналогічно. Муцу Мунеміцу запевнив М. О. Хитрово, що інтереси Японії у Кореї 

полягали у захисті незалежності цієї держави. Навіть під загрозою можливої війни 

з Китаєм Японія не мала наміру відступати. Проте російський уряд мав підстави 

сумніватись у безкорисливих намірах Японії щодо Кореї, тому 30 червня 

М. О. Хитрово офіційно представив Муцу Мунеміцу ноту про те, що корейський 

уряд поінформував представників всіх іноземних сил у Кореї про придушення 

повстання всередині держави і попросив посприяти тому, щоб Китай та Японія 

відкликали свої війська з корейської землі. Тому російський уряд рекомендував 

японському уряду виконати прохання корейської влади. 

2 липня, після консультації з прем’єр-міністром Іто Хіробумі, Муцу 

Мунеміцу передав М. О. Хитрово офіційну відповідь керівництва Японії, де 

повідомлялось про відхилення «поради» російського уряду. 

Ще до отримання відповіді від Муцу Мунеміцу М. О. Хитрово звертав увагу 

свого керівництва на те, що в Японії відбувалась активна підготовка до війни та 

поширювались шовіністичні настрої. 1 липня він інформував Санкт-Петербург 

про те, що японський уряд навряд чи відмовиться від своїх намірів. Незважаючи 

на це, міністр закордонних справ Росії М. К. Гірс наказав М. О. Хитрово 

продовжувати тиск на японську владу щодо відкликання її військ з Кореї [229, p. 

84].  

Тим не менш, 25 липня японський військово-морський флот без оголошення 

війни розпочав військові дії проти Китаю. Офіційне оголошення війни відбулось 1 

серпня 1894 р. Китай зазнав тяжких поразок на суші і на морі: під Асаном (липень 
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1894), під Пхеньяном (вересень 1894), при Цзюляні (жовтень 1894). З 24 жовтня 

1894 р. військові дії перейшли на територію Північно-Східного Китаю.  

22 грудня за дорученням М. К. Гірса М. О. Хитрово зателефонував Муцу 

Мунеміцу, щоб повідомити йому про те, що російський цар бажав би почути про 

початок мирних переговорів між Японією та Китаєм. Російський посланник 

запевнив японського міністра закордонних справ у тому, що Санкт-Петербург не 

намагатиметься впливати на вимоги Японії, котрі вона висуне як умову для 

швидкого припинення військових дій, у тому разі, якщо ці вимоги не будуть 

обмежувати незалежність Корейської держави. М. О. Хитрово додав, що мир між 

Японією та Китаєм має бути укладений виключно урядами цих країн без 

втручання будь-якої великої держави. Окрім того, Михайло Олександрович 

висловив свою особисту думку про те, що окупація Японією Формози 

(о. Тайвань) не викличе заперечень з боку Росії [229, p. 90]. Однак, незважаючи на 

офіційно зайняту Росією позицію невтручання у японсько-китайський конфлікт, у 

1895 р. до російської дипломатичної місії в Токіо для збору інформації про 

військово-морські сили Японії був прикомандирований морський агент лейтенант 

Іван Васильович Буділовський. 

Лідери Росії та інших великих держав з нетерпінням очікували висунення 

Японією умов укладення мирного договору з Китаєм. У січні 1895 р. Росія, 

Великобританія та Франція домовились про тиск на Японію з метою 

пришвидшення офіційного висунення її вимог. 25 січня британський міністр 

закордонних справ граф Дж. Кімберлі наказав своєму посланнику в Токіо, містеру 

Тренчу, повідомити японському уряду про сподівання Британії на те, що Японія 

нарешті оприлюднить свої вимоги. Дж. Кімберлі додав, що містер Тренч має 

консультуватись з російським посланником, оскільки той отримав подібні 

інструкції від свого уряду, але діяти вони мають окремо один від одного. 

Керуючись цими настановами, містер Тренч зустрівся з М. О. Хитрово та 

французьким посланником у Японії Джулзом Хармондом. Після порівняння 

інструкцій від своїх урядів всі посланники під час окремих зустрічей із 

заступником міністра закордонних справ Японії Хаяши Тадасу передали йому 
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однакові повідомлення. У відповідь Хаяши Тадасу заявив, що будь-які спроби 

примирення з боку Китаю будуть неприйнятними для японського уряду. 

У лютому М. О. Хитрово знову зустрівся з міністром закордонних справ 

Японії. У черговий раз Михайло Олександрович акцентував увагу на дружньому 

ставленні Росії до Японії і наголосив на тому, що обмін думками щодо умов 

укладення миру є вигідним для обох з названих держав. Муцу Мунеміцу 

інформував О. М. Хитрово про те, що Японія вимагатиме від Китаю 

територіальних поступок, і японський уряд цікавить, чи не зачепить це інтереси 

Росії чи інших великих держав. Російський посланник відповів, що для Японії є 

цілком природнім очікувати територіальних поступок з боку Китаю, і повторив 

своє твердження про те, що Росія не буде заперечувати проти колонізації Японією 

острова Формоза (Тайвань), але додав, що нерозсудливим з боку Японії буде 

відмовитись від свого острівного положення, розширюючи зону впливу на 

континенті. О. М. Хитрово також сказав, що великі держави неодмінно будуть 

протестувати проти передачі Японії будь-якої частини території на континенті 

[229, p. 93].  

До березня 1895 р. японські війська захопили Ляодунський півострів, 

Вейхайвей, Інкоу, під загрозою перебував Мукден. 17 квітня у Сімоносекі 

представники Японії та Китаю підписали мирний договір. Серед іншого цей 

договір передбачав передачу Японії Ляодунського півострова та виплату Китаєм 

контрибуції у сумі 200 млн. лян. Обмін ратифікаційними грамотами відбувся 8 

травня 1895 р.  

Наступного дня посланник М. О. Хитрово зателефонував до міністерства 

закордонних справ Японії і зачитав офіційну ноту від уряду Росії. Пізніше у той 

самий день посланники Франції та Німеччини представили японському 

керівництву майже ідентичні ноти від своїх урядів. Росія за підтримки Франції та 

Німеччини заявила протест проти умов договору, адже Микола ІІ, підтримуваний 

західними союзниками, був зацікавлений у Порт-Артурі (Люйшунь) як 

незамерзаючому порту.  
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25 вересня (7 жовтня) 1895 р. виконуючий обов’язки міністра закордонних 

справ Японії маркіз Сайондзі Кіммоті повідомив посланникам Росії, Франції та 

Німеччини, що японський уряд, взявши до уваги точку зору, висловлену трьома 

державами, постановив поступитись Ляодунським півостровом Китаю за 30 млн. 

лян [77, с. 421]. М. О. Хитрово повідомив цю інформацію російському уряду, 

який у свою чергу «висловив задоволення його величності імператору Японії з 

приводу цього нового доказу мудрості та поміркованості» [72, с. 64 - 65]. 

М. О. Хитрово дотримувався тієї точки зору, що необхідно розширити 

кордони Росії на південь від Амуру за рахунок Китаю. Офіцер Генерального 

штабу М. В. Грульов намагався переконати його, що це недоцільно, адже на 

південь від Амуру немає будь-яких природних рубежів, де можна було б 

прокласти новий кордон із Китаєм. Але М. О. Хитрово не погоджувався із цими 

доводами. 

Як офіційний представник Росії М. О. Хитрово брав участь в урочистих 

заходах, організованих імператорським двором Японії. У листопаді 1895 р. на 

святі в імператорському саду з нагоди розквіту хризантем Муцухіто привітав 

посланника Росії з появою на світ доньки Миколи ІІ. М. О. Хитрово вперше почув 

цю новину. Тобто російський імператор повідомив про сімейну радість 

безпосередньо мікадо, оминаючи власне представництво у Японії [39, с. 206].  

На початку 1896 р. М. О. Хитрово мав відправитись у відпустку до Росії. 

Згідно щоденникових записів Миколи Японського, посланник у приватній 

розмові повідомив йому, що планує викликати з Кореї О. М. Шпейєра для 

тимчасового управління дипломатичною місією. На думку місіонера, 

М. О. Хитрово незаслужено ображав свого секретаря Г. О. де Воллана, який міг 

би успішно справитись з керівництвом місією. М. О. Хитрово скаржився отцю 

Миколі й на інших співробітників місії, зокрема на студентів Григорія 

Олександровича Козакова та Зиновія Михайловича Поляновського. За словами 

посланника, вони були «зовсім байдужими до справи», на відміну від 

співробітників французької місії, які активно працювали над налагодженням 

тісних контактів із потрібними людьми серед японців [39, с. 252]. Михайло 
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Олександрович планував привезти з собою з Росії кращий штат службовців, але 

не судилося. Відправившись 25 лютого (8 березня) 1896 р. в Росію у відпустку, 

Михайло Олександрович вже не повернувся на свою посаду. Він помер у 

Петербурзі 30 червня о 8 годині вечора [63, с. 557 - 558]. Відомий дослідник 

російсько-японських відносин П. Е. Подалко відмічає, що різке погіршення 

російсько-японських відносин відбулось саме у роки перебування на чолі 

дипломатичної місії М. О. Хитрово, і не виключає у цьому його вини [190, с. 63]. 

Наприкінці 70-х – у середині 90-х рр. ХІХ ст. сфера діяльності російських 

дипломатів в Японії значно розширилась. Вони стали представляти інтереси своєї 

держави не лише у Японії, а й на материку. Переконуючи японське керівництво у 

невигідності захоплення нових територій на континенті, сама Росія прагнула 

розповсюдити свій вплив на китайські та корейські землі. Навіть після 

запровадження посади генерального консула Російської імперії в Сеулі російські 

посланники в Японії продовжували брати активну участь у впровадженні в життя 

російської політики щодо Корейського королівства. Японія, намагаючись 

вступити у коло великих держав, швидкими темпами нарощувала свою 

економічну та військову потужність, і відносини між двома державами поступово 

ставали все менш дружніми. Саме в цей період російські дипломати в Японії 

вперше зіштовхнулись з агресією з боку японського населення, і російському 

посланнику довелось шукати вихід із складної ситуації, у якій опинились 

російсько-японські відносини після замаху на життя цесаревича. 

4.2. Наростання напруженості у російсько-японських відносинах та 

відкликання російських дипломатів з Японії 

Після кончини М. О. Хитрово до Токіо був терміново відкомандирований 

Олексій Миколайович Шпейєр (1854 – 1916), який став виконуючим обов’язки 

повіреного у справах і водночас першим секретарем місії. О. М. Шпейєр 

перебував на службі у Міністерстві закордонних справ з 1873 р. У 1877 – 1878 рр. 

брав участь у російсько-турецькій війні. У 1879 р. виконував обов’язки секретаря 

при міністрі-резиденті у Чорногорії О. С. Іоніні. У 1884 р. працював секретарем 
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російської місії в Японії. У 1895 р. обіймав посаду першого секретаря російського 

посольства у Персії. 25 лютого 1896 р. О. М. Шпейєр очолив російську 

дипломатичну місію у Токіо. 

Микола Японський характеризував О. М. Шпеєра як людину «з дуже 

стійким, навіть упертим, характером та з рішучістю» [39, с. 213]. А за свідченням 

британського посланника Е. Сатова, новий голова російської місії в Японії іноді 

вихвалявся своїми дипломатичними талантами. Зокрема, порівнюючи себе з 

російським посланником у Кореї К. І. Вебером, у якого був конфлікт із 

генеральним консулом Франції Колін де Плансі, О. М. Шпейєр (німець за 

походженням) заявив, що, він, наприклад, не любить англійців, але, якщо 

політика російського уряду вимагатиме цього, він зуміє приховати свої почуття 

[121, p. 135]. Е. Сатов також дотримувався дипломатичного етикету по 

відношенню до О. М. Шпейєра. Коли 28 лютого 1897 р. п’яні солдати здійснили 

напад на екіпаж, у якому їхала дитина Олексія Миколайовича із нянею, Е. Сатов 

зателефонував до російської місії, щоб висловити своє співчуття (хоча у своєму 

щоденнику він відмітив, що масштаб трагедії дещо перебільшують) [121, p. 166]. 

В один рік із О. М. Шпейєром до токійської дипломатичної місії був 

прикомандирований військовий аташе полковник Генерального штабу Микола 

Іванович Янжул. До кінця березня 1896 р. повідомлення з Токіо Головний штаб 

отримував від К. І. Вогака, а після його від’їзду до Китаю від капітана 

М. О. Соковніна. М. І. Янжул мав всебічно вивчити військово-політичну ситуацію 

у державі, дістати інформацію про військову реформу в Японії, а також дати 

аналіз стану японських збройних сил [164, с. 503]. 

Організація та ведення військової розвідки в Японії вимагали колосальних 

зусиль. Російські військові агенти, включаючи М. І. Янжула, не знали японської 

мови і не мали перекладачів. Восени 1896 р. до М. І. Янжула був спрямований у 

якості помічника капітан В. К. Самойлов, командирований штабом 

Приамурського військового округу. Цей офіцер вільно володів французькою та 

англійською мовами, непогано говорив японською. В результаті численних 

роз’їздів острівною державою В. К. Самойлов не лише завів цінні для розвідки 
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знайомства, але й склав військовий опис вивчених ним японських територій. 

Разом з М. І. Янжулом капітан В. К. Самойлов був присутнім на маневрах 

гвардійської дивізії, котрі проходили в Японії вперше після війни з Китаєм. 

Побачене привело російських офіцерів до висновку про те, що японські піхотні 

частини, які брали участь у маневрах, нічим не поступаються європейським 

військам [142, с. 168]. 

Тим часом активність російського дипломатичного агента у Сеулі 

К. І. Вебера, який мав значний вплив на короля Кореї, викликала підозри та 

незадоволення японського уряду. Тому міністр закордонних справ Росії 

О. Б. Лобанов-Ростовський запропонував перевести до Сеулу О. М. Шпейєра, а 

К. І. Вебера призначити на посаду посланника у Мексиці. Посланником у Японії 

мав стати Р. Р. Розен. Але Микола ІІ не підтримав цю пропозицію, вважаючи, 

цілком доцільним перебування К. І. Вебера у Кореї [116, p. 126]. 

13 січня 1897 р. міністром закордонних справ Росії був призначений граф 

М. М. Муравйов. Він доручив барону Р. Р. Розену, який повернувся до Санкт-

Петербургу з дипломатичної місії в Сербії, вивчити політичну ситуацію на 

Далекому Сході, зокрема в Японії. Після ознайомлення з кореспонденцією між 

МЗС та Військовим міністерством Р. Р. Розен прийшов до висновку про високу 

вірогідність збройного конфлікту із Японією. У своїх мемуарах він згадував, що 

був дуже здивований оптимістичними повідомленнями О. М. Шпейєра про стан 

російсько-японських відносин [116, p. 142]. Якщо вірити записам Р. Р. Розена, 

О. М. Шпейєр запевняв Міністерство закордонних справ у тому, що незважаючи 

на протести з японської сторони, російське просування у Корею буде абсолютно 

безпечним. Вище керівництво також визнало Р. Р. Розена більш компетентним у 

питанні російсько-японських відносин, аніж О. М. Шпейєр. Тому 4 лютого 1897 р. 

була втілена у життя пропозиція на той момент вже покійного міністра 

закордонних справ О. Б. Лобанова-Ростовського про переведення О. М. Шпейєра 

до Сеулу та призначення Р. Р. Розена посланником у Токіо. 

Р. Р. Розен разом із дружиною Єлизаветою Олексіївною та восьмирічною 

донькою Єлисаветою прибув до Японії 4 (16) серпня 1897 р. Їхав барон Р. Р. Розен 
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з Америки на одному пароплаві з Великим Князем Арісуґава, який їздив до 

Лондона на ювілей королеви Вікторії. На токійському вокзалі його зустрічали 

представники столичної влади та велика кількість карет. Російський посланник 

прибув на тому ж поїзді разом із О. М. Шпейєром та о. Сергієм Глєбовим, які 

зустріли його у Йокогамі. По прибутті до місії відслужили подячний молебень у 

церкві [39, с. 571 - 572]. 

Наступного дня барон Р. Р. Розен був з візитом у святителя Миколи, який за 

враженнями від цього візиту склав наступний портрет російського посланника: 

«У п’ятдесят років і борода зовсім сива, голова майже теж; з уривчастих фраз та 

розповідей – життя не приносить йому щастя; сімейне життя, здається, найдужче, 

хоча він не каже і, звичайно, ніколи не скаже цього» [39, с. 572]. Згідно 

щоденникових записів священнослужителя, по приїзді в Японію Р. Р. Розен 

відмітив, що під час його попереднього перебування там японці були більш 

привітними, тепер же стали серйозними та байдужими. 

Характеристику Р. Р. Розена як професіонала залишив у своїх споминах 

секретар російської місії у Пекіні, який у той час проводив свою відпустку в 

Японії: «У Токіо я познайомився з… нашим посланником бароном Розеном… 

Надзвичайно широкий кругозір та видатний здоровий глузд вирізняли Розена з 

середовища більшості його колег. Тим не менш Розена до кінця старого режиму 

так і не зрозуміли. У міністерстві зазвичай з ним погоджувались лише після того, 

як події підтверджували правильність його оцінки політичної обстановки» [93, с. 

90]. 

У 1897 р. водночас з призначенням Р. Р. Розена до Японії був оновлений і 

весь дипломатичний склад російської місії у Токіо. Першим секретарем місії з 

1897 до 1901 р. був Станіслав Альфонсович Поклевський-Козелл, майбутній 

радник посольства у Лондоні, де він відігравав значну роль; другим секретарем – 

Михайло Олексійович Андрєєв, а посади драгоманів обіймали Артур Карлович 

Вільм та Г. О. Козаков, які до цього протягом декількох років були студентами 

дипмісії. С. А. Поклевського-Козелла та М. О. Андрєєва Р. Р. Розен 

характеризував як цінних помічників [116, p. 151]. Морського агента 
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І. В. Буділовського змінив лейтенант Іван Іванович Чагін [39, с. 366]. У морських 

аташе були суттєві переваги перед військовими: військово-морські судна не 

можна було сховати. Більшість з них концентрувалось на декількох морських 

базах, за якими можна було відкрито спостерігати.  

13 (25) жовтня 1897 р. Р. Р. Розеном з боку Росії та міністром закордонних 

справ Японії графом Окума Сіґенобу була укладена угода, згідно якої були 

знижені розцінки на пересилку дипломатичних телеграм. Встановлювались 

наступні ціни: з Росії – 75 сантимів за слово, з Японії – 35 сантимів за слово. Нові 

тарифи вступали в силу з 1 (13) січня 1898 р. 

Проте основним завданням Р. Р. Розена по прибутті до Токіо було зовсім не 

підписання угоди про зниження тарифів на телеграфний зв’язок. На порядку 

денному стояло корейське питання, ситуація з яким ставала дедалі складнішою. 

Під час чергової зустрічі з Окума Сіґенобу Р. Р. Розен дізнався про те, що сім чи 

вісім російських офіцерів прибули до Сеулу, де мали навчати солдатів корейської 

армії [116, p. 151]. Такі дії були порушенням гарантій російського уряду, офіційно 

наданих японському посланнику у Санкт-Петербурзі Хаяши Тадасу, про те, що 

Росія не буде вчиняти будь-яких дій по відношенню до Кореї до прибуття 

Р. Р. Розена у Токіо та укладення дружньої угоди з японським урядом. У відповідь 

на претензії японського міністра російський посланник заявив, що на момент його 

від’їзду з Санкт-Петербургу російський уряд не мав намірів відправляти своїх 

офіцерів до Кореї. Р. Р. Розен опинився у незручному становищі, не будучи 

обізнаним про всі наміри свого уряду. Ненадання вчасно необхідної інформації 

посланнику не найкращим чином відображалось на іміджі Російської держави. 

Ситуація, коли міністр закордонних справ Японії був краще інформований про 

активність російських офіцерів у Кореї, аніж російський посланник, виглядала, 

щонайменше, дивною.  

У своїх мемуарах Р. Р. Розен писав, що він не мав уявлення про те, що 

відбулось у Санкт-Петербурзі у зв’язку з інцидентом відправки російських 

офіцерів до Сеулу. Роман Романович знав про існування у Військовому 

міністерстві плану щодо навчання росіянами корейських солдатів, але на момент 
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від’їзду Р. Р. Розена з російської столиці цей план був відкинутий. Лише після 

повернення до Росії трьома роками пізніше барон дізнався про те, що міністру 

іноземних справ М. М. Муравйову вдалось отримати згоду імператора Миколи ІІ 

на відправку до Кореї зовсім незначної кількості офіцерів, сподіваючись, що це не 

викличе протестів з японської сторони.  

Відкритим залишається питання, чому про це вчасно не повідомили 

Р. Р. Розену, який був призначений посланником до Японії головним чином для 

того, щоб владнати спірні питання, пов’язані із Кореєю. Справа завершилась тим, 

що вищезгадані офіцери були відкликані навесні 1898 р. після окупації росіянами 

Порт-Артура, де планувалось створити військово-морську базу для російських 

військових суден. Зайняття ж російською ескадрою Порт-Артуру, могло, на думку 

барона Р. Р. Розена, призвести до ускладнення взаємовідносин Росії з Японією та 

Великобританією [39, с. 657]. 

15 (27) березня 1898 р. була підписана російсько-китайська конвенція, згідно 

якої імператор китайський надавав російському уряду в орендне користування 

Порт-Артур та Дальній (Далянь) строком на двадцять п’ять років. Ця подія 

викликала сплеск антиросійських настроїв у японському суспільстві, у той час, як 

кабінет міністрів Японії, з багатьма членами якого Р. Р. Розен мав дружні 

стосунки, оцінював передачу Порт-Артура росіянам позитивно. Згідно записів 

російського посланника, уряду Японії було відомо про те, що Росія шукала 

незамерзаючий порт, і він сподівався, що отримавши Порт-Артур, росіяни 

відмовляться від пошуків підходящого порту на узбережжі Кореї [116, p. 157].  

Під час однієї з щотижневих зустрічей Р. Р. Розена з міністром закордонних 

справ Японії Нісі Токудзіро (який свого часу отримав освіту у Петербурзькому 

університеті) останній заявив про бажання уряду Японії досягти взаєморозуміння 

з Росією та запропонував укласти договір про взаємні обов’язки утримуватись від 

будь-якого втручання у політику один одного: Росії у Маньчжурії та Японії у 

Кореї. Ввечері того ж дня російський посланник отримав від японського міністра 

письмовий проект договору, котрий одразу ж був відправлений до Санкт-

Петербургу. У відповідь М. М. Муравйов повідомив, що уряд Росії схвалює заяву 
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уряду Японії про те, що Маньчжурія не входить до сфери японських інтересів, 

проте Росія не може зробити аналогічної заяви щодо Кореї. В результаті 13 (25) 

квітня 1898 р. бароном Нісі Токудзіро з японського боку і бароном Р. Р. Розеном з 

боку Росії була підписана російсько-японська угода з корейського питання [84, с. 

345 - 348], котра стала доповненням Протоколу з корейського питання 1896 р. [85, 

с. 159 - 160]. Згідно ст. 1 цієї угоди, уряди Японії та Росії визнавали суверенітет 

Кореї і зобов’язувались утримуватись від втручання у внутрішні справи 

королівства. Коментуючи цю статтю, бельгійський посланник у Японії 

А. д’Анетан писав: «Важливість цієї заяви не є дуже великою, якщо ми оцінимо її, 

зважаючи на те, як росіяни та японці до цього часу ведуть себе у Кореї» [120, p. 

81]. Друга стаття мала більш практичний характер: у випадку звернення Кореї за 

допомогою до Японії чи Росії уряди названих держав мали приймати рішення 

відносно призначення військових інструкторів і фінансових радників, досягнувши 

попередньо взаємної згоди. Окрім того, російський уряд зобов’язувався не чинити 

перепон для розвитку економічних відносин між Японією та Кореєю. 

На думку російського посланника, мета підписання протоколу 1898 р. 

полягала у тимчасовому заспокоєнні суспільної думки, збентеженої наростанням 

напруги між Росією та Японією. Це ж завдання переслідував російський уряд, 

відправляючи до Японії Великого Князя Кирила Володимировича. Дізнавшись 

про це, Р. Р. Розен запропонував графу М. М. Муравйову відкласти планований 

візит на декілька місяців, адже на той момент у Японії панували антиросійські 

настрої, і японський уряд не міг гарантувати безпеки представнику дому 

Романових. Незважаючи на застереження, висловлені посланником, через два 

тижні крейсер «Росія» з Великим Князем на борту прибув до Йокогами. Протягом 

перебування Його Високості у Токіо відбувся ряд визначених для подібних візитів 

церемоній: урочистий банкет в імператорському палаці, обіди у палацах деяких 

князів, у російській дипломатичній місії тощо. Молодий Великий Князь справив 

усюди найкраще враження. Р. Р. Розен писав, що його колеги-дипломати були 

одностайні у похвалах на адресу Кирила Володимировича [116, p. 160]. 
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Незважаючи на намагання російської влади створити ілюзію дружніх 

відносин між Росією та Японією, напруженість між двома державами 

продовжувала зростати. Навесні 1899 р. до російської місії у Токіо був 

прикомандирований військовий агент полковник Гліб Михайлович Ванновський 

(креатура військового міністра О. М. Куропаткіна) [175, с. 708]. Микола 

Японський писав, що зі слів нового військового агента, росіяни мали б встановити 

свій протекторат над Кореєю, і японці не могли б цьому завадити, адже, на думку 

полковника, вони у військовому відношенні – «цілковитий мотлох». Барона 

Р. Р. Розена Г. М. Ванновський називав антиросіянином, секретаря 

С. А. Поклевського-Козелла – ворогом Росії, адже за походженням він був 

поляком [40, с. 103]. Такі взаємовідносини між співробітниками місії, 

висловлення неповаги та недовіри до своїх колег навряд сприяли ефективній 

роботі дипломатичного представництва. Сам же Г. М. Ванновський не міг 

похвастати відмінною службою. Зокрема, у 1901 р. він відправив до штабу лише 7 

донесень, де містилась інформація з другорядних питань. У лютому 1902 р. 

генерал-квартирмейстер вимагав від нього присилати донесення більш часто і 

запропонував йому відповісти на ряд конкретних питань щодо стану японських 

збройних сил. З цим завданням він не справився, і 4 липня йому було відправлено 

повідомлення про зняття з посади [140, с. 76]. За час своєї служби у токійській 

місії Г. М. Ванновський встиг нанести непоправної шкоди аналізу військової 

загрози з боку Японії [175, с. 709].  

Складалась парадоксальна ситуація, коли представники різних міністерств 

Російської імперії замість того, щоб докладати спільних зусиль на благо своєї 

вітчизни, влаштовували між собою нездорову конкуренцію, ворогували, 

звинувачували своїх колег у тих чи інших негараздах. Восени 1899 р. один з 

офіцерів російського флоту (а саме, з флагманського корабля адмірала 

Хільдебранда) зійшов на берег у корейському порту Пусан і вплутався у якусь 

неприємну історію у чайному будиночку японської концесії. Відомо, що він був 

затриманий японською поліцією. Коли ж з’ясувалось, що затриманий є 

російським флотським офіцером, його з вибаченнями відпустили на корабель. У 
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зв’язку з цим інцидентом Р. Р. Розен отримав телеграму від міністра закордонних 

справ М. М. Муравйова, де той наказував посланнику вимагати від Японії 

вибачень за образу російського офіцера.  

Р. Р. Розен одразу ж звернувся до міністра закордонних справ Японії Аокі 

Сюдзо, який запевнив російського посланника, що вперше почув від нього про 

інцидент у Пусані і розслідування цієї справи має розпочатись якомога швидше. 

Р. Р. Розен телеграфом повідомив М. М. Муравйову основний зміст відповіді Аокі 

Сюдзо. Наступного ранку російський посланник отримав телеграму від адмірала 

Хільдебранда, повну образливих висловлювань на адресу японського уряду. 

Р. Р. Розен переслав цю телеграму М. М. Муравйову, відправивши у супровід 

власну телеграму, у якій посланник звертав увагу міністра на необхідність 

обмежити свободу дій російських військових моряків на Далекому Сході з метою 

уникнення збройного конфлікту з Японією. Наступного дня Роман Романович 

отримав відвітну телеграму, де повідомлялось про його призначення посланником 

до Мюнхена – набагато менш значущу на той час посаду [116, p. 163]. Заради 

збереження честі російського флоту Микола ІІ зміг пожертвувати досвідченим 

дипломатом, людиною, яку поважали як у Росії, так і в Японії. 

Коментуючи відкликання Р. Р. Розена з Японії, бельгійський посланник 

писав: «Барон Розен, якого дуже любили в Японії… є примирливою людиною і 

дуже добре обізнаною щодо Японії для того, щоб розуміти небезпеку політики 

інтриг та провокацій. Чи його сприймають у Санкт-Петербурзі як занадто 

обережного та поміркованого по відношенню до Японії?» А. д’Анетан додавав, 

що «його [Р. Р. Розена – О. К.] наступник має репутацію людини практичної, 

активної і навіть буйної» [120, p. 114]. Так бельгійський посланник 

охарактеризував Олександра Петровича Ізвольського (1856 – 1919), який був 

призначений новим посланником Російської імперії в Японії [190, с. 64]. Отже, 

конфлікт, пов’язаний з інцидентом у Пусані, став приводом для заміни 

поміркованого Р. Р. Розена більш жорстким О. П. Ізвольським, що свідчить про 

небажання російського керівництва іти на будь-які компроміси з Японією у той 

період. Коментуючи заміну Р. Р. Розена О. П. Ізвольським, британський 
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посланник Е. Сатов писав, що новопризначений керівник російської місії 

презентував себе як «активного персонажа», проте планована ним жорстка 

дипломатія по відношенню до Японії не дасть результатів. Е. Сатов порівнював 

О. П. Ізвольського з М. О. Хитрово, який на початку китайсько-японської війни 

наполегливо радив японському уряду «не вживати дій великого масштабу». 

Ігнорування цієї поради спочатку викликало обурення російських дипломатів, але 

пізніше вони змінили свій тон і заявили, що ситуація, що склалась, їх цілком 

задовольняє [121, pp. 422 - 423]. 

Кар’єра О. П. Ізвольського у Міністерстві закордонних справ почалась з 

1875 р. Спочатку він працював у канцелярії МЗС, а потім на Балканах під 

керівництвом посла у Туреччині князя О. Б. Лобанова-Ростовського. У 26 років 

О. П. Ізвольський був призначений першим секретарем російської місії у Румунії, 

звідки незабаром був переведений на таку ж посаду до Вашингтона. У 1894 р. він 

став міністром-резидентом Росії при папському престолі, а наступного року 

отримав чин дійсного статського радника. Прослуживши три роки у Римі, він 

відправився посланником до Сербії, а ще через три роки був акредитований при 

баварському королівському дворі у Німеччині. Таким чином, у складний період 

російсько-японських відносин російським посланником у Токіо був призначений 

достатньо досвідчений дипломат (який у майбутньому став навіть міністром 

закордонних справ Росії (1906 – 1910)). Але це була людина, яка, на відміну від 

Р. Р. Розена, не мала досвіду роботи на Далекому Сході, зокрема в Японії. Тож 

про корейсько-маньчжурську проблему О. П. Ізвольський до свого вступу на нову 

посаду міг судити, скоріш за все, виходячи лише з газетних публікацій. “The New 

York Times” у номері від 16 вересня 1900 р. писала про появу чуток щодо 

підготовки Японією відправки своїх військ на Корейський півострів, що у Санкт-

Петербурзі розцінювалось як ворожий по відношенню до Росії акт, котрий 

суперечив усім існуючим договорам між царським урядом та Токіо [109]. 

Російське керівництво не обмежилось зміною посланника – був оновлений 

майже весь штат місії. За свідченням бельгійського дипломата, повна зміна 



179 
 

складу місії разом із зміною посланника була досить незвичною справою [120, p. 

116], але в історії російської місії в Японії це був вже другий випадок. 

О. П. Ізвольський прибув до Японії 6 (19) червня 1900 р. на кораблі «Рюрик» 

[40, с. 267]. Барон Р. Р. Розен ознайомив його із справами місії, а головним 

завданням російського посланника в Японії на той час був захист інтересів Росії 

під час розподілу сфер впливу у Китаї.  

18 грудня 1900 р. О. П. Ізвольський доповідав міністру закордонних справ 

В. М. Ламздорфу про створення в Японії організації під назвою «Національний 

союз», котра стала проводити активну агітацію за підтримання цілісності та 

незалежності Китайської імперії. Агітація ця головним чином була спрямована 

проти приписуваних Росії завойовницьких задумів по відношенню до 

Маньчжурії. «Національним союзом» підіймалось також питання Кореї, 

незалежності якої, на думку японців, загрожували дії росіян у Північному Китаї. 

У своїй депеші О. П. Ізвольський висловлював власну думку про те, що 

«вищезгадана агітація не позбавлена… серйозного значення». 

У секретній телеграмі від 4 січня 1901 р. О. П. Ізвольський повідомляв 

В. М. Ламздорфу про те, що, незважаючи на запевняння Іто Хіробумі про 

готовність Японії до обговорення умов, за яких могла б відбутись нейтралізація 

Кореї, японський міністр закордонних справ Като Такаакі заявив, що японський 

уряд вважає за краще відкласти переговори з цього питання до того часу, коли 

остаточно буде визначено долю Маньчжурії. На думку російського посланника, 

ця зміна настроїв була викликана повідомленням про укладення російсько-

китайських угод, яким приписувалось значення формального договору про 

встановлення російського протекторату над Маньчжурією. В. М. Ламздорф 

уповноважив О. П. Ізвольського спростувати чутки про підписання такого 

договору. Наступного ж дня, після розмови російського посланника з Като 

Такаакі у газеті “Japan Times” з’явилась заспокійлива стаття. Окрім того, комітет 

«Національного союзу» отримав від начальника токійської поліції повідомлення 

про те, що ця асоціація буде підлягати надзору поліції.  
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У донесенні В. М. Ламздорфу від 1 лютого 1901 р. О. П. Ізвольський знову 

повідомляв про недовіру японського уряду до російських заяв стосовно 

Маньчжурії. На думку російського посланника, міністр закордонних справ Японії 

Като Такаакі умисно прагнув підтримати у парламентському та громадському 

середовищі хвилювання щодо російських планів у Маньчжурії. 

21 вересня 1901 р. новим міністром закордонних справ Японії був 

призначений Комура Дзютаро, після першої офіційної зустрічі з яким 

О. П. Ізвольський зробив висновок про те, що новопризначений міністр щиро 

прагне знайти підстави для встановлення більш тісних відносин між Японією та 

Росією [231, p. 73]. За свідченням А. д’Анетана, О. П. Ізвольський також обрав 

більш примирливу лінію поведінки, аніж ту, якої дотримувався одразу після 

вступу на посаду посланника. «Наш російський колега, містер Ізвольський, який 

на початку своєї місії проявив себе доволі пихато… тепер є набагато більш 

примирливим та люб’язним. За словами месьє Дубаіла [французького повіреного у 

справах – О. К.] йому [О. П. Ізвольському – О. К.] було недвозначно наказано 

Санкт-Петербургом уникати будь-яких складнощів у відносинах з Японією», – 

писав бельгійський посланник [120, p. 154 - 155]. 

Восени 1901 р. японський уряд відправив до Санкт-Петербургу колишнього 

прем’єра маркіза Іто Хіробумі, який, прибувши на місце призначення, 

запропонував В. М. Ламздорфу підписати угоду про розподіл сфер впливу: за 

Росією мала залишитись Маньчжурія, Японії натомість надавалась свобода дій у 

Кореї. Проте Іто Хіробумі не вдалось досягти домовленостей з російським 

керівництвом, тому Токіо почав шукати союзників на випадок можливого 

конфлікту із Росією. Таким союзником стала Великобританія. 30 (17) січня 

1902 р. між Великобританією та Японією була підписана угода, згідно якої 

сторони проголосили своє право вживати заходи, спрямовані на охорону власних 

інтересів у Китаї та Кореї [92, c. 526 -530]. 

Занепокоєний укладенням британсько-японського союзу, російський уряд 

доручив О. П. Ізвольському зустрітись з міністром закордонних справ Японії 

Комура Дзютаро для того, щоб з’ясувати, чи залишаються актуальними 
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пропозиції, висловлені Іто Хіробумі під час його обміну думками із 

В. М. Ламздорфом. Барон Комура відповів, що Японія завжди прагнула знайти 

взаєморозуміння з Росією щодо корейського питання, і не планує відмовлятись 

від цих намірів [231, pp. 78 - 79]. Тим не менш, на думку О. П. Ізвольського 

досягнення компромісу між Росією та Японією було маловірогідним. Заради 

збереження російських зовнішньополітичних інтересів на Далекому Сході 

посланник пропонував нейтралізувати Корею. На його думку, визнання 

нейтралітету Кореї зменшило б апетити японців у регіоні, сприяло б міжнародній 

стабілізації, хоча при цьому виникли б певні обмеження для безпосереднього 

розповсюдження російського впливу на півострові. Російський дипломат радив 

посланнику Сполучених Штатів у Токіо А. Е. Баку приєднатись до Росії та Японії 

у гарантуванні територіальної цілісності Кореї, а також політичної стабільності її 

уряду. А. Е. Бак передав цю пропозицію у Вашингтон, але вона не викликала 

жодної реакції з боку Сполучених Штатів [220, p. 229]. 

О. П. Ізвольський виступав прибічником мирного врегулювання конфлікту з 

Японією шляхом компромісу. Але політика примирення з Японією зустрічала 

протидію з боку Миколи ІІ і його радників.  

Тому не випадково восени 1902 р. було прийняте рішення про відкликання 

О. П. Ізвольського з Токіо. На посаду посланника Росії в Японії знову був 

призначений Р. Р. Розен, який у період загострення російсько-японських 

суперечностей відіграв важливу роль у розробці російської політики на Далекому 

Сході. Міністр фінансів С. Ю. Вітте характеризував Р. Р. Розена та його погляди 

на російську далекосхідну політику наступним чином: «Барон Розен людина 

чесна, розсудлива, але з німецьким мисленням. Він попереджав уряд, що в Японії 

хвилюються, радив кинути заміри («заслон») на Ялу [лісові концесії на річці 

Ялуцзян – О. К.], дійти згоди з Японією щодо Кореї, але дотримувався тієї думки, 

що Маньчжурія має бути нашою. Він дотримувався цієї думки з німецькою 

благородною упертістю» [19, с. 228]. На думку С. Ю. Вітте, ані Америка, ані 

Англія, ані Японія не погодились би віддати росіянам Маньчжурію, а тому, 

прагнучи залишити за собою цю територію, уникнути війни було б неможливо. 
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Згідно споминів Сергія Юлійовича, Р. Р. Розен цього не розумів і тому «не був 

зручним дипломатом для ведення переговорів у такий критичний час із 

Японією…». 

Незважаючи на точку зору С. Ю. Вітте, думка Р. Р. Розена була вагомою для 

російського уряду. Напередодні свого від’їзду до Японії, 25 січня (7 лютого) 

1903 р., Роман Романович взяв участь в Особливій нараді з маньчжурського 

питання під головуванням В. М. Ламздорфа, де посланник у Токіо наполягав на 

необхідності уникати протягом ряду років збройного зіткнення із Японією. 

Взявши до уваги висловлені точки зору з маньчжурського питання, учасники 

наради постановили: задля уникнення непорозумінь з китайцями бажано 

звільнити російських військових від участі в управлінні краєм [47]. 

12 квітня 1903 р. Р. Р. Розен прибув до затоки Кобе, де був зустрінутий 

російським морським агентом капітаном другого рангу Олександром Івановичем 

Русіним (служив при токійській місії з 1899 р.), який передав барону листа від 

О. П. Ізвольського, де повідомлялось, що Муцухіто призначає їм аудієнцію у 

Кіото для представлення документів про відкликання О. П. Ізвольського та 

призначення Р. Р. Розена. Спочатку Р. Р. Розен відправився до Токіо для того, щоб 

О. П. Ізвольський міг передати йому справи місії. Після цього посланник сів на 

поїзд до Кіото, тимчасово доручивши місію першому секретарю князю Миколі 

Кудашову. 

У Кіото Р. Р. Розен представив свої вірчі грамоти імператору Японії, після 

чого посланник разом зі своєю дружиною був запрошений на прийом до 

імператриці. Монарші особи висловили Розенам своє задоволення з приводу 

їхнього повернення до Японії. У своїх мемуарах Р. Р. Розен писав, що й члени 

японського уряду зустріли його як старого друга, але в японському суспільстві 

панувала атмосфера ворожості та підозрілості по відношенню до росіян. Окрім 

того, Р. Р. Розен згадував, що йому дуже пощастило із штатом місії та персоналом 

консульств, що знаходились у його юрисдикції [116, p. 218]. За свідченням 

посланника, всі ці державні службовці були патріотами та сумлінно виконували 

свої обов’язки. Особливо цінною Р. Р. Розен вважав допомогу, котру він 
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отримував під час своєї роботи у токійській місії від морського агента капітана 

О. І. Русіна та військового агента полковника В. К. Самойлова. Завдяки їхній 

роботі посланник був завжди точно інформований щодо флотських та військових 

справ у Японії. 

О. І. Русін склав докладний опис головних японських військово-морських баз 

і берегових укріплень, а також збройових заводів. Особливу увагу він приділяв 

мінному флоту, адже цей вид морського озброєння розвивався на той час 

найбільш динамічно. Окрім того, О. І. Русін відмічав велику результативність 

морських маневрів японських ВМС та збільшення з 1901 р. частоти проведення 

навчань. Але найбільшу цікавість та суперечки у Петербурзі викликали дані про 

чисельність японської армії, отримані О. І. Русіним від французького військового 

агента у 1900 та 1902 рр. Згідно них, у сухопутну армію могло бути призвано до 

634 тис. осіб. Хоча ця цифра і виявилась пізніше значно нижчою, аніж дійсна, 

вона перевищувала всі інші оцінки, котрі були відомі російському Військовому 

міністерству. В цілому з донесень О. І. Русіна Японія поставала як держава, 

готова до ведення війни вже у 1902 р. [149]. У міжнародній обстановці початку 

ХХ ст. важливе значення мало співробітництво з представниками союзної Франції 

– морськими аташе лейтенантами Ж. Буассьєром і Р. Мартіні, офіцерами 

французьких суден, що відвідували Японію. Разом з В. К. Самойловим О. І. Русін 

зблизився з французьким військовим аташе в Японії бароном Корвізаром. На 

жаль, інформація, котра поставлялась О. І. Русіним та В. К. Самойловим до 

Петербургу, не була використана належним чином. 

16 травня 1903 р. В. М. Ламздорф запропонував Миколі ІІ прозондувати у 

Токіо можливості укладення угоди Росії з Японією. Цар схвалив ідею, і 

В. М. Ламздорф вже 17 (30) травня уповноважив Р. Р. Розена шукати 

домовленостей щодо Кореї. Посланник повідомив, що для цього необхідно 

відмовитись від активної політики у королівстві. Міністр підтримав цю думку, але 

Микола ІІ запропонував вести переговори наміснику на Далекому Сході, адміралу 

Є. І. Алексєєву, який був принциповим противником укладення угоди з Японією: 

він вважав невигідним для Росії обміняти Південну Корею на Маньчжурію. 
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Перший крок зробила Японія – за дорученням Токіо посланник у Петербурзі 

Куріно Сінітіро звернувся до В. М. Ламздорфа з пропозицією розпочати обмін 

думками з приводу Далекого Сходу. 

Враховуючи загострення ситуації навколо далекосхідного питання, цар за 

порадою міністра фінансів С. Ю. Вітте та голови МЗС В. М. Ламздорфа вирішив 

направити у Японію військового міністра Росії О. М. Куропаткіна. 28 травня 

очолювана ним місія висадилась у японському порту Сімоносекі, а 2 червня 

О. М. Куропаткін мав ділову зустріч з одним з найвпливовіших політиків Японії 

Іто Хіробумі, який запевнив російського міністра у своїй симпатії до Росії, але 

наголосив на тому, що росіяни порушують інтереси інших націй у Маньчжурії. 

Іто Хіробумі також вказав на те, що його, як і інших японських політиків, гнітить 

невизначеність положення, зайнятого Росією на Далекому Сході, не лише у 

Маньчжурії, але й у Кореї. У той самий день О. М. Куропаткін передав 

Р. Р. Розену зміст його розмови з Іто Хіробумі, і міністр з посланником разом 

склали депешу государю імператору. Про вагомість точки зору Р. Р. Розена з 

приводу корейсько-маньчжурського питання свідчить той факт, що військовий 

міністр прагнув мати у руках документ про те, що зміст депеші узгоджений з 

бароном, тому просив його власноруч написати проект основної частини депеші 

про ставлення японського політикуму до активності росіян у Маньчжурії та Кореї 

[62]. Пропозиції Р. Р. Розена О. М. Куропаткін занотував у своєму щоденнику. 

Згідно цих записів, посланник пропонував формально визнати права богдихана, 

але діяти у Маньчжурії на власний розсуд, включаючи введення військ. При 

цьому барон вважав за необхідне відмовитись від активних дій у Кореї – в іншому 

випадку, на його думку, розрив з Японією був би неминучим. За свідченням 

О. М. Куропаткіна, подальші дії Р. Р. Розена суперечили його ж висловлюванням 

про необхідність обмежити активну діяльність росіян у Кореї. У депеші до графа 

В. М. Ламздорфа від 4 (17) червня Р. Р. Розен писав, що у Кореї росіяни мають 

керуватись виключно власними інтересами, незважаючи на те, що це може 

зачепити уявні чи реальні інтереси Японії у цій державі [62]. 
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31 липня 1903 р. відбулась зустріч В. М. Ламздорфа з Куріно Сінітіро, на якій 

останній висловив позицію свого уряду про те, що стан справ на Далекому Сході 

стає все більш напруженим, і, якщо негайно не вжити заходів щодо усунення всіх 

причин існуючих непорозумінь між Японією та Росією, відносини між двома 

державами значно ускладняться. Після зробленої заяви японський посланник 

вручив російському міністру дипломатичну ноту, головною ідеєю якої був обмін 

Кореї на Маньчжурію. Лише 5 серпня В. М. Ламздорф повідомив Куріно Сінітіро, 

що Микола II уповноважив його розпочати переговори з цього питання. 

5 вересня Куріно Сінітіро телеграмою повідомив міністра закордонних справ 

барона Комура про чергову розмову з В. М. Ламздорфом, в результаті якої 

японський посланник дізнався, що барон Р. Р. Розен отримав наказ вивчити 

пропозиції японського уряду та розробити зустрічні пропозиції, узгоджуючи їх з 

адміралом Є. І. Алексєєвим [105, p. 19]. 

22 вересня Р. Р. Розен залишив Токіо, щоб зустрітись у Порт-Артурі з 

Є. І. Алексєєвим. На відміну від випадків приїзду до Порт-Артуру російських 

посланників з Китаю та Кореї, найближче оточення адмірала не було сповіщене 

про прибуття Романа Романовича. Намісник повідомив барону про свою 

впевненість у неминучості війни і висловив припущення про можливе 

неповернення Р. Р. Розена до Японії. Государю-імператору була відправлена 

телеграма про необхідність негайного оголошення війни з метою попередити 

подібні дії з боку Японії. У столиці зі справою ознайомились міністр закордонних 

справ В. М. Ламздорф, військовий міністр О. М. Куропаткін, морський міністр 

Ф. К. Авелан, контр-адмірал О. М. Абаза і сам цар. В отриманій відповіді 

повідомлялось, що Микола ІІ «не допускає можливості Великій Росії 

оголошувати війну маленькій Японії». 

Намісник наполягав на жорсткому курсі по відношенню до Японії, 

відмовляючись поступатись Кореєю. Він вимагав від Токіо оголосити 

Маньчжурію поза сферою японських інтересів, погоджуючись визнати там лише 

торгові права Японії. Р. Р. Розен вважав, що Токіо не прийме умов адмірала. 

Відповідь Росії, представлена Романом Романовичем 3 жовтня у Токіо, 
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будувалась на розведенні корейського і маньчжурського питань. Її основний зміст 

полягав у пропозиції обміняти Корею на повну відмову Японії від будь-яких дій у 

Маньчжурії [173, с. 19]. Російські контрпропозиції полягали в обопільній відмові 

від претензій на територіальну цілісність Корейської імперії. Росія визнавала за 

Японією привілейовані інтереси у Кореї, зобов’язувалась не чинити перепон її 

комерційній та промисловій діяльності у цій державі, але вимагала відмови обох 

сторін від спроб використовувати територію Кореї у стратегічних цілях. 

Територію Кореї на північ від 39 паралелі пропонувалось визнати нейтральною 

зоною, куди буде заборонено вводити свої війська обом із сторін. Натомість Росія 

вимагала від Японії визнання своїх інтересів у Маньчжурії [105, p. 23]. 

Під час переговорів барона Р. Р. Розена з бароном Комура Дзютаро останній 

наголосив на визнанні Японією особливих інтересів Росії у Маньчжурії за умови 

поваги до суверенітету Китаю і припинення спроб обмежити свободу комерційної 

діяльності японців у Маньчжурії. Предметом суперечки стала позиція, висловлена 

російським посланником, про те, що Росія не допустить втручання третьої 

сторони у її відносини з Китаєм. 

31 жовтня 1903 р. Р. Р. Розен телефоном повідомив Комура Дзютаро, що 

висунуті японцями пропозиції мають бути передані для обговорення російському 

уряду. У зв’язку з цим міністр закордонних справ Японії наказував посланнику у 

Петербурзі зустрітись з тимчасово виконуючим обов’язки міністра закордонних 

справ Росії (за відсутності В. М. Ламздорфа) і повідомити йому те, що японський 

уряд визнає маньчжурське питання виключно питанням російсько-китайських 

відносин, але Японія має свої права та інтереси у цьому регіоні. 20 листопада 

Р. Р. Розен інформував Комура Дзютаро про те, що адмірал Є. І. Алексєєв 

відправив розроблені контрпропозиції до Санкт-Петербургу, а сам посланник 

чекає на відповідні інструкції свого керівництва. Реакцією японського міністра 

стала відправка телеграми містеру Куріно з наказом якомога швидше зустрітись з 

графом В. М. Ламздорфом і висловити прохання про невідкладне надання 

інструкцій російському посланнику у Токіо, адже уряд Японії був зацікавлений у 

прискоренні ходу переговорів (рівно півстоліття тому з подібними проханнями – 



187 
 

про прискорення ходу переговорів – звертались до японців росіяни; тепер 

ситуація змінилась). Але В. М. Ламздорф не задовольнив прохання, і у телеграмі 

від 28 листопада Комура Дзютаро знову наказував японському посланнику 

посприяти прискоренню відправки інструкцій для Р. Р. Розена. 4 грудня містер 

Куріно телеграмою повідомив барона Комура про те, що, зі слів В. М. Ламздорфа, 

міністр зможе зустрітись з імператором лише 8 грудня – тоді буде можливість 

відправити інструкції для барона Р. Р. Розена. 

Нарешті 28 листопада (11 грудня) Р. Р. Розен офіційно презентував 

японському міністру закордонних справ проект договору, затверджений 

російським урядом. Якщо японці на перше місце серед своїх пропозицій ставили 

вимогу визнання незалежності та територіальної цілісності Китайської та 

Корейської імперій, то росіяни офіційно погоджувались визнати лише корейську 

незалежність. Маньчжурське питання у проекті договору згадане не було [106, pp. 

41 - 42]. 

7 (20) грудня 1903 р. морський агент О. І. Русін рапортував помічнику 

начальника Головного морського штабу А. А. Віреніусу, що «пройшло вже майже 

десять днів з моменту вручення російським посланником японському міністру 

закордонних справ, барону Комура, умов порозуміння з імператорським урядом, і 

досі немає жодної відповіді, хоча самі японці весь час повторювали про спішність 

переговорів» [86]. 

Під час зустрічі з російським посланником 21 грудня барон Комура вказав на 

принципову різницю у визначенні територіальних меж сфер впливу на Далекому 

Сході у японських пропозиціях та у російських контрпропозиціях. Японський 

уряд не погоджувався із пунктом про неможливість для нього використовувати 

територію Кореї для стратегічних цілей. 

25 січня директор Азійського департаменту М. Г. Гартвіг запевнив 

посланника Японії у тому, що російська відповідь на останні японські пропозиції 

затримується, адже триває консультаційний процес між міністерством 

закордонних справ та адміралом Є. І. Алексєєвим. Хоча, за інформацією 

сучасника подій, капітана І рангу Б. І. Бок (зятя П. А. Столипіна), з 12 січня 



188 
 

російським посланникам у Токіо, Пекіні та Сеулі було наказано зв’язуватись 

безпосередньо з Петербургом, оминаючи намісника царя на Далекому Сході [83]. 

Тож виникають сумніви щодо того, чи продовжувало МЗС Росії враховувати 

точку зору Є. І. Алексєєва з приводу корейського та маньчжурського питань. 

У результаті японці використали повільність росіян як привід для 

припинення переговорів [173, с. 18]. 23 січня (5 лютого) 1904 р. міністр 

закордонних справ Японії відправив посланнику у Санкт-Петербурзі телеграму із 

наказом передати графу В. М. Ламздорфу дипломатичну ноту про те, що уряд 

Японської імперії прагне припинити безрезультатні переговори та розірвати 

дипломатичні відносини з урядом Російської імперії [105, pp. 58 - 59]. 

Щоденникові записи Миколи ІІ у ці дні наштовхують на думку про деяку 

легковажність російського імператора по відношенню до японців: «24-січня. 

Субота. Мороз почав посилюватись і дійшов до 13°. Після сніданку поїхали вдвох 

на акварельну виставку. Повернувшись погуляв. Стана обідала и провела вечір з 

Алікс. Поїхав до театру. Йшла дуже цікава “Retour de Jerusalem”. Ввечері отримав 

звістку про припинення переговорів з Японією і про майбутній від’їзд її 

посланника звідси!» [42, с. 130]. 25 січня Микола ІІ знову робить записи про 

погоду, а також про свою присутність на обідні, про сніданок, про прогулянку в 

саду, про чаювання. Серед іншого відмічає, що звісток з Далекого Сходу не було. 

Вранці 26 січня цар провів нараду з японського питання, в ході якої було 

прийняте рішення не починати війну першими. Щоденниковий запис Миколи ІІ за 

цей день повідомляє наступне: «…Весь день перебував у піднесеному настрої! О 

8 годині поїхали до театру… Повернувшись додому отримав від Алексєєва 

телеграму із звісткою, що цієї ночі японські міноносці здійснили атаку на 

«Цесаревич», «Ретвизан» та «Палладу», котрі стояли на зовнішньому рейді, чим 

спричинили виникнення пробоїн. Це без оголошення війни. Господь да прийде 

нам на допомогу!». Навіть після розриву дипломатичних відносин, ініційованого 

Японією, імператор всеросійський відмовлявся вірити у те, що проти його великої 

держави наважиться виступити «якась Японія». 
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Розрив дипломатичних відносин між Японією та Росією привернув увагу 

світової громадськості. Про відкликання російського посланника з Токіо написали 

такі газети як “The Register” (Австралія), “The New York Times” (США), “The 

Sydney Morning Herald” (Австралія), “The Straits Times” (Сінгапур) [114, p. 5; 117; 

119, p. 7; 123, p. 5]. Р. Р. Розену було запропоновано разом із місією негайно 

залишити Токіо. 7 лютого російський посланник і міністр закордонних справ 

Японії барон Комура Дзютаро обмінялись прощальними візитами, в ході яких 

японський міністр заявив, що, оскільки подальші японсько-російські переговори 

вочевидь будуть марними, Японія змушена розпочати активні дії, що 

відповідатимуть її інтересам. 

Незважаючи на загострення російсько-японських відносин, котре призвело 

до військового конфлікту, російські дипломати, які тривалий час служили в 

Японії, продовжували користуватись повагою представників японської влади. 

Напередодні свого від’їзду, 11 лютого 1904 р., російський посланник був 

присутній на прийомі у мікадо на честь річниці промульгації японської 

конституції. Японці висловили Роману Романовичу свою симпатію, вважаючи 

його другом Японії та прибічником миру.  

Перед від’їздом Р. Р. Розена всі документи російської місії у Токіо були 

зібрані і підготовлені для вивезення їх з Японії. Папери, що не мали особливої 

цінності, були знищені. 

Наступного дня барон Р. Р. Розен залишив Токіо (інтереси Росії в Японії 

тимчасово став представляти австрійський посланник) [118]. Бельгійський 

посланник А. д’Анетан описував від’їзд Романа Романовича з Токіо наступним 

чином: «Весь дипломатичний корпус прийшов на станцію попрощатись з ним. 

Були присутніми і багато японців: міністр управління імператорським двором та 

віконтеса Танака, заступник міністра закордонних справ, фрейліни імператриці, 

камергери та декілька друзів. Імператриця передала цінні подарунки баронесі 

Розен та через придворних дам передала найкращі побажання та свої співчуття» 

[120, p. 181]. Люб’язності з боку японської імператриці різко контрастували з тим, 

що у той самий день Муцухіто заборонив носити російські нагороди (ордени чи 
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інші відзнаки) і попросив іноземних дипломатів не вдягати їх під час аудієнцій 

при дворі. Така ситуація свідчила про збереження поваги до російських 

дипломатів, які служили у Японії; про наявність не лише офіційного спілкування, 

а й дружніх міжособистісних стосунків. Обстановка, що супроводжувала від’їзд 

російського посланника з Токіо, дає привід думати про те, що Р. Р. Розен доклав 

усіх зусиль для того, щоб уникнути війни між Росією та Японією. В інакшому 

випадку він навряд чи удостоївся б таких почестей з боку японського керівництва. 

За свідченням бельгійського посланника, барон Р. Р. Розен був персоною грата 

при дворі японського імператора та мав багато друзів у різних суспільних класах.  

Преса була одностайною у прославленні його доброзичливого ставлення до 

Японії і знімала з нього будь-яку відповідальність за розірвання російсько-

японських дипломатичних відносин. 

Японська поліція забезпечувала охорону життя і здоров’я Р. Р. Розена та його 

супутників на шляху від будинку місії до залізничної станції. Презирливі 

кепкування пасажирів третього класу були швидко припинені жандармами. На 

спеціальному поїзді члени російської місії були відправлені до Йокогами, де 

також було вжито заходів для гарантування їхньої безпеки. В екіпажах, що 

належали японському уряду, росіян доставили на пристань, де був 

пришвартований пароплав «Yarra» французького товариства «Messageries 

Maritimes» [116, p. 234]. Окрім відкликаного російського посланника з сім’єю та 

персоналу місії на борту«Yarra» Японію залишили генеральний консул у 

Йокогамі В. Я. Сіверс, віце-консул у Кобе Ф. І. Васильєв та консул у Наґасакі 

князь О. О. Гагарін [122, p. 5]. Драгоман місії А. К. Вільм був прикомандирований 

до штабу командуючого Першої Маньчжурської армії для ведення дипломатичної 

переписки. 

Між 1874 р., коли у Токіо була відкрита російська дипломатична місія, та 

1904 р., коли відбувся розрив російсько-японських дипломатичних відносин, у 

політичному житті кожної з держав відбулись суттєві зміни. У Японії була 

прийнята конституція Мейдзі та вперше було скликано парламент (1889 р.). У 

Росії ж за цей період двічі відбувалась зміна імператорської влади (1881 р. і 
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1894 р). Протягом цих років кінця ХІХ – початку ХХ ст. російська дипломатична 

служба в Японії також зазнала суттєвих змін. Дипломатична місія у Токіо 

підвищила свій статус від дипломатичного представництва, очолюваного 

повіреним у справах, до представництва на чолі з посланником. Відбулось 

розширення функцій російського посланника: окрім захисту інтересів своєї 

держави в Японії, він брав активну участь у втіленні в життя політики свого уряду 

у континентальній Азії. 

Термін перебування дипломата на посту голови місії коливався від двох до 

восьми років. У другій половині 70-х – на початку 80-х рр. ХІХ ст., у той час, коли 

інтереси Росії у Токіо представляв К. В. Струве, спірні питання російсько-

японських відносин, зокрема проблема приналежності Південного Сахаліну, 

вирішувались шляхом мирних переговорів. Під час служби у токійській місії 

Д. Є. Шевича та М. О. Хитрово міждержавні відносини стали поступово 

загострюватись, причиною чого стало зіткнення російсько-японських інтересів у 

Кореї. Помітну роль у розвитку двосторонніх відносин відіграв Р. Р. Розен. 

Тогочасні іноземні газетярі характеризували його як людину із незламним духом 

та як цікавого співрозмовника. Пройшовши шлях від віце-консула до посланника, 

він добре вивчив політичні традиції Японії і завів цінні знайомства у вищих колах 

японського суспільства. На жаль, отриманий досвід не допоміг Р. Р. Розену 

призупинити наростання російсько-японської конфронтації, адже завдання 

встановлення контролю над Маньчжурією та Кореєю було визнано вищим 

керівництвом одним з пріоритетних для Російської імперії. 



192 

 

ВИСНОВКИ 

Встановлення дипломатичних відносин з Японією було для Російської 

імперії питанням національного престижу. Конкуренція із США та 

Великобританією стала одним з вирішальних чинників, котрий спонукав царський 

уряд підтримати план Є. В. Путятіна щодо укріплення позицій Росії на Тихому 

океані. На відміну від американсько-японського чи британсько-японського 

трактатів у договір між імператором всеросійським та повелителем Японії була 

включена стаття про розмежування кордонів, тож вирішення територіального 

питання стало ще одним стимулом для встановлення дипломатичних відносин з 

Японією. Отримане, згідно трактату 1855 р., право на торгівлю у відкритих 

японських портах не принесло росіянам суттєвих економічних вигід. Консули 

Російської імперії у своїх донесеннях констатували практичну відсутність 

російсько-японської торгівлі, проте не могли дати пояснення такій ситуації. 

Архівні документи дають змогу переконатись у значних обсягах американської, 

британської, німецької торгівлі з Японією, тож, на нашу думку, об’єктивних 

причин для відсутності російсько-японської торгівлі не існувало. Основною ж 

метою Російської імперії під час підписання Трактату про торгівлю і кордони з 

Японією було гарантування безпеки своїх далекосхідних володінь, отримання 

можливості для російських суден вільно курсувати поблизу японських берегів та 

зупинятись (за необхідності) на ремонт у японських портах. 

Бюрократія та недостатня зацікавленість у справі вищих осіб держави 

проявилась під час призначення першого російського консула до Японії, адже він 

прибув на місце служби через три роки після встановлення дипломатичних 

відносин між двома державами (перше американське консульство відкрилось в 

Японії через два роки після офіційного отримання на це дозволу сьоґунського 

уряду). Багато часу та зусиль першому російському консулу в Японії довелось 

витратити на спорудження будинку консульства та облаштування побуту 

співробітників. На початку служби в Японії вирішення господарських питань 

було його основним завданням. Проте численні переговори з японськими 

чиновниками про виділення землі під консульство чи вирішення інших проблем 
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допомогло Й. А. Гошкевичу встановити необхідні ділові контакти, які допомогли 

йому у подальшій діяльності, вже більш зосередженій на впровадженні загального 

курсу Російської імперії на Далекому Сході. На те, що у другій половині ХІХ ст. 

далекосхідний напрям зовнішньої політики Російської імперії не був для неї 

пріоритетним, вказує той факт, що довгий час консулам, які служили в Японії, 

доводилось керуватись у своїй діяльності статутом для російських консулів в 

Європі та Америці. Через відсутність в Японії російського дипломатичного 

представництва вищого рівня консульство у Хакодате на початковому етапі своєї 

діяльності не лише здійснювало контакти з місцевою владою та обслуговувало 

російських громадян, які тимчасово перебували у Японії, а й займалось 

вирішенням політичних питань. Наведений у роботі аналіз показав, що політична 

спрямованість діяльності була характерною рисою консульської служби Росії в 

Японії. Провінційність Хакодате, відсутність активного політичного та 

економічного життя змусили російський уряд відкрити свої консульства й у інших 

японських портах. Якщо основним обов’язком російських консулів в Європі та 

Америці, згідно статуту, було піклування при вигоди російської торгівлі, то в 

Японії відповідні посадові особи займались написанням донесень про торгівлю 

західних торговельних кампаній у японських портах. Консули писали до 

Азійського департаменту про сприятливі можливості для російської торгівлі в 

Японії, проте їхні рекомендації так і не були втілені у життя. Ефективній 

діяльності консульств заважало невчасне отримання необхідних інструкцій з 

Санкт-Петербургу. Російські консули не раз скаржились на незадовільну роботу 

пошти, проте, на відміну від американських колег, які взяли на себе виконання 

поштових обов’язків та збір поштових платежів, не брали участі у подібній 

діяльності. Заповзятливість, котрою відзначались американці, британці, французи, 

не була характерною рисою росіян. Діяльність консулів Російської імперії була 

зосереджена на веденні обліку російських суден, що прибували до японських 

портів, та на наданні різноманітної допомоги офіцерам імператорського флоту. 

Серед осіб, яким Російська держава доручала виконання консульських функцій в 

Японії, були не лише ті, хто офіційно перебував на дипломатичній службі, а й 
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купці та службовці комерційних фірм. Характерною особливістю тогочасної 

консульської служби були випадки виконання деяких консульських функцій на 

користь Російської імперії громадянами інших держав. Зокрема, Й. В. Лімбругген, 

який виконував обов’язки консула Росії у Наґасакі, був американським підданим. 

Окрім того, у портах, де не було російського консула, існувала практика 

залучення консулів інших західних держав до вирішення спірних питань між 

росіянами та японцями. Наприклад, у Наґасакі російськими справами деякий час 

опікувався консул Пруссії. На призначення тих чи інших осіб на посаду 

дипломата впливали соціальні зв’язки претендентів. Так, О. Е. Оларовський 

просив про допомогу у просуванні по кар’єрних сходах у консула Є. К. Бюцова, 

про підвищення К. В. Струве клопотався його брат О. В. Струве. У Російській 

імперії жінки не допускались до дипломатичної роботи, і штати російських 

консульств та дипломатичної місії у Японії не стали винятком. Дружини 

російських дипломатів опосередковано брали участь у розвитку російсько-

японських відносин, будучи залученими до влаштування дипломатичних 

прийомів, присвячених різним знаменним подіям. Під час відкриття та 

функціонування російських консульств в Японії спостерігалась тісна співпраця 

дипломатії та церкви, що особливо яскраво проявилось за служіння у Хакодате 

отця Миколи (Касаткіна). Траплялись випадки конфліктних ситуацій між 

представниками МЗС та священнослужителями, проте вони були досить 

нечисленними. Якщо у Хакодате православна церква існувала при консульстві, 

допомагаючи російським дипломатам завоювати довіру місцевого населення, то з 

відкриттям у Токіо російської духовної місії отець Микола, отримавши сан 

архімандрита, розпочав самостійну діяльність, незалежну від дипломатичного 

відомства. 

Російська дипломатична місія була заснована в Японській імперії на 12 років 

пізніше, ніж американська та британська місії. На нашу думку, до такого кроку 

МЗС Російської імперії підштовхнуло прагнення вирішити питання державної 

приналежності о. Сахалін, адже переговори на рівні консулів довгий час не давали 

очікуваного результату. Якісна зміна в діяльності місії відбулась з її переїздом з 



195 

 

Йокогами до Токіо та з відокремленням посад очільника місії та генерального 

консула у Йокогамі. З того моменту функціонування диппредставництва стає 

більш наближеним до діяльності сучасних посольств. Якщо у середині ХІХ ст. 

зовнішня політика Росії по відношенню до Японії мала периферійний характер, то 

на межі століть посада посланника у Токіо була більш вагомою та престижною, 

ніж у деяких містах Західної Європи (зокрема, у Мюнхені). Слід відмітити, що 

серед восьми вищих російських дипломатів, які очолювали місію у 

досліджуваний нами період, четверо були німцями за походженням. Завдання та 

функції російських посланників у Токіо були значно ширшими, аніж 

представництво інтересів своєї держави всередині Японії. Вони мали володіти 

ситуацією на всьому Далекому Сході. До Кореї, яка стала «яблуком розбрату» для 

Росії та Японії, перший російський дипломатичний представник був призначений 

лише у 1885 р. Але й після його призначення доля Кореї вирішувалась більшою 

мірою не в Сеулі, а у Санкт-Петербурзі та Токіо. Особисті якості дипломатів мали 

помітний вплив на характер міждержавних відносин, тим не менш, посланники 

втілювали в життя політику монарха та його уряду, чия думка і була 

визначальною. У випадку з посланником Р. Р. Розеном ми бачимо, що 

керівництво держави могло звільнити особу від займаної посади, якщо вона 

наполягала на корегуванні основного курсу російської далекосхідної політики. В 

цілому, МЗС Російської імперії не цінувало своїх кращих співробітників: в 

інтелектуала Й. А. Гошкевича, який уклав перший японсько-російський словник, 

сім років прослужив у хакодатському консульстві, виникли проблеми з 

нарахуванням пенсії; талановитого та досвідченого дипломата Р. Р. Розена 

змістили з посади посланника, коли він став «незручним». Керівництво держави 

користувалось плодами щоденної кропіткої роботи цих людей, допоки вони були 

потрібні. Потім про них забували, щоб згадати про когось через 200 років на 

святкуванні ювілею; про когось ще за життя, бо у держави знов виникала потреба 

у послугах високопрофесійного дипломата. Співробітники дипломатичних 

представництв Російської імперії в Японії зробили значний внесок у розвиток 

наукових дисциплін, що вивчають мову, історію, економіку, географію та 
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культуру цієї далекосхідної держави. У статтях, опублікованих в офіційному 

друкованому органі військово-морського відомства, вони писали про клімат та 

ґрунти Японії, про розвиток торгівлі, описували атмосферу японських міст тощо. 

Неоціненним джерелом з історії Японії стали мемуари російських дипломатів. 

Під час виникнення складних ситуацій у російсько-японських відносинах 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. проявилась неузгодженість дій як між 

різними органами державного управління Російської імперії (Міністерством 

закордонних справ, Морським та Військовим міністерствами), так і всередині 

зовнішньополітичного відомства. Зокрема, під час Цусімського інциденту 1861 р. 

консулу Й. А. Гошкевичу довелось залагоджувати конфлікт, що виник в 

результаті порушення російськими моряками, які діяли за наказом голови 

Морського міністерства Великого Князя Костянтина Миколайовича, умов 

російсько-японських договорів. Російські дипломати в Японії нерідко ставали 

заручниками ситуацій, коли про наміри та дії російських військових вони 

дізнавались не від власного керівництва, а від японських чиновників чи від 

представників західних держав, як це було під час відправки російських офіцерів 

до Сеулу у 1896 р. З честю виходити з подібних ситуацій, залагоджувати 

конфлікти російським консулам та посланникам допомагали дружні стосунки з 

багатьма впливовими японцями та почуття щирої поваги до успіхів, досягнутих 

цією дивовижною нацією за порівняно короткий час. До позитивного досвіду 

царської дипломатії слід віднести, на нашу думку, її категоричну позицію 

невтручання у внутрішні справи Японії під час революції Мейдзі. Проте, під час 

громадянської війни в Японії знову ж таки виникли суперечки між російськими 

дипломатами та представниками морського відомства, коли вони не могли дійти 

згоди у тому, які маршрути були безпечними для російських суден за умов 

близькості військових дій між прибічниками сьоґуна та захисниками тенно. 

Боротьба між різними політичними групами, які намагались впливати на 

точку зору імператора Миколи ІІ щодо корейсько-маньчжурського питання, 

негативним чином впливала на хід російсько-японських відносин. Вищі 

сановники у Санкт-Петербурзі ставили перед собою такі розпливчасті цілі, як 
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гегемонія та визначальний вплив на політику далекосхідних держав. 

Співробітники російської дипмісії в Японії (зокрема, посланник, військовий та 

морський агенти) мали змогу вивчити ситуацію на місці. Вони писали до Санкт-

Петербургу про зростаючу військову потужність Японії та її амбітні плани 

вступити у коло великих держав. Микола ІІ поставив собі за мету посилення 

впливу Росії у Східній Азії, тому у 1899 р. до дипмісії у Токіо був 

прикомандирований новий військовий агент, який у своїх донесеннях став писати 

про цілковиту нікчемність японської армії. Тобто цар нарешті почув те, що він 

хотів чути. Слідом за цим був змінений посланник: на місце Р. Р. Розена був 

призначений О. П. Ізвольський, який займав по відношенню до Японії більш 

жорстку позицію. Не слід забувати і про людський фактор, адже Р. Р. Розен 

присвятив роки свого життя побудові добросусідських відносин між Росією та 

Японією - для О. П. Ізвольського ж японці були виключно супротивниками, а не 

друзями чи партнерами. Тим не менш, розібравшись у ситуації, О. П. Ізвольський 

став виступати прибічником мирного врегулювання російсько-японського 

конфлікту. Вище керівництво Російської імперії не бажало іти на поступки, проте 

загострення корейсько-маньчжурського питання змусило його повернути до 

Японії Р. Р. Розена, який, беззаперечно, найкраще володів ситуацією. Незважаючи 

на прагнення залагодити російсько-японський конфлікт мирним шляхом та 

дружні стосунки з багатьма представниками японської політичної еліти, 

Р. Р. Розен був лише представником інтересів керівництва своєї держави. 

Російські правлячі кола прагнули до панування на Далекому Сході та 

відмовлялись вірити у можливість нападу «крихітної та слабкої» Японії на велику 

Росію. Тому, не дивлячись на всі зусилля російських дипломатів в Японії, 

уникнути війни, на жаль, не вдалось.  
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