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  ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ 

АЗПРІ (рос. АВПРИ) – Архів зовнішньої політики Російської імперії 

(м. Москва, Російська Федерація). 

Бакуфу (яп. 幕府  – наметовий табір) – військово-феодальна система 

правління в Японії, за якої імператор виконував церемоніальні функції, а реальна 

влада належала військовому правителю – сьогуну. Була чинною з ХІІ ст. до 1967 р. 

[349, с. 122–123]. У європейській науковій практиці поняття «бакуфу» 

ототожнюється з терміном «cьогунат» [343, с. 371, 391]. У вузькому сенсі 

бакуфу – японський уряд. 

ДАОО – Державний архів Одеської області (м. Одеса, Україна). 

ДАРФ (рос. ГАРФ) – Державний архів Російської Федерації (м. Москва). 

Екстериторіальність (лат. ех – поза і territorialis – той, що стосується 

території) – юридичний статус фізичних або юридичних осіб, закладів або 

об’єктів, вилучених з-під дії місцевого законодавства та підпорядкованих 

частково або у повному обсязі законодавству своєї держави [288]. 

Консульська екзекватура (лат. exsequor – виконувати) – акт про визнання 

голови консульства та надання йому права виконувати консульські функції. 

Видається країною перебування [284, с. 111]. 

Консульська юрисдикція – привілей непідсудності іноземців місцевим 

законам і судам у кримінальних і цивільних справах та розгляд цих справ 

консулом тієї держави, громадянином чи підданим якої є іноземець [366, с. 567]. 

Консульський округ – територія, в межах якої консул мав право 

виконувати свої функцій [284, с. 111]. 

Консульський патент – документ про призначення особи главою 

консульської установи. Видається державою, інтереси якої чиновник має 

представляти [284, с. 111]. 

МЗС – Міністерство закордонних справ. 

Нештатний консул (почесний консул) – особа, яка не перебуває на 

державній, дипломатичній або консульській службі, проте виконує певні 
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консульські доручення на прохання зацікавленої держави та за згодою країни 

перебування [284, c. 110]. 

Посланник – голова дипломатичної місії, що відповідав рангу 

«надзвичайного посланника та уповноваженого міністра», який на початку ХХ ст. 

отримав нову назву – «надзвичайний та уповноважений посланник». Згідно із 

сучасним міжнародним правом – голова дипломатичного представництва ІІ класу, 

на відміну від посла, який є дипломатичним представником І класу [366, с. 221]. 

Посол – дипломатичний представник держави найвищого рангу. Згідно з 

Віденським регламентом 1815 р. представляв безпосередньо монарха держави, 

виступаючи від його імені, а тому міг вимагати приватної аудієнції у монарха 

країни перебування. Загального поширення цей дипломатичний ранг набув у 

ХХ ст. [285, с. 548]. 

РДІА (рос. РГИА) – Російський державний історичний архів (м. Санкт-

Петербург, Російська Федерація). 

Режим найбільшого сприяння (право найбільшого благосприяння) – 

міжнародно-правовий режим, згідно з яким кожна зі сторін, що домовляється (за 

нерівноправних угод – одна зі сторін), надає іншій, її фізичним та юридичним 

особам такі ж умови економічних, торговельних та інших відносин, які вони 

надають чи будуть надавати у майбутньому будь-яким іншим країнам [323, с. 98]. 

ЦДІАК – Центральний державний історичний архів (м. Київ, Україна). 

JACAR – Japanese Centre for Asian Historical Records – Японський центр 

азійських історичних записів; електронна база даних про історію міжнародних 

відносин Японії, що діє під егідою Національного архіву Японії та надає доступ 

до документів Кабінету міністрів та Міністерства закордонних справа Японії 

(http://www.jacar.go.jp).  

http://www.jacar.go.jp/
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Процес становлення та розвитку російсько-

японських відносин другої половини ХІХ – початку ХХ ст. обумовив об’єктивну 

потребу у створенні та активній діяльності системи закордонних установ. Значима 

роль у цьому процесі належала консульствам, що були важливою ланкою у 

налагодженні та реалізації міждержавних комунікацій. Особливості їхньої 

діяльності залежали як від подій глобального виміру, стан яких відповідав 

загальному рівню російсько-японських відносин, так і від локальних умов 

консульського округу, що відбивалися на соціально-економічній орієнтації та 

галузевій спеціалізації установ. З іншого боку, консульства також впливали на 

характер міждержавних та міжетнічних зв’язків, сприяли процесам пізнання 

країнами одна одної, опосередковано формуючи чи руйнуючи певні стереотипи та 

переконання, які існували раніше або виникали у процесі взаємосприйняття 

цивілізацій. Особливості практичної діяльності консульських установ Російської 

імперії та Японії демонструють поліваріативність функціональної спрямованості 

окремих осередків цього представницького інституту та різне розуміння 

урядовцями обох країн його значення для реалізації зовнішньополітичного курсу 

держав. 

Дослідження діяльності консульств дозволить не лише виявити масштаб 

російсько-японських відносин та вплив роботи установ на локальні процеси 

міждержавних взаємин, але й визначити внесок консульських службовців у 

процес втілення урядового курсу. Проблеми, що вирішуються у дисертаційній 

праці, здатні розширити загальне уявлення про місце, значення діяльності 

консульств та зміст чинників, які визначали функціональну спрямованість 

інституцій. Вони мають поглибити наші знання про механізми реалізації 

зовнішньої політики у ХІХ – на початку ХХ ст. та про сутність процесу 

кодифікації консульського права у країнах Сходу та Заходу. Адже теперішня 

система організації інституту консульства, сформована відповідно до положень 

«Віденської конвенції про консульські зносини» 1963 р., заснована на практиці 

роботи установ у ХІХ–ХХ ст. Цей досвід є цінним і для сучасних викликів 



6 

зовнішньої політики України. Розвиток українсько-японських відносин в умовах 

незалежності потребує врахування історичного досвіду міждержавних 

комунікацій та популяризації позитивних сюжетів минулого. Зазначені 

особливості, притаманні проблемі нашої роботи, демонструють наукову 

актуальність її вивчення та дозволяють сформувати предмет та об’єкт 

дослідження. 

Об’єкт роботи: російсько-японські відносини другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. 

Предметом дослідження є структура, функції та методи діяльності 

консульських установ Російської імперії та Японії в системі їх взаємовідносин у 

1850-х – 1917 рр. 

Мета роботи полягає у здійсненні комплексного дослідження 

функціонування консульських установ, визначенні їхнього місця та ролі у системі 

російсько-японських відносин другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Для досягнення мети були поставлені такі дослідницькі завдання: 

– розглянути стан наукової розробки теми, окреслити джерельну базу, 

визначити теоретико-методологічні засади дослідження; 

– виявити умови та особливості заснування, стратегії діяльності та причини 

згортання роботи консульств на тлі змін, що відбувалися у російсько-японських 

відносинах другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; 

– провести порівняння діяльності консульств Російської імперії та Японії 

(особливостей кадрової політики Міністерств закордонних справ країн, 

національних систем консульського права) і визначити місце консульських 

установ у стратегії реалізації зовнішньополітичного курсу держав; 

– встановити наявність корелятивного зв’язку між діяльністю консульств та 

локальними особливостями консульських округів; 

– визначити перелік функцій консульств, простежити процеси 

трансформації завдань, що вони мали виконувати, та причини пріоритетності 

одних повноважень над іншими; 
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– розглянути особистісний вимір роботи консульств, а саме показати вплив 

їхніх очільників на діяльність ввірених ним установ. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1850-х рр. – 1917 р.: 

від «відкриття» Японії західними країнами (1853) та встановлення офіційних 

російсько-японських відносин (1855) (це уможливило заснування російських 

закордонних установ у Японії та японських – у Росії) до втрати повноважень, що 

було обумовлено розпадом Російської імперії. Після жовтня 1917 р. консульства 

не могли виконували покладені на них обов’язки та призупинили діяльність до 

встановлення радянсько-японських відносин (1925). 

Географічні межі дослідження охоплюють території Російської імперії та 

Японії. Особлива увага приділена містам та регіонам перебування постійних 

ефективно діючих офіційних консульських установ, на які покладався повний 

комплекс функцій (у містах Владивосток, Корсаков, Одеса, Ніколаєвськ, Москва 

(Російська імперія) та Хакодате, Йокогама, Нагасакі, Кобе, Цуруга (Японія)). Слід 

зазначити, що японські урядовці мали наміри розгорнути консульську діяльність 

у містах Батумі, Санкт-Петербург та Іркутськ, однак ці спроби (здійснені 

відповідно у 1989, 1903 та 1915 роках) залишилися нереалізованими. Призначені 

до міст почесні консули, що поєднували службові обов’язки із власною 

комерційною діяльністю, не виправдали очікувань (див. підрозділи 3.2. та 4.1.). У 

зв’язку з цим вказані інституції, які існували лише формально, не знайшли 

висвітлення у нашій роботі. 

Методології дослідження присвячений окремий підрозділ праці. В основу 

методології роботи покладено принципи історизму, наукової об’єктивності, 

всебічності та системності. Характер функціонування консульств у системі 

міждержавних відносин розглядається через концепцію поняття «імперія» із 

застосуванням цивілізаційного, геополітичного, мікроісторичного підходів та 

комунікаційних теорій. У дисертації використано загальнонаукові, спеціально-

історичні, а також міждисциплінарні методи. 

Наукова новизна роботи полягає, насамперед, у постановці та розробці 

теми як самостійної й цілісної дослідницької проблеми. Авторка уперше в 
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історичній науці комплексно дослідила заявлену проблему та отримала такі 

результати. 

У роботі вперше: 

– здійснено реконструкцію діяльності окремих консульств на основі 

опублікованих та архівних джерел, значна частина з яких уведена до наукового 

обігу вперше; 

– проведено комплексне порівняння функціонування російських 

консульств у Японії та японських на території Російської імперії; 

– визначено галузеву специфіку та регіональні відмінності у діяльності 

інституцій, вплив локальних умов на пріоритетні напрями їхньої роботи; 

– доведено, що функції, які покладалися на певні консульські установи, 

знаходилися у залежності від загального стану російсько-японських відносин та 

ставлення центральних міністерських структур до діяльності інституції; 

– складено повний перелік очільників консульств та визначено періоди їх 

керівництва; 

– встановлено особливості кадрової політики Міністерств закордонних 

справ Російської імперії та Японії щодо комплектації штату установ; 

– показано вплив очільників на діяльність консульств. 

Поглиблено: 

– усвідомлення положень міждержавних угод (1855–1858, 1895, 1907) як 

нормативних засад, що регламентували діяльність інституту консульства; 

– розуміння процесів формування консульського права Японії в 1890-х рр.; 

– знання про значення рибопромисловості як галузі російсько-японського 

економічного співробітництва наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.; 

– зміст контррозвідницької діяльності російських спецслужб, спрямованої 

на викриття фактів шпигунства японських консулів. 

Уточнено: 

– структуру консульських установ, які діяли у контексті російсько-

японських відносин; 
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– перелік функцій консульств, що був типовим для діяльності інституту у 

другу половину ХІХ – на початку ХХ ст. 

Складено: 

– таблиці та діаграми, які містять відомості про російсько-японську 

економічну співпрацю, розміри консульських зборів, динаміку формування 

російської діаспори в Японії та японської у Російській імперії. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах держбюджетної теми «Національні меншини Заходу в умовах 

суспільних трансформацій України та УРСР другої половини ХІХ – першої 

половини ХХ ст.» Центру українсько-німецьких наукових досліджень кафедри 

всесвітньої історії історичного факультету Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара (державний реєстраційний номер 0115U002383) 

та науково-дослідницької роботи кафедри всесвітньої історії історичного 

факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

«Проблеми міжцивілізаційної взаємодії суспільств Заходу і Сходу у нову та 

новітню добу» (державний реєстраційний номер 0116U002263). 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що визначені у 

дослідженні теоретичні положення, зібраний фактологічний матеріал та зроблені 

висновки можуть бути використані для створення спеціальних досліджень й 

узагальнюючих праць з історії міжнародних відносин, дипломатії, України, 

Японії, Російської імперії, світових цивілізацій та консульського права. 

Результати дослідження можуть бути застосовані у лекційних курсах з історії 

міжнародних відносин, України, Російської імперії, країн Азії та Африки. 

Особистий внесок полягає у постановці проблеми дисертації, цілісній 

розробці всіх її складових, обґрунтуванні та узагальненні результатів дослідження. 

Апробація основних положень та результатів дисертації здійснена 

шляхом обговорення, а також оприлюднення на засіданнях кафедри всесвітньої 

історії, міжкафедральному науковому семінарі історичного факультету 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, восьми 

міжнародних і одній всеукраїнській конференціях, зокрема: V-й міжнародній 
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науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Одеські читання» 

(березень 2013 р., м. Одеса); Перших Всеукраїнських Наддніпрянських наукових 

читаннях (квітень 2014 р., м. Дніпропетровськ); 67-й, 68-й та 69-й міжнародних 

конференціях молодих вчених «Каразінські читання (історичні науки)» (2014 р., 

2015 р., 2016 р., м. Харків); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Перша світова війна в міжнародному та регіональному вимірах» (вересень 

2014 р., м. Дніпропетровськ); ХІІІ міжнародній науково-практичній конференції 

«Шевченківська весна: Історія–2015» (квітень 2015 р., м. Київ); Міжнародній 

науковій конференції «ХІХ Сходознавчі читання А. Кримського» (жовтень 

2015 р., м. Київ); ІХ-й міжнародній науковій конференції «Історія торгівлі, 

податків та мита» (жовтень 2015 р., м. Дніпропетровськ); ХІІ-й Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні тенденції сходознавства» (квітень 

2016 р., м. Харків). 

Публікації. Основні результати дисертації висвітлено в п’яти статтях у 

вітчизняних фахових виданнях з історичних наук [368; 369; 371; 372; 375]; одній 

статті у закордонному періодичному спеціалізованому виданні [373] та дев’яти 

публікаціях в інших виданнях, які додатково віддзеркалюють зміст дослідження 

[370; 374; 376–382] (разом 15 публікацій). 

Структура дисертації відповідає меті та завданням дослідження. Робота 

складається зі вступу, чотирьох розділів (13 підрозділів), висновків, списку 

використаних джерел та літератури (539 позиція), а також додатків (14) і переліку 

скорочень та термінів. Загальний обсяг дисертації становить 298 сторінки, з них 

189 – основного тексту.  
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Розділ 1 

Історіографія, джерела та методологія дослідження 

1.1. Стан наукового дослідження проблеми 

Науковий розгляд діяльності консульств як складових елементів системи 

російсько-японських відносин традиційно здійснювався у межах досліджень, 

присвячених історії Російської імперії, Японії, праць із консульського права, 

міжнародних відносин, окремих установ, їхніх груп та персоналій. 

Методологічні засади історіографічного аналізу, що застосовуються у 

дослідженні
*
. Історіографічна база нашого дослідження проаналізована через 

залучення географічного та проблемно-хронологічного підходів. Аналіз системи 

досліджень, важливих для вивчення нашої теми, довів доцільність виокремлення 

таких груп історіографії: російської (дорадянської, радянської, сучасної), 

японської (імперської, сучасної), західноєвропейської (ХХ–ХХІ ст.) та української 

(сучасного періоду). Незважаючи на те, що сюжети, пов’язані з історією 

зовнішньої політики, є важливими як для Росії, так і для Японії, перевага щодо 

кількості праць із вивченої нами проблеми та суміжних тем належить саме 

російським дослідникам. Слід також зазначити, що напрацюванням російських та 

японських істориків притаманна певна «імперскість», яка проявилась у 

апологетичній спрямованості їхніх праць та орієнтованості на обґрунтування 

зовнішньополітичних інтересів держави. 

Для розуміння причин появи, умов функціонування та розвитку 

консульських установ ми, перш за все, звертаємося до праць, в яких 

досліджуються російсько-японські відносини періоду другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. Важливими є дослідження, де вивчаються питання діяльності 

консульств як складових системи офіційних закордонних установ МЗС. 

Критеріями визначення певних періодів у межах окремих груп історіографії 

                                           
*
 Історіографічний огляд окремих періодів російсько-японських взаємин був здійснений у працях О. О. Басова 

[247], О. Б. Кириченко [320], О. П. Кузнецова [329], І. В. Лукоянова [340], Д. Б. Павлова [385], Ю. С. Пестушка 

[394] та інших. Науковці переважно дотримувалися розподілу історичних напрацювань за проблемним, 

географічним та проблемно-хронологічним принципами. Систематизація напрацювань істориків міститься також у 

працях бібліографічного [254–257; 352; 353] та історіографічного характеру [243; 390; 391; 417; 476; 478]. 
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слугували фактори наявності робіт, їх ідеологічна заангажованість, тематична 

спрямованість, методологічна основа та особливості джерельної бази. 

Російська історіографія. У масиві напрацювань російських істориків з 

проблеми нашого дослідження слід виокремити такі етапи розвитку історіографії: 

1) імперський період – друга половина ХІХ ст. – 1917 р.; 2) радянська доба –  

1920-ті рр.–1991 р.; 3) сучасна пострадянська російська історіографія з 1990-х рр. 

до наших днів. 

Наукові праці, що були надруковані за часів Російської імперії, 

представлені двома тематичними групами: 1) роботи, присвячені теоретичним 

та практичним питанням діяльності консульств; 2) дослідження з проблем 

розвитку російсько-японських відносин. 

Найвидатнішими представниками міжнародно-правової школи Російської 

імперії, що розробляли теоретичні аспекти діяльності консульств, були професор 

Санкт-Петербурзького університету Ф. Ф. Мартенс та викладач Київського 

університету імені Святого Володимира О. О. Ейхельман. Вивчаючи міжнародне 

право у його порівняльному ракурсі, Ф. Ф. Мартенс у праці «Современное 

международное право цивилизованных народов» («Сучасне міжнародне право 

цивілізованих народів») (перше видання 1882 р.) [346] звернув увагу на 

особливості функціонування європейських консульств у східних країнах. Він 

зауважив, що оскільки установи створювалися раніше за офіційні дипломатичні 

місії, до їх компетенції належали й політичні функції. Саме через це у східних 

державах розташування консульських установ не завжди було пов’язано з 

торговельними інтересами. У праці О. О. Ейхельмана «Консульское право» 

(«Консульське право») (1886) [473] надана характеристика економічній діяльності 

консульств. Дослідник визначив регіональні особливості консульського права, що 

регулювали роботу інституцій у східних та західних країнах. 

На тлумачення положень російських консульських статутів були 

спрямовані праці С. М. Горяїнова [272] та М. Н. Ніконова [365]. Дослідники 

розробили довідники для службовців закордонних установ кінця ХІХ ст. Названі 
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праці містили схеми типових алгоритмів діяльності консульств, що дозволило нам 

визначити загальні ознаки інституту. 

Зовсім інший характер мала публікація «Очерк быта японцев в 

Приамурском крае» («Нарис побуту японців у Приамурському краю») (1906) 

П. Ю. Васкевича [263], присвячена процесу становлення японської діаспори на 

Далекому Сході Російської імперії. Автор розглянув соціальний аспект діяльності 

комерційного агентства Японії у м. Владивосток і здійснив спробу визначити 

правову базу, яка регламентувала роботу установи, особливості її внутрішньої 

організації та взаємодії з місцевою владою. 

Змістовно й стилістично відмінною від попередніх робіт була монографія 

К. Скальковського, присвячена дослідженню стану міжнародної торгівлі періоду 

1850–1880-х рр. [432]. Науковець прийшов до висновку, що через необізнаність 

російських підприємців у питаннях існуючого попиту на японському ринку та 

умовах ведення фінансових операцій, російсько-японська торгівля другої 

половини ХІХ ст. мала слабку динаміку розвитку. 

Перші спроби аналізу міждержавних політичних відносин в історіографії 

імперської доби здійснені в публіцистичних роботах, які мали ознайомити 

російського читача з Японією, на той час невідомою та екзотичною країною. У 

цих публікаціях обґрунтовувалася правомірність зовнішньополітичного курсу 

Російської імперії та демонструвалась її військова, політична й економічна 

перевага над Японією як слаборозвиненою країною. Такий підхід був 

притаманний працям В. Н. Александренка [237], Г. Дюмолара [287], 

Ф. Мускатбліта [361] та Д. Позднєєва [400]. Поразка у війні 1904–1905 р. змусила 

російське суспільство змінити своє ставлення до Японії. Дослідження, які 

побачили світ після 1905 р. (Н. В. Кюнер [336], М. П. Павлович [386], О. О. Панов 

[387], П. І. Торгашев [446], Д. Г. Янчевецький [477]) теж мали публіцистичний 

характер, однак їх автори намагалися визначити причини поразки Російської 

імперії та запропонувати напрями подальшого розвитку міждержавних відносин. 

Офіційна позиція Санкт-Петербурга на конфлікт 1904–1905 рр. була 

представлена в роботі «Русско-японская война 1904–1905 гг.» («Російсько-
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японська війна 1904–1905 рр.») (1910), виданій «Військово-статистичною 

комісією» за редакцією В. І. Гурко [422]. Серед позитивних рис досить 

ґрунтовного на той час дослідження слід назвати значний масив залучених джерел 

та наведених документів. Однак орієнтованість авторів на офіційну точку зору 

обумовила обмеженість інтерпретації наведеного матеріалу. Аналіз зводився до 

обґрунтування доцільності обраного Російською імперією зовнішньополітичного 

курсу на Далекому Сході. 

Отже, для науковців імперського періоду процес становлення й розвитку 

російсько-японських відносин другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та 

діяльності консульств були не історичним минулим, а елементом сучасності. Це 

визначило переважно публіцистичний характер та тематику їх напрацювань. 

Поява перших праць із проблеми свідчить про процес становлення наукового 

підходу до розгляду історії російсько-японських відносин та діяльності 

консульств. Ці публікації заклали основу для подальших досліджень, які були 

продовжені радянськими науковцями. 

Загальний аналіз радянської історіографії із зазначеної проблеми дозволив 

визначити декілька етапів її становлення: 

1) 1920-ті – початок 1940-х рр. Для наукових робіт цього періоду 

притаманне сприйняття Японії як ворожої держави та зосередженість на 

економічних питаннях минулого, що було обумовлено радянсько-японськими 

збройними конфліктами того часу та ідеологічними розходження між країнами; 

2) з 1945 р. до середини 1980-х рр. Геополітичні та територіальні конфлікти 

займали центральне місце у тематиці праць. Науковці намагались обґрунтувати 

доцільність радянських претензій на «північні території». У дослідженнях 

з’являються згадки про діяльність російських консулів у Японії; 

3) друга половина 1980-х рр. – 1991 р. Цьому етапу притаманні деяка 

ідеологічна лібералізація та поява мікроісторичних розвідок. 

Радянська історіографія періоду 1920 – початку 1940-х рр. представлена 

працями з історії міжнародних відносин, Далекого Сходу, Японії тощо. 

Сприйняття далекосхідної країни як агресора простежується у напрацюваннях 
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В. Я. Аваріна [234], Є. М. Жукова [291] та Н. Терентьєва [443]. Дотримуючись 

однакових позицій, дослідники стверджували, що головною причиною російсько-

японського зближення після війни 1904–1905 рр. стало їхнє прагнення захистити 

власні інтереси в Маньчжурії від США. Економічний аспект російсько-японських 

відносин став предметом дослідження Д. М. Позднєєва [399] та Г. Ширмана [465], 

які пояснювали тривалу пасивність у взаєминах між Токіо та Петербургом у 

ХІХ ст. тим, що Японія була «слабким покупцем і незаможним виробником», а 

також необізнаністю комерційних кіл Російської імперії про стан японського 

ринку. Хоча діяльність консульств Російської імперії та Японії не була предметом 

окремих наукових досліджень 1920 – початку 1940-х рр., теоретичні положення 

консульського права узагальнив А. В. Сабанін, доводячи при цьому «переваги» 

радянської правової моделі [423]. 

Отже, дослідження російсько-японських відносин у період 1920 – на 

початку 1940-х рр. свідчило про появу наукового підходу до проблеми. Аналіз 

істориків залежав від впливу ідеологічних чинників. Початок друку архівних 

джерел, у тому числі й з історії Японії, який спостерігається в 1920–1930-х рр. 

розширив можливості вивчення проблеми та став новим поштовхом для їх 

подальшого дослідження. 

Радянська історіографія 1945 р. – першої половини 1980-х рр. Посилення 

інтересу до проблеми «північних територій» після 1945 р. створило для СРСР 

необхідність переосмислення досвіду минулого задля захисту власних інтересів та 

створення нової стратегії розвитку відносин з Японією. Ці обставини були 

важливими для продовження наукового вивчення російсько-японських відносин. 

Для досліджень цього часу притаманний розгляд міждержавних взаємин крізь 

призму протистояння. Росія та СРСР переважно були представлені як держави, 

оточені ворогами та вимушені до боротьби. Ці позиції знайшли відображення у 

напрацюваннях Б. О. Романова «Очерки дипломатической истории русско-

японской войны (1895–1907)» («Нарис дипломатичної історії російсько-японської 

війни (1895–1907)») (1947) [415] та В. О. Марінова «Россия и Япония перед 

Первой мировой войной (1905–1914 гг.)» («Росія та Японія перед Першою 
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світовою війною (1905–1914 рр.)») (1974) [345]. Вплив Заходу (США та Великої 

Британії) розглядався як один із чинників ескалації та подальшої руйнації 

міждержавних відносин між Росією та Японією. 

Незважаючи на появу робіт, предметно спрямованих на розгляд 

міждержавних взаємин, у більшості випадків відносини між сусідніми країнами 

продовжували вивчатись у контексті більш загальних проблем. Ця тенденція 

прослідковується у дослідженнях І. Я. Бедняка [249], І. В. Бестужева [253], 

О. Л. Гальперіна [271], С. С. Григорцевича [275], а також у колективній праці 

«Международные отношения на Дальнем Востоке. 1870–1945 гг.» («Міжнародні 

відносини на Далекому Сході. 1870–1945 рр.») за редакцією Е. М. Жукова [348] та 

в «Истории дипломатии» («Історія дипломатії») В. П. Потьомкіна [308]. 

Новою рисою історіографічної традиції цього часу стала поява нової теми – 

особистої відповідальності консулів за реалізацію державного курсу. У 

дослідженнях Е. Я. Файнберг [453; 454] та Ф. А. Ротштейна [418] наведені окремі 

факти стосовно діяльності консульських чинів (Є. К. Бюцова, Г. А. Вендріха, 

Г. О. Воллана, Й. А. Гошкевича, О. Е. Оларовського, О. Ф. Філіппеуса). 

Поступовий процес кодифікації консульського права спричинив 

необхідність дослідження його положень. Радянський вчений О. Ф. Сакун 

узагальнив наукові напрацювання періоду Російської імперії з теорії 

консульського права [424]. Прийняття в 1963 р. «Віденської конвенції про 

консульські зносини» обумовило увагу до її положень [99]. Норми, що були чинні 

у ХІХ ст., розглядалися дослідниками переважно в узагальненій формі. 

Таким чином, у дослідженнях, що були здійснені в період 1945 р. – першій 

половині 1980-х рр., домінував комплексний підхід. Головними проблемами були 

питання загострення міждержавних відносин та сюжети зіткнення 

«імперіалістичних країн», що було обумовлено загальним характером стосунків 

між державами капіталістичного та соціалістичного таборів. Розгляд діяльності 

консульських установ мав епізодичний характер, проте автори звернули увагу на 

певні знакові постаті консульської служби. 
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Радянська історіографія другої половини 1980-х рр.–1991 р. Після 

завершення «холодної війни» та відновлення російсько-японського діалогу 

(квітень 1991 р.) у радянській історичній науці з’явилися нові тенденції, що 

проявилось у розширенні тематичних напрямів досліджень. Серед нових 

наукових проблем, що вивчались істориками в той період, слід згадати: 

структурний розгляд японської ідеологічної доктрини кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

[267; 472]; тема висвітлення російсько-японських відносин у періодичних 

виданнях Російської імперії [470], аналіз системи МЗС Японії в цілому [388]. У 

нових дослідженнях радянських науковців прослідковується намагання не лише 

«засудити Японію за її імперіалістичні прояви», але й зрозуміти сутність 

зовнішньополітичної концепції далекосхідної країни. Разом з тим історики 

звернулися до традиційних для російської історіографії тем. Період другої 

половини 1980-х – 1991 рр. є своєрідним підсумком попередніх напрацювань 

радянських істориків із проблеми діяльності консульств у контексті російсько-

японських відносин. Ці сюжети знайшли своє відображення в напрацюваннях 

Л. Н. Кутакова. Монографія науковця «Россия и Япония» («Росія та Японія») 

(1988) [335] містить узагальнену характеристику процесу становлення та розвитку 

відносин між двома країнами з XVIII ст. до 1917 р. Науковець надає 

характеристику місії Є. В. Путятіна, процесам обговорення приналежності 

о. Сахалін, простежує формування японської колоніальної імперії, зосереджується 

на подіях війни 1904–1905 рр. та з’ясовує причини подальшого російсько-

японського зближення. Залишаючись на позиціях радянської історіографії 

Л. Н. Кутаков намагався довести неправомірність японських претензій на 

о. Сахалін та Курильські острови. Також Л. Н. Кутаков торкнувся теми діяльності 

консулів Є. К. Бюцова, Й. А. Гошкевича та О. Е. Оларовського, позитивно 

оцінюючи їхній внесок у розвиток російсько-японських відносин. 

Розгляд питань щодо формування японської системи закордонних установ 

здійснив А. Н. Панов [388]. Науковець надає узагальнену реконструкцію процесу 

створення МЗС Японії у другій половині ХІХ ст., зосереджуючись на більш пізніх 

періодах діяльності інституту. Близькою за проблемою була публікація 
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В. Г. Гузанова [276], присвячена культурній та соціальній діяльності 

Й. А. Гошкевича. Важливість напрацювань В. Г. Гузанова полягає у популяризації 

постаті першого російського консула в Японії у Радянському Союзі. У 1969 р. він 

видав історичну повість «Одиссей с Белой Руси» («Одіссей з Білої Русі») [277], 

головним героєм якої є Й. А. Гошкевич. 

Таким чином, напрацювання російських істориків (друга половина        

1980-х рр. – 1991 р.) мали комплексний характер та не зазнали змін щодо 

інтерпретації подій, залишаючись у межах традиційних радянських парадигм. 

Розгляд сюжетів функціонування консульств у контексті російсько-японських 

відносин мав епізодичний характер. Діяльність ключових постатей – 

Й. А. Гошкевича та Є. К. Бюцова – була визнана за актуальне дослідницьке 

питання, але не отримала цілісного вивчення. 

Пострадянська російська історіографія (з 1990-х рр. до наших днів) 

тематично представлена дослідницькими проблемами: вивчення діяльності 

консульських установ та інші класичні теми розвитку російсько-японських 

відносин. 

Дослідження діяльності консульств було здійснено як у межах праць, 

присвячених проблемам функціонування окремих установ, так і у контексті інших 

тематик: історії діаспор, ключових подій російсько-японських відносин ХІХ – 

початок ХХ ст., біографічних досліджень присвячених окремим персоналіям. 

Процес становлення консульської системи досліджується у статтях 

П. В. Ілишева [303], С. І. Кузнєцова [330; 331], В. В. Синиченка [431]. У праці 

В. В. Синиченка розглядається історія створення іноземних інституцій на 

російському Далекому Сході та аналізуються події відкриття японських установ у 

м. Владивосток, Ніколаєвськ та Іркутськ [431]. С. І. Кузнєцов звертається до 

характеристик загальної структури японських консульств у Російській імперії 

[330] та розглядає культурно-просвітницьку діяльність консулів Росії у 

м. Хакодате [331]. Наявність помітних фактичних помилок у публікаціях вказаних 

науковців (наприклад, стосовно термінів діяльності консулів) свідчить про 

початковий характер дослідження історії консульств як самостійної проблеми. 
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У сучасній російській історіографії спостерігається помітний інтерес до 

формування японської діаспори та діяльності комерційного агентства/консульства 

у Владивостоці. Ці питання розглядаються Б. С. Бєлоусом [250; 251], 

З. Ф. Моргун [359] та А. Тамура [441], які характеризують діяльність окремих 

персоналій, що очолювали установу, аналізують їх взаємодію з місцевою 

адміністрацією та соціальну роботу. А. Тамура наводить джерельні матеріали 

японського походження, що розширюють традиційні уявлення про характер 

життєдіяльності японців у Російській імперії. Слід зазначити, що вказані 

дослідницею хронологічні межі діяльності окремих консулів (Т. Кавакамі, 

М. Номура) потребують на уточнення. Б. С. Бєлоус переконаний, що серед 

очільників японської установи особливою активністю вирізнявся Т. Кавакамі. В 

напрацюваннях дослідника нами було знайдено фактичні помилки [250]. На 

уточнення потребують твердження автора щодо терміни діяльності консульств у 

м. Одеса та Цуруга, а також наведений перелік консульських службовців. Слід 

зазначити, що публікація Б. С. Бєлоуса є єдиним дослідженням предметно 

спрямованим на узагальнений розгляд діяльності японського комерційного 

агентства у м. Владивосток. 

Проблеми евакуації японців із російського Далекого Сходу та участь у 

цьому процесі комерційного агента Т. Кавакамі на початку 1904 р. знайшли своє 

висвітлення в напрацюваннях Д. М. Зайцева [292]. Діяльність цього діяча 

вивчається також у дослідженнях А. В. Полутова. Автор доводить, що керівник 

владивостоцької установи напередодні 1904 р. вів активну шпигунську діяльність 

[403]. 

А. А. Хисамутдінов [460] та П. Е. Подалко [397; 398] зосередилися на 

дослідженні проблем формування російської діаспори в Японії. У своїх працях 

науковці зверталися до окремих питань функціонування російської консульської 

системи у далекосхідній країні. Фактор російської присутності у порту Нагасакі 

вивчається в публікації Д. Б. Павлова [384]. Серед іншого, автор простежує та 

аналізує конфлікти, що виникали між японцями та російським моряками, 

вирішення яких вимагало участі консула. 
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Актуальним тематичним напрямом для сучасної російської історіографії є 

вивчення діяльності та персоналій очільників консульств. Помітну кількість 

дослідників привернула постать Й. А. Гошкевича – першого російського консула 

в Японії. Внесок дипломата у розвиток російсько-японських відносин 

аналізується у працях Г. Д. Іванової [297–299] та О. П. Кузнєцова [329]. Досить 

популярними постатями в працях російських науковців стали Є. К. Бюцов [333], 

М. М. Геденштром [367; 402], В. Ф. Гроссе [464], М. М. Устинов [401]. 

Є. І. Нестерова звернулася до реконструкції біографії Х. Севакі – першого 

японського комерційного агента у Владивостоці [364]. Вона зосередилася на 

процесі становлення кар’єри дипломата, пояснюючи особливості підготовки 

працівників МЗС, притаманні для Японії середини ХІХ ст. у цілому. 

Провідною російською дослідницею з питань функціонування інституту 

консульств періоду Російської імперії слід вважати Є. В. Сафронову [426]. 

Предметом її вивчення стали нормативно-правові аспекти організації діяльності 

установ. Дослідниця ретельно вивчає зміст російських консульських статутів та 

наявні проекти їх перегляду. Напрацювання Є. В. Сафронової дозволяють 

сформувати цілісне уявлення про правові засади діяльності російських установ. 

Дослідження сучасної російської історіографії (з 1991 р.) з проблем 

російсько-японських відносин умовно можуть бути розподілені на апологетичні та 

новітні (інноваційні або «ревізіоністські»)
*
 праці. Відмінність між ними полягає в 

ставленні до правомірності зовнішньої політики Росії (1850-х –1917 рр.) та 

сучасних домагань країни у територіальному питанні на Далекому Сході. 

Апологетична історіографія фактично наслідує концепції радянських істориків та 

відрізняється навіть ще більшою агресивністю. Зазначені риси притаманні 

роботам А. А. Кошкіна [328] та О. В. Шишова [468], які гостро критикують 

територіальні поступки Росії, здійснені на користь Японії та домовленості 1907–

1916 рр. Така позиція притаманна О. Р. Айрапетову, який доводить, що російсько-

                                           
*
 Термін «ревізіонізм» поданий згідно з трактуванням Д. Макферсона, колишнього президента Американської 

Історичної Асоціації, який розумів його як корінний перегляд (ревізію) сталих історичних концепцій [502]. 

Поняття «апологетика» (захист, вихваляння певного вчення, державногого чи суспільного ладу) у контексті 

історичної науки відповідає значенню – прихильник, захисник загальнодержавних інтересів [266, c. 37]. 
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японська угода 1855 р. була рівноправною. Дослідник ігнорує при цьому той факт, 

що бакуфу вважав важливим узагалі ухилитися від її підписання [235]. 

Праці апологетиків намагаються довести миролюбне ставлення Російської 

імперії до Японії, перебільшуючи при цьому значення впливу США та Великої 

Британії на стан взаємин між Токіо та Санкт-Петербургом. Вони вважають 

тогочасну Японію несамостійною та залежною від вимог Заходу. Ця теза 

простежується у двотомній праці «История Японии» («Історія Японії») [309; 310], 

де наявні й критичні оцінки щодо подій російсько-японських відносин 

(Портсмутська угода інтерпретується як така, що була укладена на умовах 

російської сторони). Це демонструє умовність поділу історіографічної бази на 

апологетиків та «ревізіоністів». Також у роботі містяться епізодичні звернення до 

діяльності Й. А. Гошкевича та Є. К. Бюцова. Крайнім проявом апологетичного 

підходу є напрацювання П. В. Мультатулі, який відстоює ідею месіанської ролі 

Російської імперії на Далекому Сході та заперечує загарбницький характер її 

політики в Азії [360]. 

«Ревізіоністський» (оновлений) підхід до поглядів на російсько-японські 

відносини (другої половини ХІХ – початку ХХ ст.), що простежується у сучасній 

російській історіографії, характеризується, перш за все, розширенням та 

критичним розглядом джерельної бази. Слід звернути увагу на той факт, що 

більшість праць апологетичного характеру була підготовлена московськими 

дослідниками. Автори, що займають оновлені позиції, походять із далекосхідного 

регіону, зокрема з міст Владивосток, Хабаровська, а також представлені 

росіянами, що проживають і працюють у Японії. 

Значення періоду 1875–1895 рр. у розвитку російсько-японських відносин 

знайшло найповніше висвітлення у дисертаційній роботі О. О. Басова. Науковець 

упевнений, що добросусідські відносини країн того часу були обумовлені 

слабкістю позицій Російської імперії у регіоні, а угода 1875 р. розглядається ним 

як компромісний варіант для обох сторін [247]. Питання розмежування спірних 

територій стало предметом вивчення В. М. Єлізар’єва [289] та М. В. Строєвої 

[436], які демонструють поступовість витіснення Росією японців із Сахаліну, що, 
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зрештою, змусило східного сусіда відмовитися від колонізації острова. 

Економічний аспект російсько-японських відносин був проаналізований 

Н. О. Алепко [239]. Також дослідник розглянув стан рибопромислової діяльності 

японців у територіальних водах о. Сахалін [240]. Н. О. Алепко доводить, що 

економіка Японії наприкінці ХІХ ст. залежала від рибних ресурсів регіону. Це 

опосередковано впливало на зміст консульської діяльності. 

Наступний період (1895–1905) російсько-японських взаємин став темою 

досліджень І. В. Лукоянова, який проаналізував місце корейського фактора у 

відносинах між Японією та Російською імперією. Науковець указує на відсутність 

послідовності у реалізації Росією своєї політики на півострові. Останнє дозволило 

Японії зміцнити власні позиції [340–342]. 

Критичний погляд на висновки істориків радянської доби простежується у 

працях Е. А. Баришева [244–246], Д. Б. Павлова [385] та Ю. С. Пестушка [392–

395], які аналізують російсько-японські відносини періоду 1905–1917 рр. 

Наявність дискусійних питань обумовила розбіжності в інтерпретації авторами 

окремих подій та явищ. Зокрема, дослідники по-різному оцінюють значення 

російсько-японської співпраці у військовій сфері у роки Першої світової війни. 

Однією з найпомітніших постатей у російському японознавстві є 

В. Є. Молодяков (професор Інституту японської культури Університету 

Такусьоку (Токіо), ведучий науковий співробітник Інституту сходознавства 

Російської академії наук), який розглядає японську зовнішньополітичну агресію 

як комплекс заходів, націлених на ствердження країною власного престижу на 

міжнародній арені [356]. В. Є. Молодяков детально проаналізував китайський 

фактор у процесі погіршення російсько-японських відносин [357]. Окремі питання 

формування образу Росії в Японії та східної держави у російському суспільстві 

були висвітлені в його спільній з О. Є. Кулановим монографії [332]. Значення 

робіт В. Є. Молодякова полягає у залученні широкого кола нових японських 

джерел. Історик доводить наявність у обох країнах прихильників розвитку 

дружніх двосторонніх відносин та зазначив про вплив окремих особистостей на 
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стан двосторонніх стосунків (зокрема, згадує постаті С. Ю. Вітте, С. Гото, 

Т. Кацури, Миколи Японського). 

Таким чином, сучасна російська історіографія складається з двох 

діаметрально протилежних напрямів. Головним критерієм відмінності між 

роботами апологетиків та прихильниками інноваційного підходу є погляди, що 

відстоюють дослідники російсько-японських відносин. Перша категорія науковців 

спрямована на переосмислення минулого з метою обґрунтування сучасних 

імперських інтересів Росії та вирішення проблем російської державності. У центрі 

їхньої уваги знаходиться проблема приналежності «північних територій», які, 

згідно з переконаннями апологетиків, беззаперечно є історичною частиною 

Російської Федерації. Напрацювання «ревізіоністів» відрізняються прагненням до 

об’єктивних висновків та відмовою від політизації. За теоретико-

методологічними засадами «ревізіоністи» наближаються до напрацювань 

зарубіжних істориків, а їх дослідження спрямовані на вирішення суто наукових 

проблем, що й визначає актуальність цих робіт для сучасної історіографії. 

Японська історіографія. У своєму розвитку японська історіографія 

розподіляється на два періоди – імперський (перша половина ХХ ст.) та сучасний 

(з 1945 р. до наших днів). Поширення з кінця 1980-х рр. в японській історичній 

науці тенденції структуралізму обумовило перехід від загальних праць до 

локальних досліджень. Тематика робіт японських науковців охоплює два 

головних блоки: дослідження історії консульств (1) та вивчення проблем розвитку 

російсько-японських відносин (2). Їх висвітлення відчувало на собі зміни 

політичної ситуації в Японії, зовнішньополітичного клімату та російсько-

японських відносин на окремих етапах історії.  

Дослідження діяльності консульських установ. Упродовж імперського 

періоду (до 1945 р.) огляди діяльності консульств зустрічаються переважно у 

різноманітних довідниках (зокрема, «浦潮案内» («Довідник про Владивосток») 

1902 р. [226]). Наукове вивчення історії консульств розпочалося у 1970-х рр. із 

публікації К. Като « 浦 潮 物 語 » («Історія Владивостоку») [518] (частково 

перевидана в 2014 р. [519]). Автор звернувся до проблеми японської діаспори на 
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російському Далекому Сході. В якості складової частини джерельної бази 

дослідження він залучив масив матеріалів консульських звітів. 

У сучасній японській історичній науці приділяється певна увага вивченню 

окремих аспектів роботи російських консульств на території Японських островів. 

Наприклад, діяльність іноземних дипломатичних установ у Японії стала 

предметом для праці С. Кавакасі [529]. Створення першої російської місії він 

датує 1865 р., тобто від часу призначення Є. К. Бюцова на посаду консула в 

Хакодате. Період діяльності Й. А. Гошкевича перебуває поза увагою дослідника. 

Окрім того, С. Кавакасі стверджує, що О. Е. Оларовський був уповноваженим у 

справах Російської імперії в Японії та виконував свої обов’язки у Токіо. Отже, 

окремі висновки автора стосовно початкового періоду діяльності консульства 

потребують на уточнення. Більш обґрунтованим є розгляд діяльності російської 

місії, що стосується більш пізнього періоду. 

Стаття М. Тацумі, етнічної японки, що з 2015 р. очолює Інформаційний 

центр японської культури в м. Мінськ (Білорусія), присвячена аналізу діяльності 

Й. А. Гошкевича у м. Хакодате. Авторка розповідає про окремі завдання консула, 

до яких належали ознайомлення японців із російською культурою та 

формуванням у далекосхідній країні позитивного образу Російської імперії [442]. 

Про історію російського консульства у Хакодате згадується у довідковій 

статті «函館とロシアの交流» («Контакти між Хакодате та Росією») [533], яка 

розміщена на порталі японського «Товариства з вивчення російсько-японського 

Хакодате» та не має зазначеного авторства, але передає офіційну точку зору 

місцевої громади. Публікація заснована на матеріалах муніципального музею 

м. Хакодате. Важливість цієї статті полягає у презентації дружності відносин між 

росіянами та японцями на регіональному рівні. Окремі проблеми діяльності 

російської установи у м. Нагасакі знайшли висвітлення в роботі Т. Міядзакі, 

присвяченій історії російської військово-морської бази у «російському селищі» 

Інаса [521]. Дослідник навів статистичні відомості про кількість російських суден, 

що відвідували порт упродовж 1881–1903 рр. та зауважив про активності 

консульства у сфері мореплавання. 
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Питання роботи російського консульства у Нагасакі було висвітлено у 

межах довідкової публікації Р. Е. Леіна «Higashiyamate Stories» («Історія 

Хігасіямате») [492], включеної до електронного видання «Nagasaki foreign 

settlement 1859–1941» («Іноземні сетльменти у Нагасакі в 1859–1941 рр.»). Ця 

робота ознайомлює суспільство з діяльністю іноземців у м. Нагасакі. Публікація 

містить відомості про очільників російського консульство та побіжно розкриває 

основні напрями діяльності інституції. 

Характер біографічного нарису має стаття М. Масаесі «ロシア語に堪能で

情報蒐集にも長けた川上俊彦 » («Тосіхіко Кавакамі був майстром зі збору 

інформації, та вільно розмовляв російською мовою») [525]. У публікації лише 

згадується про періоди консульської роботи дипломата у Російській імперії, однак 

наведені відомості дозволяють простежити подальше кар’єрне зростання 

Т. Кавакамі. Таким чином, у напрацюваннях японських істориків вивчення 

проблем діяльності консульств у системі російсько-японських відносин не набули 

комплексного характеру. Дослідники зосереджуються на окремих сюжетах історії 

установ та регіональних міждержавних комунікацій. 

Дослідження російсько-японських відносин за імперської доби. Спроби 

простежити загальну картину розвитку російсько-японських відносин у японській 

історіографії були здійснені ще за імперських часів (перша половина ХХ ст.). 

Праці того періоду (Х. Акагі (1936) [480], К. Асакава (1910) [481], Х. Саіто (1912) 

[508]) відчули на собі вплив офіційної ідеології, згідно з якою Російська імперія 

інтерпретувалась як ортодоксальний антипод, агресор та загроза для Японії. 

Спроба дещо змінити традиційне уявлення була здійснена у працях А. Нагано 

(1931) [532] та К. Кійосави (1942) [528]. Хоча їхні концепції не вступали у 

супротив з домінуючою на 1920-ті – початок 1940-х рр. точкою зору, автори 

намагалися простежити процес зближення країн, вказуючи, що після 1905 р. 

основою для нормалізації міждержавних відносин стали спільність їхніх інтересів 

у Китаї та необхідність протидіяти США. Слід зазначити, що ідеологічна 

спрямованість напрацювань японських істориків за змістом була діаметрально 

протилежна концепціям радянських науковців 1920–1930-х рр., однак за 



26 

формою – цілком тотожною, оскільки японці також намагались обґрунтувати 

доцільність зовнішньополітичного курсу своєї країни та виправдати події 

минулого. 

Сучасний період. Після 1945 р. в Японії, що опинилась у нових умовах 

розвитку, виникає необхідність переосмислення минулого відповідно до нових 

реалій. Зміна становища країни не могла не вплинути на характер досліджень, 

присвячених російсько-японським відносинам. Робота 1950-х рр. К. Табохасі 

«Дипломатическая история японо-китайской войны (1894–1895)» 

(«Дипломатична історія японсько-китайської війни (1894–1895)») [440] 

демонструє витоки конфлікту країн та участь у цьому процесі інших держав. 

Автор прослідковує трансформацію позиції Російської імперії, яка спочатку 

виступила в якості посередника між Японією та Китаєм для дипломатичного 

вирішення конфлікту, але надалі обмежила своє втручання рекомендаційними 

листами. Як вважає автор, це було мотивоване невпевненістю імперії у своїх 

військових силах на Далекому Сході. 

Водночас у історіографії другої половини 1940–1970-х рр. відбулася спроба 

переосмислити та реанімувати старі концептуальні підходи до трактування 

міждержавних відносин науковців імперського часу, згідно з якими саме Росія 

сприймалась як агресор у конфлікті 1904–1905 рр. З огляду на це у працях 

М. Кадзіми стверджується, що у переговорах 1903 р. Японія докладала усіх 

зусиль для досягнення компромісного рішення, однак через «жорстку російську 

позицію» ця ініціатива начебто залишилася нереалізованою [524]. Аналізуючи 

контакти Російської імперії та Японії середини ХІХ ст., С. Манабе стверджував, 

що головною метою участі царського уряду в процесі «відкриття» Японії було 

прагнення налагодити торговельні зв’язки між країнами з метою забезпечення 

товарами російські далекосхідні та американські території [526]. 

Нетипову періодизацію міждержавних відносин запропонував Т. Хосоя, 

який визначив 1891–1905 рр. як період ескалації, що розпочався з початком 

будівництва Транссибірської залізниці [491]. Аналізуючи погіршення російсько-

японських взаємин, Т. Фуруя звернув увагу на те, що після 1900 р. зміцнення 
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позицій Росії на Далекому Сході викликало занепокоєння в японському 

політикумі, який прагнув закріпити свій вплив хоча б у Кореї. Останнє, як вважає 

автор, обумовило поновлення в 1903 р. міждержавного діалогу [522]. 

Досить радикальні оцінки подальшого зближення країн містять 

напрацювання М. Йосімури, який переконує, що головною причиною укладання 

угоди 1912 р. став намір Російської імперії анексувати Північну Маньчжурію 

[520]. Таким чином, аналіз напрацювань істориків у період другої половини 1940–

1970-х рр. ХХ ст. доводить, що японська наука перебувала у процесі 

переосмислення історичного минуло, що викликало поєднання старих ідей з 

новими концепціями. 

Із 1980-х рр. в японській історіографії набули помітного поширення праці, 

спрямовані на вивчення окремих, більш локальних тем російсько-японських 

відносин. Традиційною стала практика співпраці з радянськими/російськими 

архівними установами з метою отримання копій матеріалів, що розширило 

джерельну базу досліджень японських науковців та сприяло більш об’єктивному 

вивченню проблем. Значної популярності у СРСР набула праця С. Накамури 

«Японцы и русские» («Японці та росіяни») [362]. Ця робота була перекладена на 

російську мову, що обумовило її активне використання радянськими і 

пострадянськими науковцями. С. Накамура наголошував на дружньому та 

мирному ставленні Російської імперії до Японії у другій половині ХІХ ст. та 

згадує про існування саме в японському суспільстві певної недовіри та остраху 

стосовно західної сусідки. Також у праці подано стислу характеристику 

просвітницької діяльності російського консула Й. А. Гошкевича. Важливість цієї 

роботи полягає у тому, що вона демонструє позитивний японський погляд на 

процес становлення та розвитку російсько-японських відносин. 

Японським фахівцем з історії російсько-японських відносин є Х. Вада, який 

вказував на ефективності мирної тактики Є. В. Путятіна при «відкритті» Японії, 

результатом чого, на думку автора, став той факт, що для американських кораблів 

було відкриті лише два порти, а для росіян – три [261; 515]. 
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Військова співпраця Російської імперії та Японії у роки Першої світової 

війни розглядається у дослідженнях Й. Хірами. Працюючи зі статистичними 

матеріалами, автор намагається прослідкувати місце японського озброєння у 

контексті загального військового потенціалу Росії в період війни [538]. 

Процес та динаміка формування російської діаспори в Японії в 1920–    

1940-х рр. вивчається у праці Ю. Курати [334]. Активність японських 

рибопромисловців на російському Далекому Сході досліджував А. Судзукі. 

Науковець розширив традиційне уявлення про значення цієї сфери економіки, 

вказуючи на те, що японська рибопромисловість здійснювала певний 

стимулюючий вплив на російських підприємців [437]. Зміст та значення 

російсько-японської «Риболовецької конвенції» 1907 р. стали предметом розгляду 

Е. Камінагі, який зауважив, що, незважаючи на певне обурення, токійський уряд 

вважав положення домовленості прийнятними для країни [527]. 

Розглядаючи стан світової історіографії з проблеми нашого дослідження, 

зазначимо, що нині саме японський науковий простір став полем дискусій вчених 

різних країн з питань російсько-японських відносин. Ключове значення у цьому 

процесі належить виданню «Acta Slavica Iaponica» Університету Хакодате, яке, 

завдяки своєму полілінгвістичному характеру, друкує статті не лише на японській, 

але й на російській та англійській мовах. Зокрема, в межах цього видання були 

надруковані статті Ю. Курати [334], В. Макомі [500], З. Ф. Моргун [359], важливі 

для розуміння проблеми, що вивчається у дисертаційній праці. 

Західну історіографію, дотичну до проблемного поля нашого дослідження, 

слід розподілити на такі тематичні групи: роботи, присвячені розгляду 

функціонування консульських установ (1); праці, в межах яких розглядаються 

російсько-японські відносини (2). 

Перша група названого масиву історіографії складається з досліджень, 

націлених на теоретичне осмислення консульського права та праць, спрямованих 

на історичний аналіз діяльності інституцій. Ще з початку ХІХ ст. західні науковці 

приділяли значну увагу вивченню механізмів правового регулювання 

міжнародних відносин. Відомими хрестоматійними роботами з проблем 
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консульського права були дослідження М. Карлеса [483], Ф. де Кюссі [486], 

А. Мілтіца [501], А. Рівьє [414] (Франція) та Ф. Ліста (Німеччина) [338]. Роботи 

названих науковців мали практичне спрямування – роз’яснити для сучасників 

основні положення чинного права. Здійснений нами аналіз праць вказаних 

дослідників дозволяє простежити головні характеристики консульств, притаманні 

для установ усіх країн незалежно від особливостей національної системи. 

Традиція дослідження історії консульств, що діяли у межах російсько-

японських відносин, простежується у західній історіографії з 1960-х рр. На 

висвітлення цих питань спрямовані роботи Дж. Ленсена («Japanese Diplomatic and 

Consular Officials in Russia» («Японські дипломатичні та консульські службовці у 

Росії») (1968) [494], «Russian Diplomatic and Consular Officials in East Asia» 

(«Російські дипломатичні та консульські службовці у Східній Азії») (1968) [495]), 

у яких автор простежує хронологію становлення системи консульських установ. 

Оскільки науковець випустив з уваги, що значна кількість консулів призначалася 

на посаду із середини року, він припустився помилок. Дж. Ленсен вносить 

посадовця до переліку лише з наступного року, а осіб, що виконували обов’язки 

нетривалий термін, як правило, взагалі не згадує. Наведений у роботі 

фактологічний матеріал також потребує доопрацювання. Слід зазначити, що 

вказані роботи є найповнішою реконструкцією системи консульських установ з 

переліком імен їхніх очільників, що діяли у контексті російсько-японських 

відносин. 

Інша робота Дж. Ленсена «The Russian push toward Japan» («Натиск Росії на 

Японію») (1859) [496] розкриває питання встановлення російсько-японських 

дипломатичних відносин. Автор зазначив, що дружній характер місії 

Є. В. Путятіна був її беззаперечним здобутком та сприяв позитивному ставленню 

японського суспільства до росіян. Значення російської місії 1853–1855 рр. 

знайшло висвітлення у роботі В. Макомі, який зазначав, що організація 

американської експедиції змусила росіян не зволікати з відправленням власної 

місії до Японії. Зрештою, візити та переговори з Російською імперією поставили 

перед бакуфу питання про доцільність припинення політики самоізоляції і, у чому 
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впевнений дослідник, японські порти могли першими відкритися саме для Росії, 

навіть без агресивної дипломатії США [500]. 

Дискусійний характер у західній історіографії отримала проблема 

Петербурзької угоди 1875 р. (внаслідок якої були відкриті японські консульства 

на російському Далекому Сході). Дж. Стефан, зауважує, що Японія не зуміла 

налагодити належне освоєння о. Сахаліну та була змушена відмовитися від нього 

в обмін на Курильські острови. Угода носила для Токіо збитковий характер [509]. 

Іншою є позиція Дж. Л. Мак-Клейна, який доводив, що японський уряд 

заздалегідь був готовий до подібних результатів, однак суспільне ставлення до 

них виявилося негативним [343, с. 261]. 

Процес загострення російсько-японських відносин початку ХХ ст. став 

предметом вивчення для праці британського науковця І. Н. Ніша [503], який 

вважав, що центром інтересів токійського уряду була Маньчжурія, а Корея мала 

другорядне значення. Автор наголошує, що англо-японський союз не був 

передумовою майбутнього конфлікту між Токіо та Петербургом, а причиною 

війни 1904–1905 рр. була експансія Російської імперії на Далекому Сході. 

Розширене розуміння російсько-японського протистояння, як такого, що 

розпочало еру сучасних глобальних конфліктів, представив колектив авторів 

дослідження «World War Zero» («Світова війна нуль») (2005) (Д. Вольф, 

С. Йокоте, В. В. Меннінг) [512; 513]. Науковці обґрунтовують свої погляди щодо 

російсько-японського конфлікту тим, що до тієї війни були причетні політичні 

сили та фінансові кола, які перебували далеко за межами театру військових дій. 

Це вплинуло на перебіг геополітичних подій в історичній перспективі. 

Сучасним західним фахівцем з питань російсько-японських відносин є 

американський науковець П. Бертон. У своїй монографії «Russo-Japanese relations, 

1905–1917: from enemies to allies» («Російсько-японські відносини, 1905–1917 рр.: 

від ворогів до союзників») (2012) [482] автор прослідковує витоки російсько-

японського союзу 1916 р. Аналізуючи наслідки війни 1904–1905 рр., П. Берток 

помітив, що подальше політичне зближення країн нівелювало можливість 

розвитку реваншистських настроїв, які є типовими для сторони, яка зазнала 
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поразки. Науковець підсумовує, що зближення країн у роки Першої світової війни 

було обумовлено їх прагненням уникнути загрози посилення позицій Німеччини у 

Китаї, чи зближення з ворожою країною однієї зі сторін угоди. В цілому 

П. Бертон подав російсько-японський союз 1916 р. як вимушене зближення країн, 

який склався через їх намагання убезпечити свої інтереси від Німеччини, що на 

той час була ворожою державою. 

Цей період міждержавних взаємин розглядається також у напрацюваннях 

Дж. Фергюсона [487], який демонструє хвилеподібний характер розвитку 

російсько-японських відносин за період 1907–2007 рр. Основною темою розгляду 

науковця став розвиток стосунків між двома країнами у роки «холодної війни». 

На початку свого аналізу Дж. Фергюсон характеризує зовнішні та внутрішні 

чинники, що обумовили зближення країн упродовж 1907–1917 рр. Автор вважає, 

що угода 1910 р. надала російсько-японським відносинам форми «квазі-альянсу». 

Досить радикально оцінює цей договір Кіт Нельсон [517], зауважуючи, що 

домовленість змінила характер англо-японських відносин, оскільки посилювала 

позиції Токіо, що набували небезпечного для Великої Британії характеру. 

Окремі екскурси у проблеми російсько-японських стосунків здійснювалися 

західними дослідниками у працях, присвячених історії Російської імперії 

(А. Малоземф [498], Д. Схиммельпеннинк ван дер Ойе [439]), Японії 

(Х. Ванденберг [262], У. Гріффіс [488], К. С. Латоретт [493], К. Янг [516]) та 

міжнародних відносин (Е. Лавісс, А. Рамбо [305]). 

Таким чином, західна історіографія з проблем російсько-японських 

політичних та консульських відносин представлена невеликою кількістю 

досліджень. Вчені намагаються подати узагальнену характеристику основних 

етапів розвитку міждержавних взаємин, прослідковуючи вплив західних країн на 

становлення двосторонніх відносин. Хоча у роботах спостерігається прагнення до 

об’єктивності та збереження позиції «спостерігача», автори не можуть уникнути 

певного перебільшення стосовно ролі країн Заходу в процесі трансформації 

російсько-японських взаємин. Слід зазначити, що саме західні дослідники 

визнали консульське право як окреме предметне поле, що потребує на вивчення. 
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Також у межах західної історіографії були здійснені дослідження з питання 

формування системи консульських російсько-японських установ та закладені 

основи для порушення цих проблем у працях сучасних істориків Російської 

Федерації, Японії та України. 

Українська історіографія. Японознавство є новим напрямом в українській 

історичній науці, яке лише починає свій розвиток [411]. До недавнього часу була 

відома лише одна праця українського діаспорного історика – І. Світа (США), 

«Українсько-японські відносини 1903–1945» (1972) [427], присвячена проблемі 

облаштування українських мігрантів у Японії та Маньчжурії. Надаючи огляд 

історії російсько-японських взаємин, І. Світ звернув увагу на тому, що укладення 

англо-японського союзу (1902) було обумовлено «впертим просуванням Росії на 

Далекий Схід» [427, с. 10]. Таким чином, у якості агресора автор розглядає саме 

Російську імперію та подає досить позитивний образ Японії, що кардинально 

відрізнялося від точки зору тогочасних радянських науковців. 

Сучасна українська історіографія складається з робіт, присвячених окремим 

аспектам історії Японії, Російської імперії, міжнародних відносин та діяльності 

консульських установ. Під поняттям «сучасна українська історіографія» ми 

розуміємо пострадянську історіографію, датуючи її з 2000-х рр., оскільки саме 

тоді з’явилися перші дослідження українських істориків з проблеми російсько-

японських відносин у імперську добу. На перетині зазначених дослідницьких 

проблем знаходиться праця О. Б. Кириченко (м. Харків), присвячена діяльності 

російських дипломатичних установ у Японії в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. [320]. Дослідниця виокремила «хакодатський» період у історії діяльності 

офіційної російської місії на Японських островах, який характеризувався 

поєднанням консульських і дипломатичних функцій у діяльності консула. 

О. Б. Кириченко звертає увагу на культурний та дипломатичний аспект роботи 

російських чиновників Й. А. Гошкевича та Є. К. Бюцова, а також аналізує зміст 

звітів О. Е. Олоровського, презентуючи їх як важливе джерело з історії російсько-

японських відносин. Додатково на основі архівних матеріалів вона простежила 

обставини створення російського консульства у Нагасакі, уточнюючи основні 
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етапи цього процесу, а також звернулася до проблеми невизначеності 

нормативно-правових положень, що регламентували функціонування установи. В 

цілому робота О. Б. Кириченко є найбільш послідовним дослідженням з питань 

діяльності російських консулів у Японії, де особлива увага приділяється їхнім 

дипломатичним функціям на початковому етапі роботи інституцій (1858–1874). 

Питання додаткових таємних завдань консулів, зокрема їх ймовірного 

шпигунства в Одесі, стало предметом роботи О. П. Тригуба [448], де 

проаналізовано діяльність японських консульських чинів на українських землях. 

Дослідник переконаний, що унаслідок ефективної роботи російських спецслужб 

МЗС Японії було змушене перевести японського консула К. Іідзіму з м. Одеса на 

інше місце служби, а пізніше взагалі закрити установу. Цей висновок, на наш 

погляд, дискусійний і бездоказовий. Наші дослідження демонструють, що 

діяльність К. Іідзіми, навіть після російсько-японської війни, перебувала поза 

увагою російської контррозвідки. Таємний нагляд за наступним консулом – 

Н. Фукудою, який дійсно був запроваджений на нетривалий термін, не приніс 

результатів, очікуваних спецслужбами. Таким чином, висновки, подані у 

публікації О. П. Тригуба, потребують на уточнення з метою поглиблення 

розуміння зазначених процесів і явищ. 

Біографії російських консулів у Японії як важливий аспект нашої проблеми 

все ще потребують на подальшу реконструкцію. Питання про місце поховання 

Г. О. де Воллана, російського консула у Хакодате і Нагасакі (1887–1892), стало 

предметом дослідження В. М. Дєдова [281]. Дотримуючись головної мети роботи, 

В. М. Дєдов аналізує ключові періоди життя дипломата, що дозволяє розширити 

уявлення про сутність кадрової політики МЗС Російської імперії. 

Харківський історик С. А. Фалько дослідив діяльність розвідувальної 

служби Військового міністерства Російської імперії у Китаї, Кореї та Японії [455]. 

Він вказує на низьку ефективність її роботи, внаслідок чого Росія не зуміла 

розгледіти та оцінити належним чином військові сили та потенціал Японії 

напередодні війни 1904–1905 рр. 
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В українській історіографії певна увага була приділена вивченню діяльності 

іноземних консульств на землях України. Фахівцем із цього питання є дослідниця 

з м. Миколаїв Л. А. Вовчук, яка захистила дисертаційну роботу з проблеми 

функціонування іноземних консульств західних держав на Півдні Російської 

імперії наприкінці XVIII – початку ХХ ст. [268]. Вона приділила значну увагу 

впливу консулів на економічне, культурне та громадське життя регіону, що 

дозволило створити узагальнений образ консульської служби. Л. А. Вовчук також 

побіжно згадує про окремі питання діяльності японської установи в Одесі. 

Дослідниця помітила, що консульство мало «виключно політичний інтерес у 

регіоні», тобто було створено з метою підготовки до майбутнього російсько-

японського протистояння та у кадровому відношенні було представлено 

«дипломатами, які перебували на військовій службі» [269, с. 50]. Ці висновки 

дослідниця зробила на основі положень згаданої вище статті О. П. Тригуба. 

Розглядаючи питання етнічної приналежності консульських чинів, Л. А. Вовчук 

вказує, що серед службовців японської установи була досить висока кількість 

етнічних японців. Таким чином, хоча окремі положення робіт дослідниці 

потребують подальшої верифікації, у них містяться важливі висновки щодо 

особливостей японської консульської служби на Півдні Російської імперії. 

Сучасна українська японістика, у межах якої вивчаються питання 

російсько-японських відносин, все ще знаходиться у процесі становлення. Низка 

робіт останніх років продемонструвала певний інтерес щодо дослідження 

діяльності консулів у контексті російсько-японських відносин. Це дозволяє по-

новому розглянути процес їх розвитку, розширити розуміння впливу установ на 

локальний рівень міждержавних комунікацій. 

Таким чином, історіографія з питань, тематично спрямованих на розгляд 

діяльності консульських установ у системі російсько-японських відносин, 

представлена напрацюваннями російських (імперського, радянського, сучасного 

періодів), японських (імперського, сучасного), західних та сучасних українських 

дослідників. Проблемна історіографія складається з двох тематичних комплексів: 

вивчення теоретичних та практичних сюжетів діяльності консульських 
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установ (1) і проблем розвитку міждержавних взаємин (2). Якщо перша група 

досліджень дозволяє поглибити уявлення про конкретні випадки діяльності 

інституту на регіональному рівні, то друга – з’ясувати загальні умови їх 

функціонування. Істориками був здійснений розгляд науково важливих питань, 

серед яких: становлення та трансформація російсько-японських політичних 

відносин; проблема формування японської діаспори в Російській імперії та 

присутність росіян у Японії; дослідження біографій і діяльності окремих 

консульських чинів, а також етапів функціонування російської дипломатичної 

місії на Японських островах. У межах проблемної історіографії визначені основні 

складові елементи системи установ, що діяли в контексті двосторонніх взаємин. З 

іншого боку, представлена історіографічна база демонструє відсутність окремого 

дослідження, спрямованого на висвітлення діяльності консульств у контексті 

російсько-японських відносин другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Це дозволяє 

визначити лакунні питанні, які виникають у контексті наукової проблеми, що 

аналізується. Складним залишається датування періодів діяльності установ, років 

роботи окремих консулів, що обумовлює потребу в їх уточненні для визначення 

характерних рис кадрової політики МЗС країн. Поза межами існуючих 

досліджень опинилися проблеми ролі діяльності консулів у контексті міжетнічних 

комунікацій; вплив на роботу установ стану міждержавних відносин; змісту 

консульських функцій тощо. Науковцями була реконструйована лише незначна 

кількість біографій консулів (із 35 російських очільників вивчено життєвий шлях 

менше десяти осіб). Відокремлений розгляд функціонування інституцій, 

персоналій та стану міждержавних відносин не дозволив створити цілісне 

уявлення системи інституту консульства Російської імперії на Японських 

островах та Японії на території Росії, простежити спільні та відмінні риси в їх 

діяльності. Зазначені аспекти вказують на наявність наукової актуальності 

проблеми дисертаційного дослідження. 
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1.2. Джерельна база дослідження 

Дослідницькі завдання нашої наукової роботи обумовили залучення 

широкого кола різноманітних за видовими та змістовними ознаками джерел. З 

метою розкриття інформаційного потенціалу цих матеріалів у процесі 

дослідження було здійснено визначення їх групової приналежності. У пошуках 

ефективних методів класифікації ми звернулись до праць В. Я. Борщевського 

[260], В. І. Воронова [270], І. Д. Ковальченка [321], Л. Н. Пушкарьова [412] та 

Ю. А. Святця [428]. Характер нашого дослідження обумовив доцільність 

використання типово-видового методу класифікації джерел, тобто їх розподіл на 

групи з урахуванням зовнішніх ознак, походження, здатності висвітлювати різні 

аспекти діяльності консульств відповідно до поставлених у роботі завдань. 

Джерела, важливі для нашого дослідження, складаються з опублікованих та 

неопублікованих матеріалів. У процесі підготовки дисертаційної роботи були 

використані документи архівних установ України (Державного архіву Одеської 

області (м. Одеса) (ДАОО), Центрального державного історичного архіву 

(м. Київ) (ЦДІАК)), Російської Федерації (Архіву зовнішньої політики Російської 

імперії (м. Москва) (АЗПРІ), Державного архіву Російської Федерації (м. Москва) 

(ДАРФ), Російського державного історичного архіву (м. Санкт-Петербург) 

(РДІА)) та Японії (Національного архіву Японії (м. Токіо), Дипломатичного 

архіву Міністерства закордонних справ Японії (м. Токіо)). 

Джерельна база дослідження складається з таких груп: 1) законодавчі акти 

(міждержавні угоди, консульські статути, урядові накази та розпорядження); 

2) ділове листування (з відомствами центрального та локального рівня); 

3) консульські звіти (складені очільниками російських та японських осередків); 

4) періодичні видання (центрального та місцевого значення); 5) документи 

особистого походження (щоденники, мемуари, листи); 6) науково-публіцистичні 

праці консулів; 7) довідкові матеріали (статистичні джерела, адрес-календарі); 

8) візуальні джерела (картографічні та фотоматеріали). 

Розглянемо окремі складові джерельної бази. 
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1. Законодавчі акти – дозволяють визначити місце консульств у загальній 

структурі бюрократичного апарату країн та з’ясувати особливості їх діяльності. 

Будучи розрізненими за своїм внутрішнім змістом, законодавчі акти, опрацьовані 

нами у процесі дослідження, представлені міжнародними угодами, 

консульськими статутами, урядовими наказами та розпорядженнями. 

Значна кількість документів цієї групи належить до неопублікованих 

(архівних) джерел, що зберігаються у фондах АЗПРІ (ф. 161 «Санкт-

Петербургский главный архив» («Санкт-Петербурзький головний архів») [10; 11], 

ф. 300 «Консульство в Хакодате» («Консульство у Хакодате) [12]), Національного 

архіву Японії [82–91] та Дипломатичного архіву Міністерства закордонних справ 

Японії [59]. Документи з японських архівів розміщені на електронному ресурсі 

Японського центру азійських історичних записів (Japanese Centre for Asian 

Historical Records) (http://www.jacar.go.jp), що дозволило нам здійснити їх 

дистанційне вивчення. 

Головний масив необхідних законодавчих актів представлений у «Полном 

собрании законов Российской империи» («Повне зібрання законів Російської 

імперії») [106; 119–122]. Також ми користувалися певним комплексом матеріалів, 

представлених у «Сборнику договоров и дипломатических документов по делам 

Дальнего Востока. 1895–1905 гг.» («Збірник угод і дипломатичних документів зі 

справ Далекого Сходу. 1895–1905 рр.») [100] та «Сборнику договоров и других 

документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1842–

1925)» («Збірник угод та інших документів з історії міжнародних відносин на 

Далекому Сході (1842–1925)») [96–98; 100–105; 107–108; 110–115]. Низка 

міждержавних домовленостей була подана у якості додатків до монографічних 

робіт М. Вєнюкова [102] та Дж. Ленсена [116; 117]. 

Вивчення міжнародних угод дозволило простежити основні тенденції 

розвитку відносин між країнами. Ці матеріали з одного боку, є підсумком 

розвитку дипломатичних стосунків, а з іншого – основою для подальших 

взаємозв’язків, що спонукали держави до отримання більших переваг як у 

політичному, так і соціально-економічному вимірах. 

http://www.jacar.go.jp/
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Центральне місце у перших російсько-японських домовленостях 1855–

1875 рр. належить визначенню лінії кордону. «Договір про мир та дружбу» (інша 

назва «Про торгівлю та кордони») 1855 р. [108] надавав підстави для створення 

російського консульства у Японії, а «Про дружбу та торгівлю» 1858 р. [118] – для 

розширення системи установ. Угода 1875 р. «Про обмін Курильських островів на 

Сахалін» [109] не лише визначила приналежність спірних територій, але й 

обумовила відкриття японських консульств у Російській імперії. Російсько-

японські договори «Про торгівлю та мореплавство» 1895 р. [100] та 1907 р. [10] 

містять відомості про правила взаємодії консульських чинів з місцевою 

адміністрацією. «Протокол про відкриття консульств Росії та Японії» 1907 р. був 

спрямований на визначення складових елементів системи консульських установ 

[11]. «Риболовецька конвенція» 1907 р. [106] обумовлювала функціональне 

спрямування окремих консульств Японії та Російської імперії. 

Таким чином, використання матеріалів міждержавних угод дозволяє 

встановити загальні нормативно-правові положення, що створювали підстави для 

відкриття консульств та регулювали окремі питання щодо їх компетенцій. Окрім 

власне російсько-японських договорів у процесі дослідження були розглянуті 

угоди сторін з іншими країнами, зокрема, «Американсько-японський договір про 

мир та дружбу» 1854 р. [96] та «Союзна угода між Великобританією та Японією» 

1902 р. [115], що демонструють залежність російсько-японських взаємин від 

розвитку міжнародних відносин. 

У консульських статутах визначалися функції установ, внутрішній 

регламент їхньої діяльності, порядок зносин із центральними структурами МЗС і 

місцевою адміністрацією країни перебування. Наше розуміння російського та 

японського консульського права базується на таких актах: «Устав для консулов 

Его Императорского Величества, пребывающих в Европе и Америке» («Статут 

для консулів Його Імператорської Високості, що перебувають у Європі та 

Америці») (1820) [123], «Устав для российских консулов в Европе и Америке» 

(«Статут для російських консулів у Європі та Америці») (1858) [119], «Устав 

консулов» («Статут консулів») (1893) [124] та «日本帝国領事規則» («Правила для 
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японських імперських консулів») (1890) [84]. Статути дозволяють сформувати 

уявлення про головні засади та напрями діяльності установ, простежити 

національні особливості консульського права та задекларовані країнами 

принципи кадрової політики. 

Урядові накази та розпорядження є спеціальними державними 

інструкціями, які мали регулювати діяльність певних інституцій. Низка цих 

документів була присвячена питанням зміни статусу консульств («Высочайше 

утвержденный, 24 мая / 5 июня 1870 года, штат Консулов в Японии» («Найвище 

затверджений, 24 травня / 5 червня 1870 року, штат Консулів у Японії») [120]), «О 

преобразовании вице-консульства в Йокогаме в консульство» («Про перетворення 

віце-консульства в Йокогамі у консульство») [121]), перегляду державних 

видатків на установи («О сокращении расходов на содержание Консульства в 

Хакодате» («Про скорочення витрат на утримання консульства в Хакодате») [122], 

«公使館領事館費用条例中改正» («Внесення правок до витрат на консульства та 

посольства») [91]). Аналіз урядових розпоряджень дозволив дослідити 

матеріальний бік забезпеченості діяльності консульств та пріоритетність одних 

установ над іншими при розподілі фінансування, що демонструвало значимість 

інституцій для держави та політичні трансформації, які відображались у зміні 

становища консульств. Нами були розглянуті урядові інструкції, що надавалися 

особисто консулам (Й. А. Гошкевичу «Ведению консульства подлежат...» 

(«Віданню консульства належить…») [12] та Н. Фукуді «福田直彦» («Фукуда 

Наохіко») [78]). Ці документи допомагають визначити перелік консульських 

функцій та їх відповідність зовнішньополітичній стратегії урядів. 

Таким чином, законодавчі акти регламентували діяльність всього інституту 

консулів (міжнародні угоди), конкретних установ, персоналій (накази, інструкції) 

та систем окремих країн (статути). Вивчення матеріалів цієї групи дозволило 

простежити місце інституту, що розглядається, у загальній структурі 

двосторонніх відносин та урядового бюрократичного апарату; з’ясувати 

можливість визначення залежності діяльності установ від політики центрального 
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відомства та зміни пріоритетності інституцій з огляду на стан взаємин між Токіо і 

Петербургом та історичного моменту. 

2. Ділове листування з відомствами центрального та локального рівня, 

розкриває два важливі аспекти нашої теми: 1) процес становлення та розвитку 

міждержавних відносин; 2) взаємодію консульських установ з місцевими 

провладними структурами країни акредитації. 

Вагома частина кореспонденції центрального відомства була опублікована у 

спеціалізованих виданнях, зокрема у збірках «Международные отношения в эпоху 

империализма» («Міжнародні відносини в епоху імперіалізму») [151–154] та        

«日本外交文書デジタルアーカイ » («Японський дипломатичний цифровий 

архів») [158–161]. Ділове листування локального рівня представлено матеріалами 

фондів 16 («Одесская городская управа» («Одеська міська управа») [5]) та два 

(«Канцелярия Одесского градоначальника» («Канцелярія Одеського 

градоначальника») [4]) ДАОО, а також 63 («Отделение по охранению 

общественной безопасности и порядка в Москве…» («Відділення з охорони 

громадської безпеки і порядку в Москві…») [13]), 102 («Департамент полиции 

Министерства Внутренних дел» («Департамент поліції Міністерства Внутрішніх 

справ») [14]) та 818 («Плансон Георгий Антонович…» («Плансон Георгій 

Антонович…») [18]) ДАРФ. 

Дослідження взаємин між центральними відомствами країн було здійснено 

шляхом вивчення матеріалів дипломатичного листування, звітів та телеграм 

чиновників найвищого рівня, що надають можливість розглядати процес 

вироблення країнами державного зовнішньополітичного курсу. Нами досліджено 

дипломатичне листування між міністрами закордонних справ Російської імперії і 

Японії та їхніми послами (зокрема, з російським послом у Токіо 

Н. А. Малевським-Малевичем [149; 151; 153; 154]), а також між вищими 

дипломатичними представниками країн, у тому числі з приводу продажу Японією 

зброї за кордон у роки Першої світової війни [158–161]. 

У листуванні з центральним відомством містяться окремі звернення до 

діяльності консульств. Зокрема, у серії телеграм між міністром закордонних справ 



41 

Японії Т. Нісі та послом у Санкт-Петербурзі Т. Хаясі 1898 р. вирішувалася 

подальша доля японського консульства у м. Одеса [48]. Відомості з донесення 

М. А. Малевського-Малевича періоду Першої світової війни дозволяють 

визначити фінансову доцільність діяльності російських установ у Японії [153]. 

Відстоюючи права та інтереси своїх співвітчизників, консули вступали у 

взаємодію з місцевими органами влади. Свідчення про ці контакти містяться в 

офіційному листуванні локального рівня, що віддзеркалює зв’язок між місцевою 

адміністрацією країни акредитації та консульськими чинами. Листування між 

Одеським градоначальником П. А. Зеленським та керуючим японським 

консульством у Одесі С. Тодо в 1899–1900 рр. стосовно передачі місту експозиції 

японських товарів поглиблює розуміння регіональних особливостей діяльності 

установи [5]. Ці документи надають можливість стверджувати, що у стосунках 

між російською владою та японськими консульськими чинами домінувало 

взаємопорозуміння, за якого сторони були готові до співпраці. 

Зовсім інший бік діяльності установи розкриває листування між одеською 

адміністрацією та відділенням контррозвідки в 1907 р. з приводу підозри у 

шпигунстві підданих Японії (зокрема, консула Н. Фукуди) [4; 13]. Ці документи 

свідчать про намагання росіян попередити можливі антидержавні дії, які, за 

переконанням «силовиків», здійснювали японці. 

Листування між службовцями консульства Японії у Владивостоці та 

далекосхідною російською адміністрацією з приводу відсутності в японських 

рибалок, що працювали на промислах у конвенційних водах, завізованих 

паспортів демонструє наявність прогалин у російському законодавстві та 

прагнення сторін захистити інтереси своєї країни [14]. 

Звіт російського чиновника Г. А. Плансона, присвячений дослідженню 

функціонування установ Японії на Далекому Сході Російської імперії, розкриває 

системність порушення японськими консульськими службовцями російського 

законодавства [18]. Автор намагався визначити причини та наслідки подібного 

явища та приходить до висновку, що у окремих випадках дії японців не несли 

збитків для Російської імперії, сприяючи мобільному вирішенню проблем, що 
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виникали за умов діяльності японських рибопромисловців у регіоні. 

Уповноважений МЗС Росії В. В. Граве також вивчав це питання. За підсумком 

свого відрядження на російський Далекий Сход він склав звіт про становище 

корейців, китайців та японців у регіоні [146]. Автор наводить статистичні 

відомості про чисельність японської діаспори, характер її економічної діяльності 

та розповідає про взаємодію з консульством. 

Інший зміст мають скарги консула О. Е. Оларовського з приводу його 

конфлікту з японськими митниками, які, з одного боку, демонструють прагнення 

чиновника відстояти свої власні інтереси та престиж, а з іншого – небажання 

Російської імперії йти на конфлікт із Японією через непринципові питання [24]. 

Таким чином, листування консулів містить відомості про характер взаємодії між 

представниками місцевої влади країни акредитації та консульськими чинами. 

3. Консульські звіти виокремлюються в окрему складову нашої джерельної 

бази, оскільки мають особливе значення для розкриття предмета дослідження. 

Аналіз цих матеріалів розкриває практичний бік функціонування установ та їхніх 

очільників. Накопичені чиновниками відомості у вигляді звітів спрямовувалися 

до центрального відомства, що сприяло формуванню цілісного уявлення про 

країну акредитації як в урядовців, так і опосередковано у суспільства в цілому. У 

донесеннях, як правило, висвітлювалися питання економічного становища регіону, 

тенденцій російсько-японської торгівлі, рибопромисловості, військового та 

технічного потенціалу країни перебування, повідомлялося про наявні шляхи 

сполучення, умови життєдіяльності діаспори та інші дотичні теми. 

Діяльність російських консульств у Японії розкривають документи фондів 

300 («Консульство в Хакодате» («Консульство у Хакодате») [12]»), 150 

(«Японский стол» («Японський стіл») [8]) АЗПРІ та Р200 («Министерство 

иностранных дел Российского правительства» («Міністерство іноземних справ 

Російського уряду») [17]) ДАРФ. Частина звітів російських службовців була 

опублікована на сторінках спеціалізованих видань – «Сборник консульских 

донесений» («Збірник консульських донесень») [125–130; 136; 139–141], 

«Материалы к познанию русского рыболовства» («Матеріали для пізнання 
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російського рибальства») [137; 138; 142]. Звіти японських консульських 

службовців зберігаються в сховищах Дипломатичного архіву Міністерства 

зовнішніх справ Японії [25–58; 60–79]. 

У процесі нашого дослідження були розглянуті консульські звіти як 

японських (К. Іідзіми [30–31; 93], Т. Кавакамі [35–36; 60–62], М. Номури [40–45; 

76–77], Ф. Оторі [46–47; 68]), О. В. Ракшеєва [49–51; 54–55], Н. Фукуди [25–27; 

69–70]), так і російських службовців (М. М. Геденштрома [125; 126], В. Ф. Гроссе 

[127–130], Є. Ф. Лебедєва [136–138], О. С. Максимова [139], В. В. Траутшольда 

[141; 142]). Ці матеріали надають можливість дослідити такі питання: 

1) залежність діяльності установ від особистості її керівника; 2) вплив політичних 

процесів на характер роботи інституту; 3) особливості роботи чиновників у 

певних регіонах. Звіти поглиблюють наші уявлення про розуміння очільниками 

значимості власної діяльності. 

4. Періодичні видання є джерелом комплексного характеру, яке дозволяє 

простежити динаміку змін актуальності російсько-японських відносин у 

сприйнятті суспільством обох країн. Ці матеріали демонструють офіційну 

урядову позицію або, через точку зору певного видання, позиції окремих 

прошарків суспільства. Зазначене обумовило виокремлення періодичних видань в 

самостійну групу джерел дослідження. 

Нами були проаналізовані матеріали надруковані як у виданнях державного 

рівня («Торгово-промышленная газета» («Торгово-промислова газета») [162; 166; 

167; 174; 176; 177], «Новости Дня» («Новини Дня») [169; 173]), так і регіональної 

періодики («Южное обозрение» («Південний огляд») [163; 171], «Дальний 

Восток» («Далекий Схід») [174; 178], «時事新報» («Огляд поточних подій») [181], 

«中外商業新報» («Огляди внутрішніх та зовнішніх комерційних новин») [182]). 

Останні містять відомості про конкретні дії консулів у містах розташування 

установ. Періодичні видання відображають сучасні для них події державного та 

регіонального масштабу, демонструючи при цьому найактуальніші питання та 

суспільно важливі аспекти діяльності консульств. Ці відомості дозволяють 

вирішити окремі завдання нашого дослідження. 
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5. Матеріали особистого походження надають можливість вивчати 

особливості сприйняття російсько-японських відносин особами різного 

соціального, економічного та політичного становища. У процесі дослідження 

нами були використані мемуари, спогади та щоденники як провідних політичних 

діячів, що визначали загальний зовнішньополітичний курс країни (російського 

імператора Микола ІІ [185]; міністра фінансів С. Ю. Вітте [183]; військового 

міністра О. Н. Куропаткіна [191]; міністра закордонних справ С. Д. Сазонов [196]; 

прем’єр міністра, міністра юстиції та військового міністра Японії маршала 

А. Ямагато [192]; міністра іноземних справ Японії К. Ісіі [189]), її втілювачів 

(військового інженера В. Г. Федорова [199]), так і тих приватних осіб, що мали 

безпосередній досвід взаємодії з консульствами (архієпископа Миколи 

Японського [186–188], чиновника А. П. Сильницького [197], етнографа 

В. Л. Серошевського [193–195], письменників В. В. Крестовського [190] та 

А. П. Чехова [200]). 

Спогади С. Ю. Вітте дозволили простежити процес формування російського 

зовнішньополітичного курсу. Вони демонструють зміну зовнішньополітичної 

стратегії Російської імперії на межі ХІХ–ХХ ст. [183]. Після підписання 

Портсмутського миру політик, який зробив багато для його укладення, вказав на 

необхідність зближення країн. Розвиток міждержавних взаємин після 1905 р. 

відповідав саме його переконанням. Свої роздуми про причини російсько-

японського зіткнення державний діяч виклав у роботі «Возникновение русско-

японской войны» («Виникнення російсько-японської війни») [23], яка зберігається 

у фонді 1622 «Витте, гр. Сергей Юльевич…» («Вітте, гр. Сергій Юлійович…») 

РДІА. Спогади С. Ю. Вітте, разом з урахуванням інших джерел, надають 

можливість реконструювати політичні погляди вищих кіл російського політикуму 

та зрозуміти розроблену ним зовнішньополітичну стратегію розвитку російсько-

японських відносин. 

У процесі дослідження були використані тексти промов відомого 

японського політичного та військового діяча А. Ямагато, які є важливими для 
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реконструкції ідеологічної доктрини Японії та визначення у ній місця, яке за 

переконанням японця мала займати Російська імперія [192]. 

Опис основних подій російсько-японських відносин періоду Першої 

світової війни міститься у мемуарах міністра закордонних справ Японії К. Ісіі. Їх 

використання дозволяє простежити процес вироблення зовнішньополітичного 

курсу Токіо. Розглядаючи продаж Японією зброї у роки Першої світової війни, 

К. Ісіі зауважив, що основними цілями цих дій для Токіо було прагнення 

уникнути розгортання у Російській імперії «внутрішніх потрясінь» та укладення 

між нею та Німеччиною сепаратного миру [189, с. 84, 86]. Важливість спогадів 

К. Ісіі полягає у тому, що подібної позиції дотримувалася більша частина 

японських урядовців. 

Трансформація ставлення Японії до Росії у роки Першої світової війни була 

яскраво проілюстрована у спогадах В. Г. Федорова «В поисках оружия» («У 

пошуках зброї») [199]. Російський військовий фахівець у 1914 р. був відряджений 

до Японії у складі «Комісії із закупівлі стрілецького озброєння». Він згадує, що 

спочатку японська сторона у цьому питанні надавала перевагу Англії та Франції, 

зволікаючи з остаточною відповіддю росіянам. Однак, у зв’язку із затягуванням 

військових дій, Токіо змінив свої пріоритети. Окрім власне питань російсько-

японських відносин, спогади В. Г. Федорова досить виразно демонструють 

особливості організації процесу виробництва зброї в Японії, розповідають про 

соціально-економічне становище країни. 

Принципово важливе значення відповідно до завдань нашого дослідження 

мають матеріали, що віддзеркалені на сторінках щоденника архієпископа Миколи 

Японського – засновника Духовної православної місії в Японії, який спілкувався з 

російськими консулами з різних питань [186–188]. Матеріали цього джерела 

дозволяють визначити терміни діяльності окремих консулів, їхні особисті 

характеристики, характер взаємин чиновників із православною церквою та 

діаспорою, а також помітити наявні недоліки в їхній роботі. Записи у щоденнику 

Миколи Японського мають «сухий» характер, однак інколи містять гостру 

критику випадків непорядності консулів як у службовому, так і в приватному 
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житті. Ці риси яскраво проявились у записах про намір М. М. Геденштрома 

зайняти частину приміщення церкви у Хакодате під потреби консульства, про 

невиконання М. М. Устиновим посадових обов’язків тощо. 

Відомий російський письменник А. П. Чехов, який відвідав о. Сахалін та 

порт Корсаков на початку 1890-х рр., занотував у своїх мемуарах відомості про 

зустріч із чинами тамтешнього японського консульства [200]. Свідчення про 

діяльність консула у Хакодате М. М. Геденштрома міститься у листах польського 

ботаніка В. Л. Серошевського [193–195] та мемуарах російського чиновника 

А. П. Сильницького [197]. 

Таким чином, завдяки своїй різноплановості джерела особистого 

походження дозволяють розширити розуміння як загальних процесів, так і 

сюжетів локального характеру, зрозуміти приватні погляди впливових політиків 

та продемонструвати приклади взаємодії окремих осіб з консульськими чинами. 

6. Науково-публіцистичні праці консулів. Деякі консули мали практику 

дослідницької діяльності. Предметами їх зацікавлення ставали питання історії та 

соціально-економічного становища країни перебування, лінгвістичні особливості 

іноетнічного середовища та положення міжнародного права. Продукти їхньої 

інтелектуальної діяльності якісно відрізняються від джерел особистого 

походження, оскільки містять у собі елементи критичного, наукового аналізу, 

послідовний та логічний виклад матеріалу, що наближає їх до наукових праць. З 

іншого боку, важливою характеристикою змісту цих робіт є особистий досвід 

чиновників, а стилістично вони мають емоційне забарвлення. Як наслідок, 

більшість робіт консулів отримали науково-публіцистичний характер. Їхні 

матеріали надають змогу з’ясувати рівень освіченості консульських службовців, 

їхній світогляд, сфери інтересів, особистий погляд на східну країну та стан 

російсько-японських відносини. Наприклад, Г. О. де Воллан, який займав 

консульські посади у Хакодате і Нагасакі, був автором праці «В стране 

восходящего солнца» («У країні, де сходить сонце») (вперше видана в 1898 р.), де 

поданий опис російської військо-морської бази у поселенні Інаса та аналіз 

основних тенденцій російсько-японських відносин [201]. Ще до призначення на 
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посаду консула у м. Кобе В. Я. Сіверс видав працю «Главнейшие сведения по 

морскому международному праву» («Головні відомості з морського 

міжнародного права»), зміст якої доводить досвідченість та фаховість автора у 

сфері міжнародного права [205]. Перший російський консул у Хакодате 

Й. А. Гошкевич опублікував дослідження «О корнях японского языка» («Про 

коріння японської мови») [202], яке заклало засади для подальшого вивчення 

японської лінгвістики у Російській імперії. О. О. Пелікан у праці 

«Прогрессирующая Япония» («Прогресуюча Японія») віддзеркалили типові 

погляди російського суспільства на тогочасну Японію. Автор не сприймав східну 

країну ані як рівноправного партнера для Петербурга, ані як потенційного 

супротивника [204]. 

Дослідницька діяльність була поширеною і серед японських консулів. 

Зокрема, М. Номура є автором «東部西伯利巡視復命書» («Звіту про інспекцію у 

Східний Сибір») (1908) [206]. Враховуючи зміст праць Т. Кавакамі «浦潮斯徳» 

(«Владивосток») (1891) та «西伯利地誌» («Топографія Сибіру») (1892) [535, с. 12], 

слід зазначити, що особливість напрацювань японців полягали в їхній 

регіональній спрямованості. Росіяни ж, розповідаючи про свій особистий досвід 

спілкування з віддаленою країною, прагнули сформувати загальне уявлення про 

Японію як екзотичну країну. Подібне ставлення було обумовлене наявністю у 

російському суспільстві відповідного інтересу до Японії як до маловідомої та 

загадкової далекосхідної країни. 

7. Довідкові матеріали містять відомості, що дозволяють реконструювати 

фонові умови діяльності консульств у соціальній сфері, питаннях мореплавства та 

надають інформацію про склад штату установ. У нашому дослідженні вони 

представлені статистичними джерелами та адрес-календарями. Серед 

статистичних матеріалів своїм об’ємом відрізняється багатотомне видання 

«Первая всеобщая перепись населения Российской империи» («Перший загальний 

перепис населення Російської імперії»), у якому презентуються матеріали 

перепису 1897 р. [208–219]. Ці відомості дозволяються дізнатися про чисельність 

японців, які мешкали у Росії, та є важливими для прогнозування соціальної 
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спрямованості діяльності консульських установ. Інше статистичне видання –         

«大日本外国貿易年表» («Статистика зовнішньої торгівлі Японської імперії») є 

джерелом японського походження, що містить зведені відомості щодо експортно-

імпортних операцій Японії за 1882–1928 рр., у тому числі й про стан російсько-

японської торгівлі [224–225]. 

Певне значення у процесі дослідження відіграли відомості, що містяться у 

адрес-календарях «Вся Одесса» («Вся Одеса») (1899) [223] та «Вся Москва» («Вся 

Москва») (1910, 1913, 1917) [220–222], де подається інформація про конкретні 

адреси консульств та про осіб, що входили до їхньої штату. Завдяки цим 

матеріалам були зроблені деякі уточнення, зокрема стосовно зміни у кадровій 

комплектації установ. 

8. Візуальні джерела (картографічні та фотоматеріали) розширюють 

уявлення про предмет дослідження, дозволяючи поєднати зовнішні образи та 

внутрішні характеристики у єдину картину сприйняття об’єкта та явищ. 

Виконуючи службову роль, вони представлені фотографіями персоналій (консулів 

К. Іідзіми [231], О. О. Гагаріна [232]) та споруд (зокрема, консульства у 

м. Йокогама [233]), картографічними матеріалами далекосхідного регіону [227; 

228], що наочно демонструють динаміку врегулювання проблеми приналежності 

«північних територій». 

Таким чином, представлений нами комплекс джерел має досить широкий 

змістовний характер, презентує багатоаспектність діяльності консульств та їхнє 

місце у контексті взаємин Японії та Російської імперії. Його інформаційний 

потенціал дозволяє досягти поставлених завдань та забезпечити комплексний 

підхід у реконструкції предмета нашого дослідження. 

1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження 

Теоретичні основи дослідження засновані на принципах історизму, наукової 

об’єктивності, всебічності та системності. Принцип історизму дозволяє 

розглядати предмет нашого дослідження – консульські установи – з урахуванням 

контексту міжнародних відносин, розкриваючи умови їх створення, динаміку 
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розвитку та процес подальшої трансформації в означених нами хронологічних 

межах дослідження. Оскільки, відповідно до вимог наукової об’єктивності, 

вивчення реалій минулого і розвитку історичних процесів має здійснюватись у 

всій їхній складності, з урахуванням сукупності позитивних і негативних сторін 

їхнього змісту, ми мали орієнтуватися на виявлення фактичних причин та 

чинників виникнення і розвитку історичних процесів з урахуванням об’єктивних 

закономірностей їх становлення. Принципи всебічності та системності 

обумовили необхідність розгляду кожного історичного явища у його 

багатомірності та суперечливості, розкриваючи всю сукупність виявлених 

факторів, що створюють складну структуру внутрішніх та зовнішніх зв’язків 

міждержавних взаємин. Практичним результатом застосування зазначених 

принципів у нашому дослідженні став розгляд консульств як складового елементу 

системи російсько-японських відносин, функціонування яких, з одного боку, 

опосередковано впливало на перебіг політичних процесів, а з іншого – 

безпосередньо залежало від них. 

Засади політичної взаємодії країн розглядаються через концепцію поняття 

«імперія», якому відповідали форми державного устрою та методи досягнення 

зовнішньополітичних цілей Росії та Японії другої половини ХІХ – на початку 

ХХ ст. Його теоретичні основи, зокрема, були розроблені у напрацюваннях 

Г. Р. Гуттенбаха [278], Д. Лівена [337], О. І. Міллера [354], Сун-Гван Чанґа [438], 

Е. Саркісянца [425], С. С. Трояна [449] та інших. Сутність поняття «імперія», 

згідно з визначенням сучасного британського історика Д. Лівена, полягає у 

поширенні політичної влади на певний простір, що у контексті геополітичного 

сприйняття передбачає наявність у країн прагнення до розширення кордонів. Як 

наслідок, у зовнішньополітичному ракурсі будь-яка імперія прагне до 

ствердження свого статусу, розширення торгівлі, впливає на міграційні рухи. 

Реалізація цих аспектів здійснюється саме через функціонування мережі 

консульств, що обґрунтовує важливість діяльності цього інституту як складового 

елементу міждержавних відносин. Окрім того, як зазначає Д. Лівен, головним 

стримуючим фактором розвитку імперії «на шляху до світового панування» є 
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наявність іншої імперії. Суперництво між ними стимулює технічний розвиток та 

політичні трансформації, що змінюють стратегії та потенціал імперій [337, c. 285, 

287, 331–344]. Цій моделі відповідає розвиток російсько-японських відносин у 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Поразка у Кримській війні для 

Російської імперії та агресивний шлях «відкриття» Японії спонукали уряди країн 

до проведення кардинальних внутрішніх модернізацій. Однак саме зіткнення 

держав у 1904–1905 рр. обмежило російський вплив на Далекому Сході. 

Намагання інших країн посилити свої позиції у регіоні чітко визначило для Японії 

межі можливої експансії на континент, що виявилося одним із чинників 

російсько-японського зближення. Історик Сун-Гван Чанґ у цьому контексті вказує, 

що головні експансіоністські наміри Російської імперії в Азії були пов’язані із 

Сибіром: «Російський досвід пропонує класичний приклад того, як імперська 

держава, діючи в політичному вакуумі, не зуміла провести межу, де їй слід 

зупинитися…, накликавши на себе енергію протидії з боку інших держав… 

Вакуум, який після себе залишили росіяни в Азії, заповнить Японія. Однак Японія 

пішла тим самим шляхом, що й царська Росія: в кінцевому підсумку імперіалізм 

зруйнував сам себе» [438, с. 289]. 

Завдання дослідження особливостей процесу формування Японської 

колоніальної імперії здійснили західні науковці Х. Конрой [484, с. 84–85], 

А. Крейг, Е. Рейчауер та Д. Фейрбенк [485]. Науковці довели, що для Японії 

колоніальні надбання приносили більше збитків, ніж прибутків, та звернули увагу 

на позаекономічних завданнях експансіоністської політики Токіо. Ці висновки 

розширюють розуміння критеріїв сутності «імперії» як історичного явища та 

трансформації методологічного інструментарію її вивчення. 

У процесі нашого дослідження були використані різні масштаби аналізу 

історичних подій та явищ. Окрім напрацювань, здійснених у межах концепцій 

поняття «імперія», робота виконана відповідно до засад цивілізаційного, 

геополітичного та мікроісторичного підходів. Згідно з теоретичними 

напрацюваннями сучасного західного мислителя та філософа С. Хантингтона 

Росія та Японія є представниками різних світових цивілізацій – православної та 
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японської, які свого часу зазнали впливу з боку Заходу, однак не втратили під 

його дією своєї самобутності [456]. Саме «цивілізаційна різність», за визначенням 

С. Хантингтона, є однією з причин загострення російсько-японських відносин та 

зіткнення країн на межі ХІХ–ХХ ст. Відмінність проявлялась у тому, що держави 

представляли різні світоглядні структури, релігійне сприйняття, стратегії 

розвитку, визначення власного місця та протилежної сторони у системі 

міжнародних відносин. Цивілізаційна відмінність здійснила значний вплив на 

діяльність консулів, які, перш ніж налагодити контакти з місцевою 

адміністрацією та населенням, мали пройти тривалий шлях адаптації та пізнання 

«іншого», що додатково ускладнювалося релігійними чинниками сприйняття 

оточуючої дійсності. Таким чином, цивілізаційний підхід дозволяє розкрити 

вплив культурних, звичаєвих, нормативно-правових, ментальних та інших 

локальних особливостей на діяльність консульських установ. 

Соціальний контекст та психологічні умови функціонування консулів 

перебували у безпосередній залежності від взаємосприйняття ними та 

суспільством країни перебування один одного, тобто «іншого», що належить до 

понять історичної імагології, в центрі якої знаходиться соціальна функція 

етнічних уявлень [407, с. 117]. Теоретичні положення імагології знайшли 

висвітлення у напрацюваннях О. В. Папілової [389], О. С. Поршневої [406], 

С. І. Посохова [407], Л. П. Рєпіної [413], Е. С. Сенявскої [430] та інших. Серед цих 

досліджень на особливу увагу заслуговує праця Е. С. Сенявскої, яка здійснила 

реконструкцію типових для російського соціуму характеристик розуміння 

поняття «ворог», яке розглядається у тому числі і стосовно Японії. Дослідниця 

зазначає, що у Російській імперії існувало подвійне ставлення до Японії. З одного 

боку це – країна-ворога, а з іншого – держава, що досягла у своєму розвитку 

помітних успіхів [430]. Сприйняття образу ворога японським соціумом знайшло 

висвітлення у напрацюваннях О. М. Мещерякова, який серед іншого розглядає 

витоки японської ксенофобії [350, с. 45 49]. Автор зазначає, що ставлення 

японського суспільства середини ХІХ ст. до росіян було тотожнім ставленню до 

представників країн Заходу. Випадки нападів місцевих мешканців на росіян, які 
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перебували на Японських островах, доводять це спостереження. Негативне 

ставлення суспільства до іноземців обумовило складнощі, що виникали у 

порозумінні між представниками двох країн. Це мотивувало російські 

консульства до активної діяльності щодо формування позитивного образу Росії. 

Разом із цим характер і сутність російсько-японських контактів та 

конфліктів ХІХ–ХХ ст. не обмежувався цивілізаційною різністю країн. Це 

обумовило наше звернення до геополітичного підходу. Німецький дослідник 

К. Хаусхофер зазначав, що геополітика поєднує у собі «діючі в певному 

життєвому просторі життєві форми політики як такі, що є обумовленими 

водночас і стабільним географічним середовищем, і динамікою історичного 

процесу» [457, c. 240]. У цьому контексті Далекий Схід у другій половині ХІХ ст. 

стає місцем зіткнення інтересів провідних тогочасних країн, у тому числі Росії та 

Японії. Динамічний розвиток стосунків між країнами спочатку призвів до 

зіткнення їхніх експансіоністських стратегій, а після 1905 р. – до співпраці з 

метою захисту спільних інтересів від інших сторін, що концептуально відповідає 

напрацюванням практичної геополітики [433, с. 35–38]. 

Політичні події впливали на ставлення суспільства до діяльності консулів 

як особистостей та репрезентантів країн, які в залежності від стану міждержавних 

відносин, сприймалися або вороже, або дружньо. З огляду на це у процесі 

дослідження був задіяний мікроісторичний підхід, який дозволив розширити 

розуміння подій минулого через дослідження місцевого суспільного середовища, 

населення та окремих осіб. Поєднання різних масштабів дослідження поглибило 

розуміння розвитку російсько-японських відносин і дозволило простежити прояви 

характеру міждержавних взаємин на регіональному рівні. 

Методологічним підґрунтям для дослідження історії діяльності консульств 

як інституту посередництва стали напрацювання, здійснені у межах 

комунікаційних теорій, що мають міждисциплінарний характер та дозволяють 

розглядати консульські установи як елементи комунікативного зв’язку між Росією 

та Японією. Положення «циркулярної моделі» комунікації, розробленої 

Г. Малецьким, надають змогу розглядати консульських службовців як осіб, які, 
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контактуючи з МЗС своєї країни, співвітчизниками, місцевою адміністрацією і 

спільнотою країни акредитації виступали водночас і споживачами, і джерелами 

інформації [282, с. 24]. Процес такого спілкування передбачав відповідність 

консулів комунікативним параметрам: мотиваційному, когнітивному та 

функціональному [463, с. 390–395]. 

Розглядаючи загальну структуру поняття «мотив», американським психолог 

А. Маслоу [347] розподілив різні прояви цього явища на такі, що сприяють 

особистому зростанню (1), а також обумовлені комунікативними потребами 

людини (соціальними, духовними, престижу) (2). У контексті консульської 

діяльності мотиваційний чинник виражається у прагненні до кар’єрного зростання 

та самореалізації, бажанні підтримувати відносини зі співвітчизниками. 

Когнітивний параметр консульської компетенції являє собою зв’язок між 

мотиваційним та функціональним чинниками, що дозволяє проаналізувати 

здатність консула обробляти інформацію, тобто передбачає наявність у нього 

відповідного рівня освіти. Функціональний параметр – характеризує 

комунікативну компетентність, а саме: володіння вербальними і невербальними 

вміннями, «мовним етикетом», знанням місцевих традицій та звичаїв. Ці якості є 

характеристиками професійної компетентності. За зазначеною методикою у 

процесі дослідження були встановлені особливості кадрової політики МЗС 

Російської імперії та Японії у формуванні штату консульських установ, її 

залежність від стану міждержавних взаємин та розвитку дипломатичних служб 

країн. 

З іншого боку, комунікативна діяльність консула в залежності від 

спрямованості взаємодії та за масштабом може бути розподілена на: 

1) індивідуальну, що реалізується через безпосереднє спілкування чиновника із 

зацікавленими особами; 2) суспільну, яка є опосередкованою та досягається через 

оприлюднення консульських звітів у періодичних виданнях, коли «споживачі» 

отримують інформацію не вступаючи у пряму взаємодію з консулом; 

3) внутрішньовідомчу, коли «адресатом» результатів діяльності виступає МЗС, з 

яким консул перебуває у постійній циркулярній комунікації. Визначення рівня, на 
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якому була сконцентрована основна увага консула, дозволяє встановити 

специфічні особливості діяльності установ, обумовлені персональними якостями 

очільників. 

За теорією міжетнічної комунікації Я. Кіма, комунікатор (у контексті 

нашого дослідження – консул), як і будь-яка особа, з одного боку, проходить 

процеси адаптації до іноетнічного середовища, а з іншого – сприяє 

пришвидшенню протікання цього процесу для співвітчизників. Для успішної 

адаптації необхідні кілька умов: спілкування з новим оточенням, знання іноземної 

мови, позитивна мотивація, участь у різних заходах, доступ до засобів масової 

інформації, які фактично є обов’язковими напрямами діяльності консульств. Це 

пришвидшувало пристосування консула до іноетнічного середовища, сприяло 

професійному зростанню і опануванню ним необхідних умінь та навичок для 

забезпечення повноцінного функціонування установи [489]. 

Методологічний інструментарій дисертаційного дослідження складається з 

універсальних загальнонаукових методів – дедукції, індукції, аналізу, синтезу, 

порівняння, узагальнення, які є важливими для забезпечення комплексного 

послідовного характеру освоєння та викладу матеріалу. Структура викладу 

результатів дослідження здійснюється відповідно до методу причинно-

наслідкового зв’язку між різними факторами та подіями, на основі яких були 

зроблені загальні висновки. 

Серед спеціально-історичних методів принципово важливе місце у процесі 

нашого дослідження займає порівняльно-історичний, який дозволяє співставити 

діяльність російських консульств у Японії та японських у Росії. На цій основі 

були визначені відмінні та спільні риси у функціонуванні дипломатичних систем, 

проаналізовані локально-географічні особливості консульських округів, 

виокремленні пріоритетні напрями діяльності інституцій, обумовлені 

персональними якостями консулів та станом російсько-японських відносин. 

Зокрема, російська установа у м. Хакодате з кінця ХІХ ст. була спрямована на 

розвиток міждержавних стосунків у сфері рибопромисловості; інституція у 

Нагасакі (в 1870-х–1904 рр.) – мала забезпечувати потреби російської військово-
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морської бази. Порівняльно-історичний метод також дозволив визначити 

наявність відмінностей між нормами російського та японського консульського 

права, проаналізувати особливості кадрової політики МЗС країн при комплектації 

штату установ, встановити основні концепти зовнішньополітичної стратегії 

Російської імперії та Японії. Це дозволило виявити, що токійський уряд, на 

відміну від петербурзького, приділяв значно більше уваги консульствам, 

намагаючись використати усі можливі засоби для покращення власних 

зовнішньополітичних позицій. 

Використання історико-типологічного методу було обумовлене 

необхідністю виокремити типові напрями діяльності консульств, які 

демонстрували цілісний характер інституту та сприяли розкриттю загальних 

алгоритмів його праці. Значна частина функцій консульств, незалежно від місця їх 

розташування чи персоналії очільника, мали типовий характер. Зокрема, до 

загальних обов’язків належали нотаріальна діяльність (видача свідоцтв, 

підтвердження документів), повноваження у сфері мореплавства тощо. 

Для дослідження мікроісторичних процесів, що одночасно протікали у 

різних локальних середовищах, був залучений синхроністичний метод, який 

демонструє наявність тотожних рис у діяльності російських консульств у Японії 

та японських у Росії, спільних тенденцій у виробленні зовнішньополітичного 

курсу урядами країн. Синхроністичний метод, серед іншого, дозволив 

прослідкувати як у середині 1870-х рр. відбувається процес створення японських 

консульств у Російській імперії та розширення системи російських установ на 

Японських островах. 

Розгляд діяльності МЗС Росії та Японії як цілісних інститутів, 

відповідальних за реалізацію зовнішньополітичних стратегій своїх країн, був 

здійснений за допомогою структурно-функціонального методу, який дозволив 

визначити значення консульських установ у процесі реалізації 

загальнодержавного концепту міжнародних відносин. Центральні відомства 

визначали пріоритетні сфери роботи консульств, а консульства, у свою чергу, 

надавали до міністерств інформацію про стан міждержавних комунікацій на 
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локальному рівні їх реалізації. Особливо виразно функціонування цієї системи 

демонструє приклад взаємодії МЗС Японії з консульськими установами у 

Російській імперії напередодні російсько-японської війни, коли, у зв’язку з 

актуалізацією питань стратегічного характеру, службовці установи сприяли 

підготовці своєї країни до збройного конфлікту.  

Окрім вищезазначених у дослідженні застосовано історико-генетичний 

метод, який сприяв відтворенню процесів еволюції консульського права, 

створення установ та виокремлення чинників, що впливали на трансформацію їх 

системи. За його допомогою розглянуто зміни у поглядах провідних політичних 

діячів, переконання яких визначали розвиток російсько-японських відносин: 

російського імператора Миколи ІІ; міністра фінансів графа С. Ю. Вітте; 

політичного та військового діяча Японії маршала А. Ямагато та інших. 

Проблемно-хронологічний метод у поєднанні з методом періодизації 

дозволили розподілити предмет дослідження на більш вузькі проблемні поля, які 

розглядаються у хронологічній послідовності, а також визначити головні етапи 

розвитку діяльності консульств у системі російсько-японських відносин. 

Відповідно до зазначеного, у розвитку предмета нашого дослідження 

виокремлено такі періоди: 1) 1850-ті–1895 рр. – етап створення системи 

консульських установ; 2) 1895–1905 рр. – період діяльності консульств в умовах 

поступової ескалації російсько-японських відносин; 3) 1905–1917 рр. – етап 

зближення Російської імперії та Японії, який сприяв активізації соціально-

економічної діяльності інституцій. 

Через насичення дисертаційного дослідження характерними для нашої 

проблематики поняттями (бакуфу, режим найбільшого сприяння, 

екстериторіальність) використаний метод термінологічного аналізу. 

Окрім загальнонаукових та спеціально-історичних, у дослідженні були 

використані й методи міждисциплінарного характеру, зокрема персоналістичний, 

який передбачає вивчення поведінкових моделей осіб, мотивів діяльності та 

чинників, що впливали на їхню професійну компетентність. У контексті завдань 

нашого дослідження такими постатями були консули. Виконання ними своїх 



57 

обов’язків мало значну залежність від особистих переконань, мотивів, поглядів та 

здібностей, усвідомлення ними свого значення не лише у якості елементу системи 

МЗС, але й російсько-японських відносин у цілому. Зокрема, у розгляді діяльності 

японського консульства у м. Одеса персоналістичний метод дозволив простежити 

наявність у О. В. Ракшеєва, першого очільника установи, особистісної мотивації 

економічного характеру для виконання покладених на нього обов’язків. 

Метод мережевого аналізу був головним для виявлення шляхів реалізації 

комунікативних зв’язків консульств зі своїм урядом та місцевою адміністрацією і 

громадою. Його залучення дозволило продемонструвати проблеми, що поставали 

у процесі реалізації цих зносин, та розкрили причини виникнення останніх. Це 

дозволяє проаналізувати як позитивні, так і негативні риси організації консульств 

як інституту міжнародного характеру. За його допомогою було визначено, що 

японські консули адресували звіти безпосередньо міністрам закордонних справ, а 

російські, діючи в умовах більш структурованої ієрархічної системи, зверталися 

до очільників дипломатичної місії своєї держави, що ускладнювало їхній зв’язок 

із центральними структурами відомства. 

У процесі виконання дослідження був задіяний метод контент-аналізу, який, 

через підрахунок вживаних «смислових одиниць», розкрив актуальні теми 

консульських звітів та чинники, що обумовлювали їх внутрішню змістову 

трансформацію. Залучення методу, зокрема, дозволило простежити, що упродовж 

перших років діяльності в Одесі японський консул К. Іідзіма зосереджував увагу 

на дослідженні економічного становища регіону, однак на етапі загострення 

міждержавних відносин пріоритетного значення для нього набуло вивчення 

питань військово-стратегічного характеру: становища російського 

Чорноморського флоту, наявних шляхів сполучення регіону з іноземними 

портами тощо. Статистичний метод був використаний для дослідження динаміки 

зміни чисельності японської та російської діаспор, обсягів міждержавної торгівлі 

та їхніх кількісних показників, систематизованих у додатках (див. додатки Д, Е, Ж, 

И, К, М) та таблицях (див. табл. 2.1, 3.1, 4.1, 4.2). 
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Окреслена методологічна база дисертаційної роботи дозволила автору 

забезпечити виконання заявлених дослідницьких завдань. 

Висновок до розділу 1 

Таким чином, розгляд історіографії засвідчив, що проблема діяльності 

консульських установ у системі російсько-японських відносин у 1850-х – 1917 рр. 

не знайшла комплексного висвітлення у наукових працях. Дослідження 

російських, японських, західних та сучасних українських істориків переважно 

спрямовані на висвітлення проблем становлення та розвитку російсько-японських 

відносин (1) та окремих питань функціонування консульського інституту (2) 

(загальної структури консульств, створення дипломатичних відомств, формування 

діаспорних груп та діяльності окремих консулів). 

Джерельна база дослідження сформована відповідно до предмета нашої 

роботи та розкриває як загальні сюжети розвитку російсько-японських відносин, 

так і конкретні питання діяльності консульських установ. Її вагома частина 

представлена архівними матеріалами, що належать до фондів ЦДІАК, ДАОО, 

АЗПРІ, ДАРФ, РДІА, Національного та Дипломатичного архіву МЗС Японії. 

Залучені для написання праці джерела були розподілені на групи відповідно до 

видових та змістових характеристик з метою розкриття їхнього інформаційного 

потенціалу та всебічного аналізу при вивченні предмета роботи. 

Покладені в основу нашого дослідження концепції поняття «імперія», 

геополітичний, цивілізаційний та мікроісторичний підходи, а також комплекс 

комунікативних теорій дозволили створити методологічну основу роботи. Аналіз 

функціонування консульських установ у контексті російсько-японських відносин 

визначив необхідність звернення до загальнонаукових, спеціально-історичних та 

міждисциплінарних методів. 

Таким чином, представлена історіографічна база продемонструвала наукову 

актуальність нашого дослідження та визначила проблемні поля і питання, що 

потребують подальшого вивчення. Джерела, відповідаючи заявленим завданням, 

дозволяють здійснити їх вирішення, а складена теоретико-методологічна база – 

розширити розуміння об’єкта дослідження через вивчення визначеного предмета.  
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Розділ 2 

Розвиток російсько-японських відносин (1850-ті рр. – 1895 р.) та 

створення системи консульських установ 

2.1. Російсько-японські відносини другої половини ХІХ ст. та поява 

перших консульств 

Процес становлення і розвитку російсько-японських політичних відносин у 

1850–1890-х рр. визначив потребу у створенні та подальшому розширенні 

системи консульств. Із ХVІІ ст. Японія дотримувалася політики самоізоляції, 

обмежуючи свої контакти з іноземними державами [309, с. 440]. В наслідок цього, 

до середини ХІХ ст. країна перебувала майже поза системою дипломатичних 

відносин, підтримуючи лише обмежені торговельні контакти з голландцями та 

китайцями. Спроби європейців та американців налагодити постійні відносини з 

Японією наприкінці XVIIІ – у першій половині ХІХ ст., не досягли бажаних 

результатів. Однак із середини ХІХ ст. західні країни, що вступили у період 

інтенсивної модернізації, активізували свою далекосхідну політику. Ініціаторами 

встановлення постійних відносин з Японією стали США та Російська імперія. 

Участь царського уряду у «відкритті» країни була обумовлена такими чинниками: 

1) Росія прагнула налагодити торгівельні контакти між Японськими островами і 

власними далекосхідними та американськими територіями для забезпечення їх 

тими товарами, транспортування яких з інших частин імперії було надто 

витратним [526, с. 17]; 2) унаслідок освоєння Російською імперією далекосхідного 

узбережжя Тихого океану, що відбулось на початку 1850-х рр. країни стали 

безпосередніми сусідами. Це створювало об’єктивну необхідність визначити 

лінію міждержавного кордону та приналежність територій о. Сахалін та 

Курильських островів [468, с. 20–21]; 3) царський уряд потребував вільного 

доступу до японських та китайських портів для зміцнення своїх позицій на 

Тихому океані [454, c. 145]. Для реалізації всіх цих завдань Російська імперія 

потребувала у встановленні дипломатичних відносин та у налагодженні 
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консульських зв’язків з Японією. Шлях до цього відкрила низка міждержавних 

договорів 1850-х рр. 

7 травня 1852 р. «Особливий комітет для обговорення питань політики 

Російської імперії на Далекому Сході» прийняв рішення відправити експедицію 

до Китаю та Японії на чолі з віце-адміралом Є. В. Путятіним (1855–1883) 

[454, с. 143]. Кандидатура голови місії була не випадковою. Ще в 1843 р. 

Є. В. Путятін виступив з ініціативою спорядити експедицію до Японії для 

встановлення між країнами торговельних зв’язків [320, с. 38]. Відповідно до 

урядового розпорядження, Є. В. Путятіну було доручено домогтися відкриття 

японських портів виключно «мирним шляхом, аби не втратити ті переваги, які, 

без сумніву, будуть вимагати американці, а можливо й інші морські держави» 

[309, с. 611]. 

Посольство віце-адмірала Є. В. Путятіна прибуло до японської гавані 

Нагасакі 9 серпня 1853 р. [155, с. 176]. На той час японський уряд перебував у 

вкрай складній ситуації. Спроба американського командора М. Перрі «відкрити» 

Японію супроводжувалася практичною демонстрацією можливостей військово-

морських сил США, що шокувало японців. Смерть правителя – сьогуна Іейосі 

Токугави (1837–1853) залишила бакуфу без очільника. Відсутність керівництва 

дезорієнтувала японський політикум. Унаслідок цього, місцева влада в Нагасакі 

намагалася відтермінувати переговори з Є. В. Путятіним, і перший етап 

російсько-японського діалогу, що припав на 1853 – початок 1954 рр., не приніс 

імперії бажаних результатів [184, c. 338–337]. Однак російській стороні вдалось 

отримати письмові гарантії прав найбільшого благосприяння [326, с. 49–50]. Вони 

полягали в тому, що, якщо будь-яка з країн підписувала вигідні для неї договори 

щодо лібералізації відносин з Японією, Російська імперія мала отримати 

автоматично ті ж самі права. Хоча ця угода не дозволила царському урядові діяти 

самостійно, проте забезпечувала Росії рівність можливостей на Далекому Сході з 

іншими країнами Заходу, що на той час було важливим фактором 

зовнішньополітичного престижу імперії. 
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Між тим 31 березня 1854 р. між США та Японією був укладений 

Канаґавський договір, що спонукало інші країни до активних дій [96, с. 50–52]. 

Невизначеність російсько-японських відносин та переваги, отримані 

американцями, стали передумовою для поновлення переговорів між 

представниками царського уряду й бакуфу. Їхнім результатом стало підписання 

26 січня (7 лютого) 1855 р. «Трактату про мир та дружбу» (інша назва – «Про 

торгівлю і кордони») (див. додаток В.1). Згідно з його положеннями Російська 

імперія отримала право на вільний доступ до Хакодате, Сімоди та Нагасакі. 

Кількість дозволених портів була більшою, ніж для США, для яких було відкрито 

лише дві гавані. В історіографії існує переконання, що такі переваги стали 

відповіддю на мирну позицію російської сторони [515, с. 202–203]. Однак, слід 

звернути увагу, що, здійснивши поступки у питанні відкриття портів, японцям 

вдалось відстояти прийнятну для себе лінію кордону з Російською імперією. 

Розмежування було проведене лише там, де сторони досягли компромісу (по 

Курильських островах між островами Ітуруп та Уруп) (див. додаток Н, рис. Н.1) 

[227; 230]. За змістом названий російсько-японський договір не закріплював 

нерівноправність становища Японії, однак при його укладанні японці знаходилися 

на позиції слабшої сторони, і це змусило східну країну відмовитись від власної 

зовнішньополітичної доктрини самоізоляції. Зазначена угода 1855 р. стала 

юридичним підґрунтям для відкриття першого російського консульства в Японії. 

Згідно з шостою статтею договору, Російська імперія отримувала право на 

створення з 1856 р. в одному з міст (Сімода чи Хакодате) консульства, а японці 

зобов’язувалися надати для потреб установи ділянку та будинок, де «росіяни 

могли жити за своїми звичаями та законами» [108, c. 52]. Таким чином, значення 

угоди полягає в тому, що вона заклала основи для розвитку міждержавних 

комунікацій та подальшого пізнання сторонами одна одної не лише у 

політичному, але й культурному вимірах. 

Незважаючи на попередню домовленість, можливість відкриття консульства 

на той час не була реалізована через слабке усвідомлення МЗС Росії перспектив 

розвитку двосторонніх відносин. У 1850-х рр. російсько-японські контакти мали 
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пряму залежність від позицій США. 17 червня 1857 р. американський консул 

домігся підписання з Японією більш вигідного договору, ніж Канаґавська угода 

[97, с. 54]. Посилаючись на права найбільшого благосприяння, закріплені в угоді 

1855 р., що надавали Російській імперії підставу претендувати на ті ж переваги, 

російські представники виступили з вимогою про визнання за їхньою країною та 

співвітчизниками аналогічних прав та привілеїв. Як результат, 12 (24) жовтня 

1857 р. був укладений «Додатковий трактат», що доповнював договір 1855 р. та 

складався з 28 статей, які визначали правила торгівлі у відкритих портах Японії. 

За його положеннями мито у розмірі 35 % зберігалося лише на товари, продані на 

публічних торгах або договірним шляхом (оминаючи митницю). Угода дозволяла 

російським підданим привозити свої сім’ї «на тимчасове або постійне 

проживання», що створювало підґрунтя для формування російської діаспори на 

Японських островах [116, c. 478–480]. Наявність співвітчизників мала стати 

додатковим обґрунтуванням потреби у консульській службі. 

Нерівноправність становища Японії у відносинах із західними країнами 

була остаточно закріплена в 1858 р. у серії так званих Ансейських договорів 

(назва походить від офіційного девізу імператора Комей (1846–1867) «安政» – 

спокій). За новою японсько-американською угодою «Про дружбу та торгівлю», 

бакуфу втратив митну автономію, визнав екстериторіальність американців на 

власній території та право консульської юрисдикції [98, с. 66–70]. Аналогічні 

договори були укладені між Японією та іншими країнами Заходу. Окрім 

економічних питань у цих документах визначалося право іноземних урядів на 

створення на Японських островах дипломатичних місій. Зокрема, згідно з 

російсько-японською «Угодою про дружбу та торгівлю» за консулами Російської 

імперії визнавалися права і привілеї, рівні дипломатичним агентам: вони 

отримали особливий статус та право представляти свою країну на найвищому 

рівні (див. додаток В.2). В угоді було розширено перелік японських міст, де 

росіяни могли б відкрити консульства. Ними ставали порти Канагава (Йокогама), 

Хьоґо (Кобе) та Нагасакі. Договір зазначав, що «уряд Російської імперії може 

мати консула або консульське агентство у всіх, або деяких з відкритих для 
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російської торгівлі портах Японії. Японський уряд, залежно від потреби, відведе 

придатні місця для будинків консула і осіб, що перебувають при ньому, а також 

для шкіл, лікарень та іншого» [118]. У статті 17 угоди визначалася чинність 

консульської юрисдикції та екстериторіального становища іноземців: «Розгляд 

будь-яких справ між російськими підданими і японцями має здійснюватися 

російським консулом разом з японською владою. У випадку звинувачення росіян 

вони несуть відповідальність за російськими законами, а визнані винними японці 

піддаються покараннями за законами їхньої країни...» [118]. Ця норма визнавала 

за російськими консулами в Японії право на судочинство над співвітчизниками. У 

законодавстві Російської імперії процесуальна система організації консульських 

судів у країнах Далекого Сходу не була розроблена. У зв’язку з цим, це 

положення угоди мало лише теоретичний характер і не було реалізовано. 

Численні торговельні переваги, що надавалися росіянам у далекосхідній 

країні згідно з угодами 1855–1858 рр., залишалися також малореалізованими. 

Показники обсягів міждержавної торгівлі були малими: у середньому лише 0,5 % 

від загального японського експорту спрямовувалося до Росії, а товари Російської 

імперії склали 3 % імпорту [362, с. 193]. Причиною подібного становище речей 

була слабка обізнаність росіян у попиті та пропозиціях японського ринку. 

Консульські установи мали стати саме тим інститутом, що міг подолати ці реалії. 

Перше російське консульство в Японії почало діяти в 1858 р. у м. Хакодате [164, 

c. 87]. Цей порт був досить віддаленим від політичних центрів Японії та найбільш 

наближеним до Росії, а також до о. Сахалін, що відповідало зовнішньополітичній 

стратегії імперії у регіоні. Подібного кроку з боку Японії не відбулося. На той час 

далекосхідна країна ще не мала намірів створення власної системи закордонних 

представництв і відкриття консульств. 

Оскільки російсько-японські відносини знаходились у процесі становлення, 

російське консульство в Японії опинилось у вирі політичних подій. Перший 

консул імперії у Хакодате Й. А. Гошкевич мав проявити свої професійні навички 

у вирішенні «цусімського інциденту». Спроба російських військових у 1861 р. 

закріпитися на о. Цусіма викликала супротив місцевого населення та протест 
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англійського консула [306, с. 161]. Й. А. Гошкевич, який був представником 

Російської імперії в Японії, сприяв вирішенню конфлікту, роз’яснивши офіційну 

урядову позицію, згідно з якою вся провина за інцидент покладалася на 

командора І. Ф. Лихачова та капітан-лейтенанта М. О. Бірюльова й 

інтерпретувалась, як їх особиста ініціатива [328, c. 71]. Ця подія 

продемонструвала наявність прагнення російських військових до агресивного 

відстоювання своїх інтересів у Японії. Усвідомлюючи обмеженість власних сил 

на Далекому Сході, МЗС продовжувало нівелювати ці спроби. 

У тих випадках, коли події не впливали на стан стосунків між двома 

країнами, Російська імперія дотримувалася нейтралітету. Такої позиції 

консульство слідувало в умовах кризи сьогунату 1860-х рр. У цілому 

далекосхідна арена міжнародних відносин мала для тогочасної Росії другорядне 

значення. Одночасно продовжувався процес обговорення питання щодо 

розмежування о. Сахалін. Його результатом стало підписання «Тимчасової угоди 

про спільне російсько-японське володіння Сахаліном» 18 (30) березня 1867 р. [117, 

c. 495–496]. Ця домовленість передбачала «свободу дій» для обох сторін. 

Тимчасова угода мала вигідний для Російської імперії характер, оскільки, Японія, 

що перебувала у стані кризи та громадянської війни (1868–1869 ), не могла 

здійснювати активну політику спрямовану на освоєння о. Сахалін. 

Наявність у консула дипломатичних функцій дозволила йому представляти 

Російську імперію при підписанні 11 грудня 1867 р. Едської конвенції, що стала 

останньою угодою, укладеною між бакуфу та Російською імперією.
 

Вона 

скасовувала всі митні тарифи та більшість обмежень на торгівлю [102, с. 432–436]. 

Збільшення обсягу російсько-японських контактів об’єктивно потребувало 

розширення мережі консульств. Наприкінці 1860-х рр. у порту Нагасакі розпочав 

свою діяльність російський нештатний консул, а з 1870-х рр. відбулося 

розширення системи постійних консульств [320, с. 106]. Збільшення кількості 

російських установ відбувається на тлі активної розбудови японської системи 

закордонних представництв, що було пов’язано з приходом до влади імператора 

Муцухіто (1867–1912), який ініціював створення МЗС Японії. В 1868 р. у країні 
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відбулася консервативна революція (Реставрація Мейдзі), яка ознаменувала 

перехід влади від сьогуна до імператора та подальше проведення у країні 

кардинальних реформ [357, c. 30]. 

Проявом активної політики Японії, ініційованої Муцухіто, стала поява у 

1874 р. надзвичайного та уповноваженого посланника Японії у Росії М. Еномото 

(1836–1908), головним завданням якого було вирішення територіального питання 

[362, с. 226–231]. Якщо у попередні роки ініціатива проведення переговорів 

здебільшого належала Росії, то цього разу вона походила від Японії. 18 червня 

1874 р. на аудієнції в імператора Російської імперії Олександра ІІ М. Еномото 

вручив вірчі грамоти [9, л. 26–27]. Результатом переговорів стала «Угода про 

обмін Сахаліну на Курильські острови», підписана 25 квітня (7 травня) 1875 р. у 

Петербурзі (див. додаток В.4). Відповідно до положень домовленості Сахалін 

визнавався частиною Російської імперії, а Курильські острови – Японії. 10 серпня 

1875 р. до договору були внесені деякі зміни стосовно прав населення, що 

мешкало на територіях, які переходили у власність іншої країни [109, с. 214]. 

Ця угода відкрила нові можливості для подальшого розвитку системи 

консульств та розширювала практику використання російським військово-

морським флотом японських гаваней. Домінуюче значення серед них з 1870-х рр. 

належало м. Нагасакі. Домовленість стала підґрунтям для відкриття японських 

консульств у російських портах Корсаков (о. Сахалін) та Владивосток 

(Приамурський край). 

У 1880-х рр. відбувається подальше розширення системи російських та 

японських консульств. Новими осередками у системі міждержавних відносин 

стали установи у м. Кобе (російська інституція) та м. Одеса (японська). 

Паралельно відбувався процес становлення авторитету Японії на міжнародному 

рівні. У 1894 р. був підписаний торговельний договір між Токіо та Лондоном, 

який став першою рівноправною економічною угодою Японії з однією з 

провідних країн того часу [355, с. 12]. Нажаль ця подія, що демонструвала 

посилення позицій східної країни, залишилися поза увагою російської дипломатії. 

Тогочасні російські політики вели себе досить самовпевнено стосовно японських 
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партнерів. Така зверхність не дозволила імперії побачити колосальні зміни, що 

відбулись у внутрішньому житті та зовнішньополітичних позиціях далекосхідної 

країни [247, c. 20]. 

Із 1890-х рр. у російсько-японських відносинах почали проявлятися нові 

тенденції. Ключовою подією цих змін стало будівництво Росією Транссибірської 

залізниці, що тривало в 1891–1903 рр. [357, с. 66, 145]. Шлях її прокладання 

визначав головний вектор політики царського уряду в регіоні та передбачав 

посилення позицій Росії на Далекому Сході, що суперечило зовнішньополітичній 

стратегії Японії. «Інцидент в Оцу», який відбувся під час візиту спадкоємця 

російського престолу Миколи Олександровича до Японії в 1891 р. (замах на 

майбутнього імператора) свідчив про певні зміни в ставленні японського 

суспільства до Росії, яка тепер деякими сприймалась як ворожа країна [198, c. 41]. 

Проте до середини 1890-х рр. загальна кон’юнктура міждержавних відносин 

продовжувала зберігати мирний характер. 27 травня (8 червня) 1895 р. був 

підписаний російсько-японський «Трактат про торгівлю та мореплавство», за 

змістом подібний до англійсько-японської угоди 1894 р. (див. додаток В.4). Цей 

документ визнавав рівність прав росіян та японців у веденні економічної 

діяльності [100 c. 27–52]. Угода мала урегулювати окремі питання компетенції 

консульств у сфері судноплавання, а саме: 

1) консул мав право офіційно сприяти у наданні своїм співвітчизникам 

необхідної допомоги у випадку, якщо їх корабель потрапив на мілину, або зазнав 

аварії біля берегів іншої країни. Місцева влада мала повідомити про це 

генерального консула, консула, віце-консула чи консульського агента. Речі, що 

належали суднам або кошти, виручені за їх продаж, за відсутності представника 

корабля, мали передаватися вищезазначеним чинам; 

2) на японських суднах визнавалася чинність японських, а на російських 

кораблях – російських законів. Консул відповідав за дотримання відповідного 

законодавства під час перебування судна у порту; 

3) консул приймав заяви від капітана про видачу дезертирів та звертався 

до місцевої влади з проханням про затримання втікачів. 
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У 15-й статті угоди було зазначено: «Генеральні консули, консули, віце-

консули, які заміщають консулів, та консульські агенти виконуватимуть всі свої 

обов’язки і користуватимуться привілеями свободами та пільгами, які надані 

консульським чиновникам країн найбільшого сприяння» [100, с. 27–52]. Таким 

чином, на кінець ХІХ ст. у міждержавних угодах були визначені загальні 

принципи діяльності установ двох країн та їх взаємодії з місцевою адміністрацією, 

що свідчило про актуальність консульств як важливої ланки міждержавних 

відносин. 

Першого серпня 1894 р. Японія оголосила війну Китаю, що кардинально 

змінило характер міжнародних відносин на Далекому Сході. Восени того ж року 

відбуваються важливі зміни у Російській імперії – після смерті Олександра ІІІ 

новим імператором став Микола ІІ [235, c. 415], особисте зневажливе ставлення 

якого до Японії стало одним із чинників подальшого погіршення російсько-

японських відносин [185, с. 535]. Агресивна військова політика Японії на 

Далекому Сході викликала занепокоєння Російської імперії, яка разом із 

західними країнами вирішила скористатися нагодою для зміцнення своїх позицій 

у регіоні. Радикалізація російсько-японських відносин обумовила трансформацію 

пріоритетних напрямів діяльності консульств. 

Таким чином, друга половина ХІХ ст. була початковим та важливим етапом 

розвитку російсько-японських відносин. Під тиском зовнішніх обставин Японія 

мала змінити своє ставлення до Російської імперії та її намагань налагодити сталі 

дипломатичні стосунки зі східним сусідом. У серії російсько-японських угод 

(1855–1858, 1895) були визначені питання характеру та майбутніх завдань 

діяльності консульського інституту, що відповідали загальному контексту 

розвитку міждержавних політичних відносин. Обидві країни прийшли до 

розуміння необхідності встановити та розвивати економічні та культурні 

комунікації, що й спричинило появу перших консульств. 
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2.2. Становлення системи російських консульських установ у Японії в 

другій половині ХІХ ст. 

На середину ХІХ ст. Російська імперія мала як досить тривалу (з початку 

ХVІІІ ст.) практику використання інституту консульств, так і власні законодавчі 

норми консульського права. Однак перший та другий консульські статути, 

прийняті в 1820 р. («Статут для консулів Його Імперської Високості, що 

перебувають у Європі та Америці» («Устав для консулов Его Императорского 

Величества, пребывающих в Европе и Америке») [123]) та в 1858 р. («Статут для 

Російських консулів у Європі та Америці» («Устав для Российских консулов в 

Европе и Америке») [119]), мали чітке географічне обмеження, тому їх чинність 

не поширювалася на країни Сходу. За умов відсутності окремо розроблених норм 

консули, що виконували свої обов’язки у цих державах, також були змушені 

орієнтуватися на положення зазначених статутів, які мали для них 

рекомендаційний характер. Обов’язковим для чиновників на Сході став «Статут 

консулів» («Устав консулов») 1893 р. [124]. 

Більш вагоме значення у регулюванні діяльності інституцій належало 

міждержавним угодам, що визначали порядок взаємодії установ з місцевою 

адміністрацією та населенням країни перебування. Окрім того, консули мали 

враховувати традиції та характер діяльності консульських установ інших держав. 

Зазначені джерела визначали зміст консульських функцій, які можна умовно 

поділити на такі групи: комерційна (відстоювання економічних інтересів своєї 

країни); інформаційна (дослідження країни акредитації. Інколи передбачала 

навіть шпигунську діяльність); адміністративна (соціальна) (регулювання 

життєдіяльності діаспори та надання допомоги співвітчизникам); політична 

(нагляд за дотриманням міждержавних угод. У окремих випадках – виконання 

дипломатичних функцій); культурна (іміджева, презентаційна); нотаріальна; 

судова (мали бути посередниками для примирення сторін; за наявності 

консульської юрисдикції могли здійснювати повне судочинство над 

співвітчизниками); функція сприяння комерційному флоту та надання допомоги 

військово-морським кораблям. Як демонструє подальше вивчення проблеми, у 
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залежності від стану міждержавних відносин, локальних особливостей та 

персональних якостей консула окремі функції могли набувати більшого, або 

меншого значення. 

Для російських консульств у Японії, що працювали в 1850–1890-х рр. у 

містах Хакодате, Йокогама, Нагасакі та Кобе пріоритетними були такі завдання: 

участь у вирішенні проблем приналежності спірних територій, підписанні та 

ратифікації угод; дотримання політики невтручання у внутрішні справи Японії; 

підтримка комунікацій з місцевою адміністрацією та спільнотою; 

покровительство православній місії; забезпечення потреб російського військово-

морського флоту; дослідження становища Японії та виконання зобов’язань 

стосовно комерційних суден. 

Російські консульства в Японії підпорядковувались Азіатському 

департаменту МЗС та генерал-губернатору Східного Сибіру. Подвійне 

підпорядкування було мотивоване географічно та дозволяло мобільно реагувати 

на різні інциденти та події, пов’язані з діяльністю консульств та зміною 

політичної ситуації в Японії. Таке становище було типовим для установ на 

Далекому Сході. За аналогічною схемою діяли консули у Китаї. Відсутність у 

Японії російської дипломатичної місії обумовила необхідність звітування 

консулів безпосередньо Азіатському департаменту, з яким установи перебували у 

«циркулярній» комунікації. Для вирішення нагальних питань консули мали 

звертатися до генерал-губернатора Східного Сибіру [318, с. 38]. Бюрократична 

система МЗС Російської імперії не передбачала прямої взаємодії консула з 

міністром закордонних справ (див. додаток П, рис. П.1). 

Російське консульство у Хакодате. Юридичною підставою для створення 

першого російського консульства в Японії стала угода «Про мир та дружбу» 

1855 р., згідно з положеннями якої росіянам дозволялося відкриття установ з 

1856 р. у портах Сімода чи Хакодате [108, с. 52]. Враховуючи тогочасне складне 

економічне та політичне становище сьогунату, російський уряд вважав 

недоречним створення повноцінної дипломатичної місії в Японії, оскільки вона 
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потребувала відповідного рівня фінансування та демонструвала б зацікавленість 

Російської імперії у внутрішньояпонських справах. 

Місцем для відкриття першого російського консульства у східній країні був 

обраний порт Хакодате на о. Хоккайдо. Цей вибір був обумовлений такими 

чинниками: 1) близькістю Хакодате до о. Сахалін, що дозволяло консулу 

наглядати за взаєминами між росіянами та японцями на острові [322, c. 66–67]; 

2) тим фактом, що у порту мешкала незначна кількість іноземців, і, як наслідок, 

антиєвропейські та антисьогунські рухи були слабкими. Останнє дозволило 

Російській імперії дотримуватися нейтралітету; 3) до того ж порт Хакодате був 

важливим для діяльності російського військово-морського флоту, який 

використовував місцеві доки для ремонту суден та здійснював закупівлю у місті 

пального та припасів [322, с. 67]. Слід зазначити, що віддаленість консульства від 

політичних та економічних центрів Японії не дозволяла очільникам установи 

активно впливати на ситуацію в країні та спостерігати за діями іноземців у регіоні. 

Окрім того, порт не мав прямих сполучень з Європою та Америкою, що негативно 

вплинуло на розвиток торгівлі. Однак у 1850–1860-х рр. ці обставини лише 

сприяли дотриманню Російською імперією обраного нею курсу невтручання. Для 

гарантування своїх інтересів у регіоні їй було достатньо отримувати ті ж права та 

переваги, що й інші іноземці. 

Головним ініціатором створення російської консульства виступив 

Є. В. Путятін. Він наполягав на включенні до штату установи священика, лікаря, 

астронома та суднобудівника [320, с. 55]. Тобто, інституція мала на початку 

виконувати не скільки дипломатичну, скільки культурну функцію, створюючи 

образ Росії як високорозвиненої та сильної країни, сприяючи налагодженню 

комунікативних зв’язків між двома народами. Таким чином, у відносинах з 

Японією Є. В. Путятін із самого початку відводив Російській імперії роль 

своєрідного «наставника», що відповідало традиційній схемі роботи консульств у 

східних «нецивілізованих» країнах. 

Рішення про створення російського імперського консульства у Хакодате 

було прийняте у листопаді 1857 р. На посаду голови установи, за рекомендацією 
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Є. В. Путятіна, був обраний Й. А. Гошкевич (1814–1875) – фаховий богослов, що 

володів китайською мовою. У 1852–1855 рр. Й. А. Гошкевич входив до складу 

місії Є. В. Путятіна та виконував під час переговорів з японцями обов’язки 

перекладача. Співпраця з Є. В. Путятіним дозволила майбутньому консулу 

опанувати японську мову, познайомитися з місцевими умовами, звичаями та 

традиціями [329, c. 20, 30–35, 41, 50]. За наказом від 21 лютого 1857 р., 

Й. А. Гошкевич був призначений російським консулом у Японії з правом 

перебування у м. Хакодате [460, c. 42]. 8 лютого 1858 р. МЗС Росії підготувало 

«Інструкцію консулу в Хакодате колезькому раднику Гошкевичу» («Инструкцию 

консулу в Хакодате коллежскому советнику Гошкевичу»), де зазначалося, що 

«консульство відповідає за захист інтересів… уряду і за справи російських 

підданих у Японії» [12, л. 1–2]. Компетенція консула обмежувалася питаннями 

торгівлі, і будь-яка інша діяльність була заборонена. За цим документом на 

Й. А. Гошкевича також покладалися функції дипломатичного характеру. Окрім 

обов’язку спостереження за дотриманням раніше укладених домовленостей, 

консул «мав просити дозволу імператорського уряду на укладення нових 

конвенцій» у випадку появи нових угод між Японією та іноземними країнами. 

Задля вирішення територіального питання Й. А. Гошкевич мав таку інструкцію: 

«Якщо японський уряд виявить готовність приступити через двосторонніх 

уповноважених [представників] до розмежування о. Сахалін, то Ви маєте 

повідомити про те генерал-губернатору Східного Сибіру для належних 

розпоряджень з його боку» [12, л. 2–4]. Інструкція визначала й обов’язки 

інформаційного характеру: «Консульство надає Міністерству закордонних справ 

відомості про політичний і адміністративний стан Японії… Воно звертає 

особливу увагу на торгівлю і промисловість цієї країни, вказує на товари та 

вироби, які досі не вивозяться з її меж, але могли б знайти закордонний попит» 

[12, л. 2–3]. Таким чином, обсяг покладених на Й. А. Гошкевича та його 

консульство обов’язків був значно більшим за традиційні консульські функції, 

однак у цілому типовим для діяльності такого інституту в східному регіоні. 
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Відповідно до урядових розпоряджень консул був зобов’язаний створити у 

Хакодате школу та лікарню, а за необхідності розширити й наукові зв’язки у 

сфері астрономії, мореплавства та медицини, оскільки «подібні послуги сприяють 

дружнім міжнародним відносинам» [12, л. 3]. 

24 жовтня (5 листопада) 1858 р. персонал першого російського консульства 

на чолі з колезьким радником Й. А. Гошкевичем прибув до японського порту 

Хакодате. До штату установи також входили: морський офіцер П. Н. Назімов, 

лікар М. П. Альбрехт, протоієрей В. Махов та секретар В. Д. Овандер [329, c. 30–

35, 50]. Із цього моменту розпочалася діяльність російської установи в Японії, 

значимість якої додатково актуалізувалася відсутністю японських закордонних 

представництв у Російській імперії. 

Територіальне питання було першочерговим для Й. А. Гошкевича. На межі 

1850–1860-х рр. консул активно обговорював проблеми розмежування Сахаліну з 

губернатором Хакодате Мураґакі Авадзі-но-камі. Ці переговори були 

неофіційними та мали консультативний формат. Японський чиновник відстоював 

ідею розмежування о. Сахалін уздовж 50° північної широти, Й. А. Гошкевич 

обґрунтовував право Росії на весь острів [329, с. 53, 57]. Зрештою, консультації не 

мали прямих наслідків, але засвідчили про готовність сторін до діалогу. 

Важливим завданням дипломатичної діяльності Й. А. Гашкевича була 

ратифікація російсько-японських угод. У 1858 р. за участю консула відбувся 

обмін ратифікаційними грамотами «Додаткового трактату» 1857 р. та «Договору 

про торгівлю та мореплавство» 1858 р. [329, с. 40, 52]. Як вже згадувалося, 

консульство у Хакодате мало пряме відношення до врегулювання «цусімського 

інциденту». 5 липня 1861 р. Й. А. Гошкевич від імені російського уряду надав 

губернатору Хакодате Мураґакі Авадзі-но-камі згоду на ліквідацію військової 

бази зведеної росіянами [335, с. 145]. 

Із розгортанням будівництва міста Владивосток Хакодате став портом 

базування російських військових кораблів. За відомостями консула в 1861 р. 14 з 

16 іноземних військових суден, що відвідали Хакодате, були російськими. В 

1862 р. ці показники складали відповідно 23 із 26, у 1863 р. – 17 із 18 суден 



73 

[322, c. 67]. При консульстві також була створена лікарня. Спочатку пацієнтами 

були виключно російські моряки, оскільки для надання медичної допомоги 

японцям був потрібен спеціальний дозвіл, який установа отримала в 1859 р. [460, 

с. 55]. Поступово місцеве населення також почало звертатися до шпиталю. Слід 

зазначити, що медична допомога була для них безкоштовною [331, с. 145]. 

У 1859 р. на кошти Й. А. Гошкевича була побудована консульська церква 

Воскресіння Христового, яка стала центром православної місіонерської діяльності 

в Японії [331, с. 146]. При консульстві діяла школа, де близько десяти японських 

дітей вивчали російську мову [329, c. 78]. Й. А. Гошкевич особисто навчав 

японців мистецтву фотографування [322, c. 68]. У 1866 р. при установі була 

відкрита фотостудія [534]. Й. А. Гошкевич був упевнений, що консул не повинен 

стояти осторонь від суспільної активності, тому при інституції час від часу 

проводилися свята та інші громадські заходи. На сторінках видання «Морський 

збірник» («Морской сборник») (1859) консул звітував перед російським 

суспільством: «Напередодні Різдва влаштована була у мене для дітей ялинка, на 

яку з’явилися не тільки діти, але майже всі чиновники, а один із старших радників 

правління приніс невеликий подарунок від губернатора» [165, с. 139]. Таким 

чином, консульство активно виконувало презентаційну функцію та діяло у 

культурному напрямі, створюючи у японському суспільстві позитивний образ 

Російської імперії та формуючи на локальному рівні доброзичливі відносини. 

Дещо складніше вирішувалося питання побутового облаштування 

консульства, яке тривалий час не мало власної будівлі та використовувало в 

якості тимчасового приміщення місцеві храми. Завдяки зусиллям 

Й. А. Гошкевича, місцева влада надала консульству земельну ділянку розміром 

6,5 га [331, с. 155]. Будівництво було завершено в 1860 р. (див. додаток Г, 

рис. Г.1) [259, с. 59]. Однак через пожежу в 1865 р., російська установа майже 

повністю згоріла. Будівництво нової споруди тривалий час відкладалося, і для 

потреб інституції консульство орендувало будівлю у місті [533]. 

У 1863 р. МЗС Російської імперії зменшило заробітню платню службовців 

консульства у Хакодате та витрати на утримання лікарні та школи. Загальне 
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фінансування установи скоротилося з 18 933 руб. 33 коп. до 17 400 руб. 

[122, с. 879–880]. Подібні дії, перш за все, були мотивовані політикою 

міністерства, що передбачала скорочення державних видатків і не враховували 

локальних особливостей установи у Хакодате та її культурну діяльність, яка 

потребувала вкладення коштів. 

Й. А. Гошкевич виконував обов’язки консула до 1865 р. Його наступником 

став дипломат Є. К. Бюцов, який до призначення в Японію вже мав значний 

досвід роботи на Далекому Сході та займав посаду секретаря дипломатичної 

частини при генерал-губернаторі Східного Сибіру (з 1856 р.). Необхідність у 

продовженні російсько-японського діалогу з питання розмежування о. Сахалін 

призвела до зміни статусу установи у Хакодате. В 1868 р. вона було перетворене 

на генеральне консульство [331, с. 144]. Це було лише тимчасовим заходом, 

націленим на демонстрацію значущості інституції. Проте вже у «Найвище 

затвердженому, 24 травня / 5 червня 1870 року, штаті Консулів у Японії» 

(«Высочайше утвержденном, 24 мая / 5 июня 1870 года, штате Консулов в 

Японии») установа знов згадувалась як звичайне консульство, що було пов’язано 

зі створенням нової інституції в Йокогамі. Останнє відповідало за реалізацію 

міждержавних зв’язків дипломатичного рівня [120, c. 250–251]. 

Виконуючи свої обов’язки протягом 1865–1869 рр., Є. К. Бюцов був 

активним учасником російсько-японського діалогу та виконував функцію 

представника Російської імперії при підписанні нової угоди 1867 р. [460, с. 126]. 

В цілому Є. К. Бюцов продовжував дотримуватись проурядовій позиці 

невтручання у внутрішньояпонські справи. У цьому контексті він двічі відхиляв 

пропозиції японських чиновників про надання Росією військової допомоги 

сьогуну в обмін на відмову Японії від претензій на о. Сахалін [362, c. 223]. Консул 

мав підтримувати відносини з бакуфу до тих пір, доки воно продовжувало 

існування, а у випадку приходу до влади імператора – налагодити їх з новою 

владою [318, с. 43]. Тобто у завданнях та діях консульства чітко 

прослідковувалася зовнішньополітична стратегія Російської імперії, в якій була 
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відсутня орієнтація на конкретну політичну силу і, як наслідок, будь-який 

результат боротьби в Японії за владу кінця 1860-х рр. був для неї прийнятним. 

Новий мейдзіновський уряд продовжив переговори з Є. К. Бюцовим з 

приводу сахалінського питання. Міністр закордонних справ Японії Т. Фукусіма 

запропонував консулу вирішити його шляхом купівлі російської частини острова, 

на що Росія відповіла відмовою [362, c. 223]. 

Не найкращі відносини склалися в Є. К. Бюцова з православною місією в 

Японії. Він вважав недоцільними великі інвестиції, що надавались урядом на 

потреби церкви [318, с. 42–43]. Однак конфлікт між сторонами мав більш 

глибинні причини та особистий характер. Микола Японський (1836–1912), 

російський православний місіонер у Японії, згадував, що консул мав японку-

наложницю, і священнослужитель намагався протистояти її проживанню поряд із 

церквою, яка знаходилася поруч з консульством [187, c. 362]. У своїх звітах до 

МЗС Є. К. Бюцов висловлював занепокоєння з приводу можливості виникнення 

конфлікту з бакуфу через діяльність православної місії, оскільки на той час на 

японській території християнство було заборонене [20, л. 80–81]. 

Культурний напрям діяльності Є. К. Бюцова мав більш обмежений характер, 

ніж за часів Й. А. Гошкевича, хоча лікарня, школа та церква продовжували свою 

діяльність. Тобто реалізація культурної політики Російської імперії в Японії не 

припинялася. 

Інформаційна функція консульства була важливою засадою для формування 

у МЗС Російської імперії чіткого уявлення про економічний потенціал Японії. У 

своїх звітах Є. К. Бюцов повідомляв про фактичну відсутність російсько-

японської торгівлі, вказуючи на нечисленність російських суден, які відвідували 

японські порти (в 1866 р. до Хакодате навідалось лише два кораблі) [320, с. 78–79]. 

У 1869 р. Є. К. Бюцов був переведений на посаду уповноваженого у справах 

Російської імперії в Китаї. Управляючим російським консульством у Хакодате, 

тобто тимчасово виконуючим обов’язки консула, став секретар установи 

C. Д. Трахтенберг [335, с. 174]. Наступного року на цю посаду був призначений 

О. Е. Оларовський, який за сумісництвом працював псаломщиком у місцевій 
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православній церкві [320, с. 84, 102]. Також до штату установи входили: віце-

консул та секретар К. І. Вебер, студент-перекладач
*

 – В. М. Успенський. 

[495, c. 156–157]. До призначення у Хакодате О. Е. Оларовський працював 

російським консулом у Тяньцзіні, тобто вже мав досвід дипломатичної служби. 

О. Е. Оларовського приваблювала Японія, і в 1868 р. він звернувся до 

Є. К. Бюцова з проханням посприяти його переведенню до Хакодате [317, c. 50]. 

Після прийняття рішення про створення генерального консульства у 

м. Йокогама (1870) установа у м. Хакодате втратила своє дипломатичне та 

культурне значення. У «Найвище затвердженому, 24 травня / 5 червня 1870 року, 

штаті Консулів у Японії» МЗС скорочувало витрати на хакодатську інституцію з 

17,4 тис. руб. до 8 тис. руб., окрім того були відсутні додаткові інвестиції на 

утримання школи, шпиталю та церкви [120, c. 250–251]. 

Головна увага консульства за часів діяльності О. Е. Оларовського була 

зосереджена на інформаційних завданнях, а саме на дослідженні стану російсько-

японської торгівлі. У своїх звітах консул аналізував вплив франко-прусської війни 

на торгівлю в Японії, зазначаючи, що вона призвела до зменшення обсягу 

експортно-імпортних операцій порту Хакодате з 1 млн руб. до майже 700 тис. 

Окрім цього, консул надавав економічні пропозиції та рекомендував збільшити 

ввіз до Хакодате сахалінського вугілля та риби, які користувалися попитом у 

Японії [320, с. 86]. Тобто за часів керівництва О. Е. Оларовського діяльність 

консульства набула прагматичнішого характеру. 

О. Е. Оларовський брав участь у переговорах та консультаціях з японською 

стороною із сахалінської проблеми. У січні 1871 р. губернатор Хакодате у 

неофіційній формі намагався дізнатися від консула про можливість отримання від 

Російської імперії викупу за південну частину Сахаліну [335, с. 174]. 

У 1874 р. О. Е. Оларовський був переведений до новоствореного 

консульства у м. Нагасакі, а установа у Хакодате тимчасово згорнула свою 

діяльність до 1880-х рр. У 1881–1887 рр. обов’язки віце-консула виконував 

                                           
*
 Студент-перекладач – посада при консульствах та дипломатичних місіях, що за змістом обов’язків була близькою 

до роботи секретаря із зосередженням уваги на перекладацькій діяльності. 
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А. А. Шліппенбах (у 1884 р. підвищений до консула) [19, л. 192]; у 1887–1892 рр. 

посаду віце-консула займав Г. О. де Воллан, а з 1893 р. – М. М. Устинов 

[495, с. 158–159]. Наприкінці ХІХ ст. діяльність японських рибопромисловців у 

російських далекосхідних водах набула помітної активності. Її моніторинг став 

важливим напрямом роботи консульства у Хакодате. 

Консульство у м. Йокогама. Віддаленість хакодатської установи від 

політичних та економічних центрів Японії та нездатність інституції охопити всю 

територію країни мотивували російських урядовців до розширення системи 

консульств. За угодою 1855 р., Російській імперії було дозволено відкрити нові 

установи у містах Нагасакі, Йокогама та Кобе. Оскільки на консульство 

покладався обов’язок вирішити проблему розмежування о. Сахалін, воно мало 

розташовуватися у політичному центрі Японії, що мало сприяти залученню до 

переговорів офіційних представників. Через ці обставини місцем перебування 

нового російського консульства було обрано м. Йокогама, де розташовувався 

найближчий до японської столиці відкритий порт. Оскільки на початку 1870-х рр. 

японці все ще не мали власних представництв у Російській імперії, російські 

консульства в Японії продовжували бути єдиним можливим шляхом для 

реалізації російсько-японських комунікацій. Також слід зазначити, що в 1870-х рр. 

Йокогама став найбільшим японським портом за обсягами експортно-імпортних 

операцій. Це визначало економічний потенціал для створення у його межах 

нового консульства. 

За «Найвище затвердженим, 24 травня / 5 червня 1870 року, штаті консулів 

у Японії» на 1871 р. російським урядом були заплановані витрати на дві установи: 

консульство у м. Хакодате та генеральне консульство у м. Йокогамі (див. 

додаток К, табл. К.1) [120, с. 250–251]. На посаду російського генерального 

консула був призначений Є. К. Бюцов, колишній консул у Хакодате, який також 

отримав чин дипломатичного агента – повіреного у справах Російської імперії в 

Японії [315, с. 30]. Це було певним демонстративним кроком, який свідчив про 

намір Російської імперії остаточно вирішити сахалінське питання. Слід зазначити, 
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що відповідно до Віденського регламенту 1815 р. вказаний клас був найнижчим 

серед дипломатичних агентів [414, с. 170–171]. 

В «Інструкції уповноваженому у справах та генеральному консулу в Японії 

Є. К. Бюцову» від 19 січня 1872 р. МЗС Росії вказувало на надзвичайну 

важливість визнання за імперією прав на весь о. Сахалін. Можливість 

поступитися Курильськими островами на південь від Четвертної протоки на 

користь Японії допускались лише у крайньому випадку. Оскільки жодна зі сторін 

не бажала йти на поступки, переговори не мали прямих результатів, але вони 

дозволили країнам оцінити позицію одна одної, визначити коло питань, з яких 

неможливо було досягти компромісу та тих, що дозволяли продовжити діалог 

[454, с. 275]. 

Вагома частина повноважень Є. К. Бюцова залишалася у сфері консульської 

компетенції. Він звітував Азіатському департаменту МЗС Росії про поточні 

справи у підпорядкованому йому окрузі та висвітлював окремі аспекти 

зовнішньої політики токійського уряду. Наприклад, він повідомляв про укладення 

поштової конвенції між Японією та низкою країн заходу. Є. К. Бюцов займався 

врегулюванням проблем у взаєминах між японцями, айнами (корінним 

населенням Курильских островів та Сахаліну) та росіянами на о. Сахалін, що 

виникали в умовах спільного російсько-японського володіння островом 

[315, с. 30–31]. На 1870-ті рр. російська колонія в Йокогамі була досить 

малочисельною, і до неї належали лише близько десяти осіб, що обумовлювало 

неактивну соціальну діяльність консульства [460, с. 131]. 

12 листопада 1873 р. Є. К. Бюцов був призначений посланником Російської 

імперії у Китаї, а в 1874 р. відбувається створення російської дипломатичної місії 

у м. Токіо, яка стала центром російсько-японських політичних контактів [529, 

c. 74–77]. Внаслідок цих змін установа в м. Йокогама була переформатована у 

віце-консульство, втративши свою ієрархічну пріоритетність над іншими 

російськими інституціями в Японії. В 1874 р. новим очільником консульства МЗС 

Росії призначило К. І. Вебера [495, c. 190]. Зміни у системі закордонних установ 

Російської імперії вплинули на характер взаємодії консулів із центральним 
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відомством, що обумовило їх підпорядкування російській місії у Токіо. Одним із 

найвідоміших співробітників установи в м. Йокогама другої половини ХІХ ст. був 

віце-консул барон Р. Р. Розен, який виконував свої обов’язки протягом 1875–

1877 рр., ставши в 1903–1904 рр. посланником Російської імперії у Токіо [316, 

с. 25]. 

За часів керівництва інституцією О. О. Пелікана (1879–1884), випускника 

юридичного факультету Харківського університету (1874), російська установа у 

м. Йокогама отримала власну споруду, що свідчило про намір у подальшому, 

незважаючи на зменшення значущості консульства, продовжувати його діяльність 

[320, с. 134]. 

У кадровій комплектації установи постійно відбувалися зміни. Проблема 

відсутності фахівців, які б могли виконувати консульські обов’язки в Японії, 

значно ускладнювалася лінгвістичним фактором. Якщо при комплектації штату 

інституції наприкінці 1850-х – початку 1870-х рр. МЗС Росії досить ретельно 

обирало персонал, то після створення російської дипломатичної місії у м. Токіо це 

питання набуло другорядного значення. У період 1885–1889 рр. російським віце-

консулом у Йокогамі був О. О. Колемін, його наступником став О. Г. Лобанов-

Ростовський (див. 3.2.) [495, с. 190–191]. Таким чином, російська інституція у 

портовому місті Йокогама у період 1871–1895 рр. зазнала кардинальної зміни 

щодо ставлення до неї. Це проявилось у зміні її статуту з генерального 

консульства на віце-консульство. Наближеність інституції до японської столиці та 

локація у важливому торговельному центрі Японії обумовили перспективність 

продовження її функціонування.  

Консульство у м. Нагасакі. Потреба появи нової інституції 

обґрунтовувалась нездатністю установ у містах Хакодате та Йокогама охопити 

усю територію Японії та необхідністю захищати інтереси росіян, що вели свої 

справи на півдні східної країни. Обрання м. Нагасакі для створення тут 

консульства було невипадковим, оскільки, ще з кінця 1850-х рр. неподалік від 

порту, у підніжжі гори Інаса, існувало так зване «Російське селище». З часом ця 

територія була передана у користування російському військовому флоту на 
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умовах оренди. Порт Нагасакі, що знаходився на півдні Японії (о. Кюсю), був 

незамерзаючим. Теплий клімат робив його зручним для розміщення російських 

суден у зимовий період. Окрім того, ця гавань була єдиною з японських портів, 

що за попереднього періоду самоізоляції країни зберегла контакти з іноземцями 

(голландцями та китайцями). Як наслідок, Нагасакі мав розвинену інфраструктуру 

для підтримки торговельних відносин та забезпечення потреб кораблів. 

Першим російським представником у м. Нагасакі в 1868 р. у чині почесного 

консула став Й. В. Лімбругген, службовець компанії «Walsh & Со», який 

виконував ці обов’язки тимчасово. Надалі, за розпорядженням Азіатського 

департаменту, наданим у 1867 р., російським консульським агентом у портовому 

місті був обраний О. Ф. Філіппіус, російський підприємець в Японії [319, c. 190–

191], який приступив до виконання службових обов’язків у 1868 р. [460, с. 121]. 

Статус О. Ф. Філіппеуса визнавав за ним підпорядкування генеральному 

консульству в Хакодате та право займатися комерційною діяльністю, що, згідно з 

положеннями російського «Консульського статуту» (1858), було заборонено 

звичайним консулам. Окрім того, консульський агент не отримував заробітної 

платні, однак збирав на свою користь консульські збори, що дозволяло МЗС 

Російської імперії без додаткових витрат мати свого представника у Нагасакі [119, 

с. 532]. 

На О. Ф. Філіппеуса покладались обов’язки моніторингу політичної та 

економічної ситуації на півдні Японських островів. Оскільки він займався 

комерцією, то російська влада розраховувала за його допомогою дізнаватися, чи 

можливо збільшити обсяги російського експорту до Японії, на які товари існував 

попит, чи існують методи заохочення російських купців вести свої справи у 

регіоні. Також консульський агент мав доручення стосовно російських 

комерційних суден, вирішуючи спірні питання, що виникали у відносинах між 

російськими купцями та японськими митниками [319, с. 192–193]. 

Звіти О. Ф. Філіппеуса демонструють нерозвиненість російсько-японських 

торговельних відносин. Лише три із 321 судна, що відвідали Нагасакі в 1870 р., 

були російськими [319, c. 195]. У подяку за консульську службу в 1869 р. 
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чиновник був нагороджений орденом Святого Станіслава 2-го ступеня [460, 

с. 121]. Зазначимо, що агент був обмежений у своїй компетенції. Оскільки 

комерційні справи не дозволяли О. Ф. Феліпіусу зосередитися на консульській 

діяльності, перед російським урядом постало питання про зміну статусу установи 

у Нагасакі. 

Наказ про заснування консульства був наданий в 1873 р. [398, с. 58]. У 

1874 р. на посаді російського консула у Нагасакі почав працювати 

О. Е. Оларовський. Прибуття чиновника до міста (березень 1874 р.) для виконання 

своїх службових обов’язків було зіпсовано конфліктом з місцевою митницею. 

Російський консул вважав, що її службовець необґрунтовано здійснив огляд його 

речей, чим наніс йому особисту образу. Хоча японська влада провела відповідне 

розслідування, російська сторона не надала цій події вагомого значення, 

намагаючись уникнути нагнітання конфлікту між державами. Справа не отримала 

подальшого розголосу, незважаючи на те, що сам О. Е. Оларовський наполягав на 

протилежному [24, арк. 365–366, 373–374]. 

Підписання Петербурзької угоди 1875 р. дозволило країнам налагодити 

співпрацю у військовій галузі. Із 1871 р. Владивосток став головним 

торговельним та військово-морським портом Росії на Далекому Сході. Проте він 

був замерзаючим та уразливим із суходолу портом. Саме тому з 1875 р. опорним 

пунктом та місцем зимівлі російської ескадри на Тихому океані став порт 

Нагасакі [235, с. 411]. За положенням російського «Консульського статуту» 

1858 р. надання допомоги військовому флоту було одним із головних обов’язків 

консулів, що й стало основним напрямом діяльності установи у м. Нагасакі [119, 

с. 535–538]. У 1875 р. між консулом О. Е. Оларовським й уповноваженим 

Морського міністерства, з однієї сторони, та спадковим бургомістром округу 

Нагасакі А. Сіга, з іншої, була укладена угода про оренду земельної ділянки на 10 

років, на якій у подальшому було збудовано «Російське адміралтейство». Таким 

чином, консул був посередником між російським військово-морським флотом та 

японською адміністрацією [384, с. 258]. 
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За дорученням МЗС Росії О. Е. Оларовський придбав споруду для 

консульських потреб, викупивши у американського консула комплекс будівель, 

де окрім власне консульства та канцелярії були передбачені приміщення для 

лікарні, перекладачів та побутових службовців [492] (див. додаток Г, рис. Г.5). 

Після переведення О. Е. Оларовського в 1880 р. на нове місце служби у Сан-

Франциско, нетривалий час виконуючим обов’язки консула був В. Я. Костилєв, 

що працював перекладачем при російській місії у Токіо [492]. Новим консулом 

став П. І. Рюмін, який був призначений у портове місто відповідно до урядового 

розпорядження від 24 лютого 1880 р. [19, с. 152]. Чиновник виконував свої 

обов’язки до 1883 р. На цій посаді його замінив В. Я. Костилєв [492]. Кадрові 

зміни були обумовлені відсутністю у П. І. Рюміна досвіду роботи в Японії. 

Важливість діяльності консульства у Нагасакі визначила наявність російської 

військово-морської бази, що обумовлювало додаткові професійні вимоги до 

консула, який мав володіти японською мовою та бути адаптованим до місцевих 

умов та звичаїв. 

Виконуючи свої повноваження стосовно російського військово-морського 

флоту, консул В. Я. Костилєв допомагав у вирішенні проблем організації його 

діяльності. У середні 1880-х рр. закінчувався строк оренди земельної ділянки в 

Інасе, а сама бухта суттєво обміліла та стала незручною для розміщення кораблів. 

За тих обставин В. Я. Костилєв знайшов інше зручне місце для розміщення 

російських суден, а у будівлі поруч із консульством був побудований шпиталь 

[384, с. 261]. 

Про діяльність В. Я. Костилєва збереглося чимало свідчень росіян, які у той 

час відвідували порт. Російський ботанік та географ А. М. Краснов згадував, що 

під час своєї подорожі Японією консул допоміг йому з пошуком гіда [242]. 

Відомий російський письменник В. В. Крестовський, що у 1882 р. перебував у 

Нагасакі у складі військової місії, згадував про складнощі, з якими зіштовхувався 

В. Я. Костилєв, виконуючи свої обов’язки: «Живе [він], так би мовити, вічно 

насторожі, бо різні західноєвропейські ―друзі-колеги‖ завжди готові вчинити вам 

якусь підпільну каверзу – чи не вам особисто, скажімо, а тій справі, якій ви 
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служите, заради якої ви сюди відряджені…» [190, с. 6–8]. Таким чином, консул у 

Нагасакі, виконуючи низку принципово важливих повноважень у комунікативній 

сфері, підтримував відносини з іноземцями, співвітчизниками та місцевою 

спільнотою. 

Нетривалий час, упродовж 1890–1892 рр., у період відпустки 

В. Я. Костилєва консульство очолив Г. О. де Воллан, який водночас працював 

консулом у Хакодате. Це співпало з візитом царевича Миколи Олександровича, 

який відвідуючи Японію завітав до установи у Нагасакі [460, с. 163]. На основі 

своїх спостережень та досліджень Г. О. де Воллан у 1898 р. видав працю «У країні, 

де сходить сонце» («В стране восходящего солнца») [201]. У своїй книзі консул 

розмістив опис Інаси, надав відомості з історії Японії та російсько-японських 

відносин. Г. О. де Воллан був переконаний, що в Японії «Росію не люблять та 

побоюються», засуджував зовнішньополітичний курс Російської імперії кінця 

ХІХ ст. на Далекому Сході, а також традиційно зверхнє ставлення росіян до 

японців [201, с. 288–289, 542]. Після нетривалої служби Г. О. де Воллана у 

Нагасакі до виконання консульських обов’язків повернувся В. Я. Костилєв, який 

обіймав посаду до 1900 р. [492]. 

Із 1880-х рр. обсяг російсько-японської торгівлі та активність російського 

комерційного флоту в японських портах поступово збільшуються. Якщо за 1882 р. 

обсяг експортно-імпортних операцій між країнами склав близько 100 тис. ен
*
, то в 

1887 р. цей показник збільшився до 220 (див. додаток Ж, табл. Ж.1) [224]. У 

порівнянні із загальним торговельним обсягом країн ці показники були все ще 

дуже низькими та складали менше 1 %. У той самий період збільшується кількість 

Росіян, що постійно проживали в Японії. В 1890 р. їх кількість склала 50 осіб 

[263, с. 5] (див. додаток Д, табл. Д.1). Таким чином, важливою сферою діяльності 

російських консульств поступово ставали соціально-економічні питання, що 

свідчило про розширення обсягів міжетнічних контактів. 

                                           
*
 В українській транслітерації слово «円» – ен, тобто японська грошова одиниця (¥), часто перекладається на 

російський манер – «єна», що, як вважає український японознавець А. В. Рубель, є помилковим та віддаленим від 

японської вимови [419, c. 110]. 
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Консульство у м. Кобе. Останнім елементом російської системи консульств 

у Японії другої половини ХІХ ст. стала установа у порту Кобе, відкритому для 

росіян ще 1 січня 1868 р. (відповідно до угоди 1858 р.) [118]. За умов невеликої 

зацікавленості Росії Японією як можливим економічним партнером та незначної 

чисельності її підданих на японській території, необхідності у нагальному 

створенні консульської установи у Кобе раніше не виникало. За переписом 

іноземних громадян 1872–1873 рр., у портовому місті перебувало лише два 

російські піддані, що становило менше 1 % від загальної кількості іноземців у 

місті. На початку 1890-х рр. їх чисельність сягала близько 10 осіб [397, с. 201]. 

Створюючи консульство у м. Кобе Російська імперія, вірогідно, виходила з 

міркувань національного престижу, оскільки провідні західні країни на 1880-ті рр. 

вже мали свої установи у цьому порту. Цю тезу підтверджують спостереження 

англійського письменника та мандрівника Д. Сладена. У своїх спогадах про 

подорож до Японії наприкінці 1880-х рр. він згадував, що нечисельні російські 

судна, які заходили в Кобе, вражали своїми розмірами. Присутній на морському 

параді з нагоди візиту імператора Мейдзі російський флагман «Адмірал Нахімов» 

не лише виділявся серед інших іноземних суден, але був рівний по водовмісту 

ледве не половині усієї японської ескадри [397, c. 203]. 

Перша спроба створення російського консульства у Кобе припала на 

початок 1880-х рр. В 1881 р. на посаду російського консула був призначений 

В. Станніус, що виконував свої обов’язки до 1882 р. [421]. Однак надалі установа 

припинила своє функціонування, а консульські обов’язки були покладені на 

німецького консула. Остаточне затвердження постійної практики діяльності 

консульства Російської імперії у Кобе відбулося в 1891 р. перед візитом до Японії 

спадкоємця російського престолу Миколи Олександровича. Це підтверджує 

версію того, що інституція була заснована з метою створити уявлення присутності 

Російської імперії у регіоні та не виконувала тих завдань, які мало здійснювати 

консульство [490]. Очільником був призначений Г. А. фон Вендріх [460, с. 166]. 

Однак через його хворобливість до середини 1890-х рр. діяльність установи мала 
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пасивний характер, і консульство не набуло важливого значення у системі 

російсько-японських відносин. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що до 1890-х рр. Російська імперія 

створила на японській території розлогу систему консульських установ. Перша 

інституція, відкрита у м. Хакодате, займалася переважно культурними питаннями 

та відповідала за вирішення сахалінської проблеми. Територіальна проблема 

мотивувала росіян до створення установи у м. Йокогама. Поступове посилення 

позицій Російської імперії на міжнародній арені та активізація її далекосхідної 

політики обумовили зміну значимості консульств у системі міждержавних 

стосунків. Яскравим прикладом цього стала установа у Кобе, створення якої було 

пов’язано з намаганнями російського уряду затвердити свій авторитет у регіоні, 

маркувати його як зону державних інтересів. Унаслідок слабкої розвиненості 

торгівельних відносин Російської імперії та Японії, соціально-економічна 

діяльність залишалась на периферії завдань, які консульства вирішували в 1850–

1890-х рр. У центрі компетенції установ перебували політична, культурна, 

інформаційна сфери та питання забезпечення потреб військово-морського флоту 

(Нагасакі). 

2.3. Створення консульської системи Японії на території Російської 

імперії  

Відсутність у адміністративній системі Японії середини ХІХ ст. відомства, 

відповідального за зовнішні зносини, тривалий час унеможливлювала створення 

закордонних представництв. Лише після Реставрації Мейдзі 3 лютого 1868 р. 

японським урядом був опублікований наказ імператора Муцухіто про відновлення 

імператорської влади, де повідомлялося, що «…для зносин з іноземними 

державами будуть призначені спеціальні чиновники…» [310, c. 33]. У межах 

цього процесу спочатку було створено Департамент з іноземних справ [388, с. 9], 

а у липні 1869 р. – Міністерство закордонних справ [539]. У 1870–1874 рр. 

токійський уряд відкрив дипломатичні місії у столицях США, Великої Британії, 

Франції, Австрії, Китаю та Російської імперії [330, c. 238]. Одночасно 
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відбувається й становлення системи японських консульських установ. 

Кардинальна їх відмінність від інституцій інших країн полягала у тому, що 

Японія раніше не мала досвіду діяльності консульств. Оскільки, у країні лише 

почав розгортатися реформаційний процес, тому японці не встиг розробити власні 

правові норми, які б регулювали функціонування установ. Створюючи 

консульства, Токіо переслідував низку завдань, а саме: 1) прагнув налагодити 

торговельні відносини з іноземними країнами; 2) намагався захистити інтереси 

японців, що перебували за кордонами; 3) прагнув отримати достовірні відомості 

про оточуючий світ, оскільки тривалий період ізоляції спричинив певний 

інформаційний вакуум у країні. Як зазначав західний дослідник Дж. Ленсен, 

«японські [консульські] представництва були очима та вухами, а також основою 

японського Міністерства закордонних справ. Їхні доповіді сприяли тому, що 

Токіо міг оцінити ситуацію в Росії…» та виробити адекватну відповідь «політиці 

та цілям найближчого західного сусіда» [494, с. 2–3]. Окрім того, діяльність 

консульських установ сприяла ствердженню авторитету Японії за кордоном, що 

мало певний вплив на подальший перегляд нерівноправних домовленостей. 

Оскільки на 1870–1880-ті рр. юридична база функціонування японських 

консульств не мала чіткого визначення, основою для їх діяльності став комплекс 

звичаїв та традицій, вироблених практикою європейських країн. На середину 

ХІХ ст. найдосконалішим було консульське право Франції. Як зазначав 

тогочасний французький науковець у сфері міжнародного права Ф. де Кюссі, воно 

являло собою цілісне джерело, придатне для використання консулами інших країн 

[486, с. 149]. Юридична невизначеність дозволяла японським чиновникам діяти 

більш гнучко в залежності від обставин та цілей, що поставали перед ними під час 

виконання службових обов’язків. 

Віце-консульство у м. Корсаков. У середині 1870-х рр. японський уряд 

звернув увагу на два російських порти – Корсаков на о. Сахалін та Владивосток 

(Приамурський край), вважаючи їх доцільними місцями для відкриття консульств. 

За положеннями Петербурзької угоди 1875 р., японським суднам надавалося 

право «…без сплати всяких портових і митних зборів упродовж десятирічного 
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терміну…» заходити до порту Корсаков, а на японських купців, 

рибопромисловців та їхні кораблі поширювався режим найбільшого 

благосприяння у портах Охотського моря та Камчатки [109, с. 214]. Широкі права, 

надані японцям, визначили зростання обсягів їх економічної діяльності в регіоні, 

що обумовило потребу в створенні консульств, які мали не лише слідкувати за 

процесами дотримання місцевою владою положень Петербурзької угоди, але й 

надавати допомогу своїм співвітчизникам. Слід зазначити, що порт Корсаков був 

центром економічного життя Сахаліну, а тому доцільним для японців містом 

перебування консула на острові. 

У 1875 р. Токіо надіслав генерал-губернатору Східного Сибіру 

П. О. Фредеріксу запит про можливість створення у порту Корсаков консульства. 

Російський чиновник наполягав на недопущенні у регіон іноземних представників 

[431, с. 111]. Зрештою, у липні 1876 р., після узгодження з російською стороною, 

відбулося відкриття японського віце-консульства [326]. На посаду віце-консула 

був призначений Нарітомі [94], який виконував свої обов’язки до 1879 р. Для 

японських консульств була притаманна часта зміна їх очільників. Це було 

обумовлено відсутністю кваліфікованих кадрів та спробою МЗС підібрати більш 

досвідчений персонал. Слід зазначити, що на кадрове питання впливало також 

традиційне японське розуміння державної служби: для зменшення корупції 

практикувалися періодичні зміни чиновників на посадах [250, с. 316]. За наказом 

від 2 липня 1879 р. російський імператор Олександр ІІ визнав новим японським 

віце-консулом у м. Корсаков Т. Кобаясі. Цей чиновник став першим офіційно 

визнаним російським урядом представником іноземної держави на Далекому 

Сході, що було наслідком підтримки Японією Росії у конфлікті з Китаєм 1879 р. 

Наступним віце-консулом став Г. Кузе, який обіймав свою посаду з 1883 р. по 

1894 р. [431, с. 112]. У 1889 р. установа в Корсакові отримала статус консульства, 

що демонструвало збільшення її значимості [325]. У 1894 р. новим очільником 

інституції став колишній секретар Й. Сузукі [431, с. 112]. 

Вирішення в 1875 р. питання приналежності спірних територій значно 

вплинула на умови діяльності консульства. За спогадами відомого письменника 
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А. П. Чехова (1860–1904), що відвідав Сахалін на початку 1890-х рр., «відносини 

між місцевою адміністрацією і японцями чудові, які й мають бути» [200, с. 226]. 

Це підтверджувалося не лише випадками «взаємного частування шампанським на 

урочистих заходах», але й конкретними прикладами співпраці [200, с. 226]. Так, 

на початку 1890-х рр. російська адміністрація надала допомогу продуктами 

харчування тим японцям, що потрапили у корабельну катастрофу. А. П. Чехов 

мав особисту зустріч із тогочасним очільником японського консульства. У своєму 

щоденнику він зафіксував опис зовнішності чиновника: «... До мене прийшли з 

візитом японський консул Г. Кузе та його секретар Сугіама ... Обидва вони були 

справжніми японцями з монгольським типом обличчя, середнього зросту. 

Консулу близько сорока років, бороди у нього немає, вуса ледве помітні, повного 

стану; секретар – років на десять молодший, носить сині окуляри, за всіма 

ознаками, фтізік – жертва сахалінського клімату. Є ще й інший секретар, Сузукі. 

Він нижче середнього зросту, у нього великі вуса, кінці яких опущені донизу на 

китайський манер, очі вузькі, косі, – з японської точки зору чарівний красень» 

[200, с. 226] (див. додаток Л, рис. Л.1). 

Діяльність консульства у м. Корсаков сприяла вирішенню важливих 

проблем, що поставали у відносинах між сусідніми державами. У 1884, 1890 та 

1894 рр. російський уряд офіційно заявляв про намір збільшити податки для 

японців на ведення рибних промислів на Далекому Сході. Значення цієї сфери 

економічної діяльності для Росії та Японії кардинально відрізнялося. Слабке 

освоєння власних далекосхідних територій не дозволяло російському урядові 

налагодити експлуатацію природних ресурсів. Натомість Японія відчувала гостру 

потребу у додаткових водних просторах для ведення рибного вилову. За таких 

обставин, остаточно вирішити питання про збільшення мита мали військовий 

губернатор Сахаліну та японський консул у Корсакові. Після низки консультацій 

вони прийшли до рішення, згідно з яким розмір мита у зазначені роки залишався 

незмінним. Зберігався старий принцип оподаткування, за яким японці сплачували 

5 карбованців за кожен пуд виловленої риби, що було прийнятною умовою для 

рибопромисловців [239, с. 12–15]. Таким чином, установа у м. Корсаков активно 
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діяла, регулюючи соціально-економічні проблеми, відстоюючи інтереси японців 

та підтримуючи доброзичливі відносини з місцевою владою. 

Інституція в м. Владивосток. Намагаючись подолати наслідки тривалої 

самоізоляції країни, токійські чиновники прагнули збільшити чисельність 

консульств у Російській імперії. Тому водночас зі створенням установи на 

Сахаліні японці ініціювали відкриття представництва у Владивостоці. Це місто, 

засноване в 1860 р. з 1871 р. стало головним російським військово-морським 

портом та Тихому океані. Чисельність населення та торговельно-економічне 

значення порту швидко зростали [396, с. 123]. Вказані обставини, а також 

бажання дослідити сусідню країни мотивували Токіо до відкриття у Владивостоці 

консульства. 

Разом із цим існувала низка об’єктивних обставин, яка унеможливлювала ці 

наміри. Владивосток був військовим портом, закритим для іноземних консулів. 

Саме тому клопотання японської сторони про відкриття у місті консульства було 

відхилено. Натомість Російська імперія запропонувала Японії створити 

комерційне агентство, яке було відкрито 6 червня 1876 р. [441, с. 87]. Попередньо, 

навесні 1875 р., японці відправили до міста експедицію з метою дослідити порт та 

його економічний потенціал. Одним із членів місії був Х. Севакі, службовець 

МЗС Японії, що розмовляв на європейських мовах та був обізнаний у традиціях 

країн Заходу. Ці якості стали запорукою того, що Х. Севакі був призначений на 

посаду першого японського комерційного агента у м. Владивосток, адже на той 

момент він володів відповідним рівнем компетенції для взаємодії з місцевою 

адміністрацією. Улітку 1876 р. Х. Севакі в супроводі перекладача Мороокі 

прибули до міста для виконання своїх службових обов’язків [364, с. 17–18]. 

Через два роки після відкриття агентства при ньому була представлена 

експозиція різноманітних японських виробів та продукції, що мала на меті 

встановлення більш тісних торговельно-економічних зв’язків між російським 

Далеким Сходом та Японією [263, с. 3]. Комерційне агентство у м. Владивосток 

було єдиним у системі японських закордонних установ. Формально воно не мало 

офіційного характеру і виконувало функції посередника між японськими 
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підданими та місцевою російською владою. Проте Токіо мав повідомляти Росію 

про призначення осіб на посаду комерційного агента [263, с. 12]. Різниця між 

інститутами «комерційного агентства» та «консульства» проявлялась у 

спрямованості їхньої діяльності. Німецький дослідник міжнародного права 

А. Рівьє зазначав, що консульство є інститутом, який служить суспільству в 

цілому, а комерційний агент був спрямований на «особистий», приватний 

характер діяльності, що із самого початку не відповідало практиці японської 

установи у Владивостоці [414, c. 197]. Тому надзвичайний та уповноважений 

посланник Японії у Петербурзі М. Еномото звернувся до російської влади із 

запитом стосовно уточнення правового статусу агентства та соціального 

положення агента як голови інституції. У відповіді російського уряду 

зазначалося: «Офіційно агент не прирівнюється до консула, але суть його 

компетенції відповідає посаді консула. Він має право слугувати посередником 

між японськими торгівцями і російською місцевою владою та розпоряджатися 

усім…» [441, с. 87–88]. Така відповідь лише ускладнювала тлумачення правового 

положення агентства. Японська та російська сторони розуміли його по-різному. 

Царський уряд убачав у комерційному агентстві посередника між японською 

діаспорою та російською адміністрацією. Таким чином, з точки зору Росії саме 

комунікативний аспект став ключовою умовою для його створення. Для Токіо це 

була завуальована форма інституту офіційного характеру, подібного до 

консульства, підпорядкованого МЗС Японії. Японська назва установи –               

帝貿易事務 – у перекладі означала «імперське торговельне представництво», що 

вказує на його офіційний характер та підтверджує зазначені положення. 

Агентство виконувало типові для консульства завдання: реєструвало смерті, 

народження та укладання шлюбів; надавало допомогу співвітчизникам у 

поверненні на батьківщину; видавало та візувало паспорти. Слід зазначити, що 

російська адміністрація не заважала інституція виконувати консульські функції 

[263, c. 12]. Таким чином, хоча де-юре агентство не володіло подібним статусом, 

де-факто воно було консульством. 
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У 1893 р. Приамурський генерал-губернатор С. М. Духовський під час 

особистої зустрічі з японським комерційним агентом К. Футацубасі між іншим 

обурився через те, що установа мала офіційну японську печатку, а на її будівлі 

розміщено японський прапор, що не відповідало статусу агентства. Губернатор 

наполягав, що видача паспортів та затвердження постанов Японського товариства 

(«Домейкай») перебували поза компетенцією комерційного агента [441, с. 88–89]. 

Описані обставини діяльності установи не стали приводом для конфлікту, хоча й 

продемонструвало наявність неврегульованих питань між двома країнами. 

Поступове зростання чисельності японців у м. Владивосток визначило 

потребу в створенні системи їх суспільної організації (табл. 2.1) (див. додаток Д, 

табл. Д.2). Наявність комерційного агента обумовила можливість чіткого 

контролю за процесом формування у місті японської діаспори. Основою громади 

стало товариство «Домейкай» (створене в 1892 р.), буддистський храм «Урадзіо 

хонгандзі» та японська школа (відкрита в 1894 р.). Усі ці інституції були пов’язані 

з діяльністю комерційного агентства. Таким чином, перші японські консульські 

установи у Росії з’явились у далекосхідному регіоні імперії, що відповідало 

інтересам ведення активній економічній діяльності у водах поряд з о. Сахалін та 

намаганням дослідити сусідню країни. 

Таблиця 2.1 

Чисельність японського населення у м. Владивосток [441, c. 42–43] 

Рік Чисельність Рік Чисельність Рік Чисельність Рік Чисельність 

1875 50 1880 100 1890 374 1895 1284 

1878 80 1884 412 1892 524 

Консульство в м. Одеса. В 1880-х рр. МЗС Японії почало розглядати 

можливості створення консульства в європейській частині Російської імперії, 

прагнучи розширити обсяги експорту власних товарів та отримати достовірне 

джерело інформації про регіон. Фактично ці мотиви були обумовлені наслідками 

тривалої самоізоляції Японії. При своєму виборі місця розташування інституції 

японці дотримувались економічного критерію. Їх увагу привернула Одеса, яка в 

1880-х рр. було важливим торговельним центром та найбільшим містом Півдня 

Російської імперії [469, с. 41, 114]. Окрім того, наприкінці ХІХ ст. в Одесі 
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знаходилося близько 20 консульських установ різних країн, зокрема 

Великобританії, Франції, Німеччини та США [223, c. 291]. З одного боку, це 

свідчить про значущість та економічний потенціал міста, а з іншого – про 

можливості підтримки відносин із представниками інших держав. 

Попередньо, за ініціативи МЗС Японії, було проведено дослідження 

торговельно-економічних спроможностей порту. У лютому–жовтні 1885 р. у місті 

перебувала японська місія. Її увага зосереджувалася на вивченні вартості і 

кількості перевезеного вантажу та пасажирів через порт, діяльності комерційних 

підприємств, зокрема «Російського товариства пароплавства і торгівлі». Для 

японців економічний потенціал м. Одеси був головним фактором зацікавлення [79, 

арк. 141–149]. Проте після повернення місії минуло три роки перш ніж уряд 

вирішив практично використати матеріали попередньої розвідки. Причина цього 

полягала не у сумнівах МЗС щодо доцільності існування консульства в Одесі, а в 

його заклопотаності. На той час відбувалося активне створення Японією системи 

закордонних установ, що потребувало кваліфікованих кадрів, брак яких гостро 

відчувався у всіх сферах державного життя. За наказом № 87 МЗС Японії «Про 

збільшення витрат на консульства» («交際官並領事費用条例中追加») (1889) до 

державного бюджету було включено витрати на функціонування нових 

консульств у містах Ванкувер, Бомбей та Одеса, що стало юридичною підставою 

для їх відкриття [83]. Завершенням створення останньої з названих установ стало 

призначення в 1892 р. росіянина О. В. Ракшеєва на посаду почесного консула. 

Основною метою відкриття консульства, як запевняв О. В. Ракшеєв, був 

«… розвиток торговельних відносин між Росією та Японією» [55, арк. 254]. 

Відсутність діаспори та помітна слабкість російсько-японських торговельних 

зв’язків обумовлювали відмінність роботи японського консульства в Одесі від 

установ у м. Владивосток та Корсаков. Воно активно діяло у напрямі перспективи, 

опікуючись не реально існуючими контактами, а намагаючись їх створити. 

На початку 1890-х рр. відбулися кардинальні зміни в системі консульських 

установ Японії. Вони полягали не лише у збільшенні чисельності її складових 

елементів, але й у складенні токійським урядом власних нормативно-правових 
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положень. Дослідження європейського консульського права та накопичення 

власного досвіду стали засадою для створення японського консульського статуту. 

19 травня 1890 р. міністр закордонних справ Японії С. Аокі оприлюднив 

«Правила для японських імперських консулів» («日本帝国領事規則») [84], де 

зазначалися головні напрями діяльності консульств. У першій статті 

пояснювалося, що інституції «… мають приносити користь у галузі зовнішньої 

торгівлі, комунікацій, мореплавання…, дотримуючись японських законів та 

інструкцій, спеціальних конвенцій і угод з іншими країнами…» [84]. Обов’язки 

консула визначалися згідно з традиціями та нормами консульського права 

західних країн. Вони мали реєструвати шлюби, народження, видавати паспорти та 

візи, вирішувати питання про спадок померлих співвітчизників, виступати в 

якості нотаріуса та судді. Комплексний характер мали обов’язки консула у галузі 

вітчизняного комерційного та військового флоту. Третина об’єму «Правил…» 

була присвячена їх роз’ясненню. У статуті також зазначалося, що консул був 

зобов’язаний щорічно надсилати до МЗС загальний звіт про стан регіону його 

перебування [84]. Таким чином, у нормативно-правових положеннях була чітко 

визначена важливість підтримки зв’язків консульств як із центральними 

відомчими інституціями, так і з місцевою адміністрацією, населенням та 

діаспорою. 

Значна частина питань консульської діяльності залишалася невизначеною. 

Через це японські законодавці продовжували розробляти положення вітчизняного 

консульського права. Упродовж 1891–1893 рр. були переглянуті деякі статті 

«Правил…» стосовно консульських зборів [85; 87] та порядку зносин із МЗС [86]. 

Також було вироблено процедуру організації іспитів для атестації службовців 

установ [88] та їх подальшого кар’єрного зростання [89]. Ці доповнення 

визначили основні принципи кадрової політики Японії, які полягали у певних 

вимогах до претендентів: наявність відповідного рівня освіти, який дозволяв 

скласти фахові випробовування; досвід консульської служби, що сприяв 

подальшому просуванню кар’єрними сходами; адаптованість до конкретних умов 
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локального середовища. Ці риси мали забезпечити виконання покладених на 

чиновника обов’язків на належному рівні. 

В наказі МЗС «Затвердження чисельності дипломатів, консулів та 

секретарів» («外交官領事官及書記生定員令制定») 1893 р. була зафіксована 

чисельність японських службовців у закордонних установах. Згідно з його 

змістом, сформована чітка ієрархічна система японських консульських чинів, яка 

складалася з генерального консула, консула першого рангу, консула другого 

рангу та комерційного агента. В 1893 р. зазначені посади посідало 19 осіб [90]. 

Окреслена система визнавала комерційне агентство однією з ланок установ 

консульського характеру. Порівняно з російським, а тим більше французьким, 

японське консульське право наприкінці ХІХ ст. не набуло остаточно 

сформованого вигляду. Однак попередній період існування установ, за якого 

консули у своїй діяльності орієнтувалися на правові системи інших країн, надавав 

необхідний досвід для заповнення юридично невизначених прогалин. 

Отже, на середину 1890-х рр. Японія відкрила консульства в містах 

Владивосток, Корсаков та Одеса. Установи були створені для захисту інтересів 

співвітчизників, з метою сприяння розвитку міждержавної торгівлі, комерційного 

та військового мореплавства. В 1890 р. МЗС Японії розробило відповідну 

законодавчу базу, що регламентувала діяльність консулів. Незважаючи на все ще 

низьку економічну продуктивність російсько-японських відносин, Японія вважала 

створення інституцій важливою справою, спрямованою на майбутню співпрацю з 

імперією-сусідом. 

Висновок до розділу 2 

Становлення російсько-японських відносин у 1850-х – першій половині 

1890-х рр. обумовило потребу в створенні системи консульських установ. В 

умовах суперництва із західними країнами за домінування у далекосхідному 

регіоні, Російська імперія зуміла домогтись від Японії визнання низки важливих 

прав та привілеїв. Перші двосторонні угоди («Про мир та дружбу» 1855 р. та «Про 

торгівлю і мореплавство» 1858 р.) надали Росії підстави для відкриття консульств. 

Створення російських резиденцій у Японії розпочалося з 1857 р., коли був 
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виданий наказ про відкриття установи у м. Хакодате. Головні завдання, що 

поставали перед першою російською інституцією, мали культурний та політичний 

зміст. Японія відкрила перше консульство на території Російської імперії в 1876 р. 

(м. Корсаков), що відбулось після визначення приналежності о. Сахалін та 

створення системи МЗС. 

Для встановлення особливостей діяльності цих інституцій доцільно 

здійснити їх порівняння. 

1. Відмінною була кадрова політика країн. Комплектуючи штат 

консульств, МЗС Російської імперії в 1850–1860-х рр. надавало переваги 

службовцям, що мали досвід діяльності на Далекому Сході. Однак з 1870-х рр. в 

умовах відсутності кваліфікованих кадрів консулами обирали осіб, які взагалі не 

мали досвіду та не володіли японською мовою. В Японії також відчувався брак 

спеціалістів, що володіли російською мовою та були знайомі з принципами 

діяльності консульств. Однак до середини 1890-х рр. японці випрацювали власні 

принципи кадрової підготовки. Обмеженість резерву кадрів змусила їх визнати 

можливість залучення нештатних консулів (О. В. Ракшеєв у м. Одеса). 

Таблиця 2.2 

Формування структури консульських установ (1858–1892)
*
 

Консульства Російської імперії 

1858 1871 1874 1891 

Хакодате – 

консульство 

Йокогама –  

генеральне 

консульство; 

Хакодате –  

консульство 

Нагасакі – 

консульство; 

Йокогама –  

віце-консульство 

Нагасакі – консульство; 

Йокогама – віце-консульство; 

Хакодате – віце-консульство; 

Кобе – віце-консульство  

Консульства Японії 

1876 1892 

Владивосток – комерційне агентство; 

Корсаков – віце-консульство 

Владивосток – комерційне агентство; 

Корсаков – консульство; 

Одеса – консульство  

2. Не до кінця вирішеною для обох країн була ситуація із нормативно-

правовою базою. Лише в 1890 р. Японія затвердила свій перший консульський 

статут, який за змістом не розкривав усіх аспектів функціонування інституту. 

Схожою була ситуація із законодавчою базою і для російських установ. 

                                           
*
 Складено автором. 
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Регламенти Російської імперії 1820 та 1858 рр. не поширювалися на установи у 

східних країнах і мали для них рекомендаційний характер. Новий статут, що був 

обов’язковим і для східних консульств, з’явився лише в 1893 р. 

3. Відмінність між функціонуванням російських та японських 

консульств була пов’язана з головними завданнями їхньої діяльності. Окрім 

культурного напряму роботи, для російських інституцій пріоритетними були такі 

функції: участь у вирішенні проблем приналежності спірних територій, підписані 

нових та ратифікації вже укладених угод; покровительство православній місії; 

забезпечення потреб російського військово-морського флоту. Японські ж 

інституції значно активніше діяли у соціально-економічній та адміністративній 

сферах, що було пов’язано з існуванням діаспори їх співвітчизників на 

російському Далекому Сході. Більш широкі функції російських консульств у 

Японії відповідали практиці європейських країн щодо організації діяльності 

інституту в «нецивілізованих» державах. Класична, за функціональними 

критеріями, робота російських установ у Японії розгорнулася із середини       

1870-х рр. після створення дипломатичної місії Російської імперії у Токіо. Іншою 

особливістю японської системи була поява так званого «комерційного агентства» 

у Владивостоці, яке не мало чіткого юридично визначеного статусу. 

Таким чином, діяльність консульських установ у контексті російсько-

японських відносин у другій половині ХІХ ст. мала низку внутрішніх протиріч, 

регіональних особливостей та знаходилась у залежності від подій політичного 

виміру. Відкриття інституцій стало для обох країн проявом їхнього прагнення 

налагодити постійний діалог для мирного вирішення поточних питань.  
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Розділ 3 

Діяльність консульських установ в умовах кризи російсько-

японських відносин (1895–1905) 

3.1. Причини виникнення кризових явищ у російсько-японських 

відносинах 

Успіхи Японії у війні з Китаєм 1894–1895 рр. продемонстрували результати 

внутрішніх змін, які відбулися у країні після Реставрації Мейдзі. Війна, як певний 

демонстративний акт, дозволила Японії остаточно порвати зі своїм колоніальним 

положенням, визначивши продовження експансії Токіо на континент. 

Відбуваються зміни і у зовнішньополітичних орієнтирах Російської імперії, що 

були обумовлені приходом до влади Миколи ІІ. У 1895 р. новим міністром 

закордонних справ став А. Б. Лобанов-Ростовський (1824–1896), який сформував 

основні завдання російської політики на Далекому Сході, що полягали у 

заволодінні незамерзаючими портами на тихоокеанському узбережжі та 

приєднанні до Росії частини Маньчжурії для зручного проведення ліній 

Транссибірської залізниці [145, с. 75; 23, л. 21 зв.]. Нові політичні реалії змінили 

умови та зміст пріоритетних напрямів діяльності консульських установ, що 

продемонструвало їх різну значимість для Російської імперії та Японії. 

Згідно з переконаннями японського державного діяча та керівника армії 

А. Ямагато (1838–1922), Далекий Схід являв собою для Токіо «лінію інтересів», 

від безпеки якого залежала незалежність Японії. Політик зазначав, що «в 

теперішній час для збереження незалежності країни… недостатньо захищати 

лише ―лінію суверенітету‖; необхідно також захищати ―лінію інтересів‖» [192, 

c. 79]. Поширення подібних поглядів, що поєднувалися з традиційним 

світоглядом японців, обумовило шовіністичну налаштованість певної частини 

населення країни, яка сприймала іноземців як джерело загрози. Трансформаційні 

процеси, яких зазнало суспільство, визначили поступову зміну ставлення японців 

до росіян, у тому числі й до консулів як репрезентантів країни-сусіда. 
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Результати японсько-китайської війни створили для західних держав та 

Російської імперії сприятливі умови для активізації далекосхідної політики. 

Фактичним реалізатором російської зовнішньополітичної стратегії на цьому етапі 

став міністр фінансів С. Ю. Вітте (1849–1915), який на «Особливій нараді 

міністрів з обговорення ситуації на Далекому Сході» попереджав: «Якщо ми зараз 

допустимо японців у Маньчжурію, то для охорони наших володінь… 

знадобляться сотні тисяч військових та значне збільшення нашого флоту, 

оскільки рано чи пізно ми неминуче прийдемо до протистояння з японцями» 

[328, c. 82]. Фактично Російська імперія остерігалася не «японської загрози», а 

прагнула використати сприятливі умови для досягнення власних цілей у регіоні. 

У підсумку нарада прийняла рішення завадити затвердженню Японії на 

континенті, виступивши проти положень японсько-китайської мирної угоди. Цю 

ініціативу підтримали Німеччина та Франція, які, охороняючи свої інтереси на 

Далекому Сході, не бажали посилення Японії у Китаї [23, л. 23–26 зв.]. У 

результаті, 11 квітня 1895 р. три держави надали японському уряду «дружню 

пораду» відмовитися від Ляодунського півострова, що мав перейти у володіння 

Японії за підсумками війни з Китаєм. Токіо був змушений піти на поступки, 

заявивши, що імператор «приймає пораду трьох держав» з метою збереження 

миру [468, c. 44]. Таким чином, з 1895 р. Російська імперія активізує свою 

далекосхідну політику, що суперечило амбіціям Японії у регіоні та спричинило 

поступову конфронтацію у міждержавних відносинах країн-сусідів. Цей аспект 

обумовив розширення інформативної сфери діяльності японських консульських 

чинів у м. Владивосток, що звітували про посилення військової присутності 

Російської імперії на Далекому Сході. 

20 жовтня 1897 р. на китайському півострові Шаньдун було вбито двох 

німецьких місіонерів. Це стало приводом для висунення Німеччиною вимог до 

Китаю. У результаті Берлін отримав право на оренду півострова, що створило 

прецедент і для інших країн [450, c. 11–13]. 15 (27) березня 1898 р. була підписана 

російсько-китайська угода, за якою царський уряд орендував порти Дальній та 

Порт-Артур терміном на 25 років, а також отримав право з’єднати ці гавані 
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Південно-Маньчжурською залізницею (ПМЗ). Цією угодою Росія досягла своєї 

мети на Далекому Сході, тобто отримала незамерзаючі гавані [103, с. 119–121]. 

Російські територіальні надбання викликали обурення в Японії. Подібна 

акція по-перше виглядала так, ніби Петербург у результаті дипломатичних 

маневрів отримав те, за що Японія раніше воювала [467, c. 56]. По-друге, Росія 

зайняла саме ті території, які в 1895 р. «порадила» Японії повернути Китаю [189, 

с. 17–20]. По-третє, нові територіальні надбання дозволяли царському урядові 

блокувати японську економічну експансію на континент через контроль 

маньчжурських портів. Ці фактори значно радикалізували ставлення Японії до 

сусідньої країни, однак самого прецеденту було недостатньо, аби наважитися на 

війну. 

Незважаючи на стрімке погіршення російсько-японських відносин середини 

1890-х рр., Токіо намагався застосувати й альтернативні шляхи впливу на них, 

сприяючи розширенню міждержавної торгівлі. Реалізація цієї політики була 

покладена на консульства, які мали рекламувати вироби Японії та рекомендувати 

сфери, придатні для розвитку японського експорту. Серед усіх російських установ 

у Японії лише інституція у Нагасакі відрізнялася помітною активністю та 

продовжувала опікуватися потребами російського військово-морського флоту. 

Подальшому зміцненню політичних та економічних позицій Російської 

імперії у Китаї сприяло «боксерське повстання» (інша назва – повстання 

іхетуанів), що розпочалось у травні 1900 р. Для його придушення іноземні країни, 

що мали інтереси у регіоні, вирішили вдатися до спільного військового виступу. 

Втручання союзників завершилося 7 вересня підписанням протоколу, що 

накладав на Китай контрибуцію (близько 70 млн руб.) [101, с. 148–154]. Однак 

Російська імперія залишила у Маньчжурії свій військовий контингент [422, c. 17]. 

Це остаточно знищувало відносну рівновагу сил іноземних країн у Китаї та 

унеможливлювало чинність доктрини «відкритих дверей», що суперечило 

інтересам США та Великої Британії у регіоні. Склалася ситуація, яку пізніше 

досить об’єктивно описав військовий міністр Російської імперії О. М. Куропаткін 

(1848–1925): «До нас недовірливо, майже вороже, ставився Китай, ще більш 
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вороже – Японія, недовірливо – всі інші держави» [191, c. 145]. Через декілька 

років японська газета «Японія» («日本») на своїх сторінках доведе, що саме після 

боксерського повстання відносини між Росією та Японією були остаточно 

зіпсовані та набули відкрито ворожого характеру [177, c. 1]. 

Політичним подіям 1900 р. відповідала реорганізація японських 

консульських установ у Російській імперії – була здійснена зміна очільників 

інституцій у містах Корсаков, Владивосток та Одеса, що засвідчило намір Токіо 

активізувати їх діяльність. На 1900 р. завершується переорієнтація консульств із 

соціально-економічної на інформаційну сферу. Хоча інші функції залишалися 

актуальними для інституцій, однак пріоритетного значення набули завдання 

дослідження військового та економічного потенціалу Російської імперії. Система 

російських консульств у Японії не зазнала відповідних змін, продовжуючи діяти 

за принципами попередніх років, функціонування окремих установ залежало від 

ініціативності консулів. 

Політика Російської імперії у Кореї на відміну від китайського вектора 

визначалася перш за все рівнем активності Токіо у регіоні. Після розгортання в 

1895 р. у Кореї антияпонського повстання та жорстких спроб Японії придушити 

його, корейський правитель Коджон (1863–1907) був змушений шукати 

порятунку в будівлі російської місії [340, с. 242]. У результаті цієї події 

зміцнилися позиції Російської імперії у країні. Російсько-японські угоди з 

корейських справ 1896 та 1898 рр. [105, с. 107; 110, с. 107–108, 111, с. 130] 

визначили рівність прав країн у регіоні, що не відповідало японським інтересам та 

обумовило продовження суперництва держав. 

Посилення позицій Російської імперії у Китаї та наявність у неї інтересів у 

Кореї мотивувало Токіо до пошуку країн-партнерів для відстоювання своїх 

інтересів. 30 січня 1902 р. була підписана англо-японська угода. Декларативно її 

метою зазначалася підтримка status quo та миру на Далекому Сході. Держави 

зобов’язувалися у випадку війни однієї з договірних сторін із третьою країною 

дотримуватися нейтралітету. Якщо ж до ворожої країни долучалася ще одна 

держава, то інша сторона, що підписала угоду, повинна була взяти участь у війні 
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на боці союзниці [115, с. 153]. Домовленість дозволила налагодити обмін 

інформацією між Японією та Великобританією з приводу військового потенціалу 

Російської імперії. Консульства країн відповідали за реалізацію цієї сфери 

комунікативного зв’язку. Зокрема, очільник японської установи у м. Одеса 

підтримував зв’язок з англійським генеральним консулом [504, c. 72–73]. 

Упродовж 1902 – на початку 1904 рр. між Російською імперією та Японією 

була проведена низка консультацій, покликаних урегулювати протиріччя країн у 

Китаї та Кореї [148, с. 5–47]. Фактично жодна зі сторін не прагнула прийти до 

компромісу, намагаючись нав’язати свою позицію та відтермінувати відкритий 

конфлікт. Активізація політичних відносин між країнами дозволила Японії в 

1903 р. призначити до Санкт-Петербурга почесного консула, який своєю 

діяльністю мав сприяти розвиту міждержавної торгівлі [244, с. 284]. 

22 січня (4 лютого) 1904 р. до Токіо від японського консула Мідзуно з Чіфу 

(Китай) надійшло повідомлення про вихід російської ескадри з Порт-Артура. 

Оскільки причини цих маневрів були невідомими у японців вони викликали 

занепокоєння. Того ж дня відбулася нарада японського уряду, на котрій було 

прийнято рішення невідкладно розпочати війну [295, с. 278–279]. Першим кроком 

стало захоплення у порту Нагасакі трьох китобійних російських суден та 

пароплава [307]. Незважаючи на подібні дії Японії, на нараді російського уряду 

(26 січня (8 лютого) 1904 р.) було прийняте рішення «не починати першими» 

війну [185, с. 787]. Таким чином, роль агресора відводилася Токіо. 

Завершенням переговорів стала заява міністра закордонних справ Японії 

Д. Комури, зроблена російському посланнику в Японії барону Р. Р. Розену 

24 січня (6 лютого), у якій йшлося про те, що токійський уряд начебто був 

«змушений» припинити дипломатичні зносини з Російською імперією [422, c. 77]. 

Після цієї події японський посланник у Росії С. Куріно 26 січня (8 лютого) 1904 р. 

зробив заяву про свій від’їзд із Петербургу [467, с. 81]. З Російської імперії також 

були відкликані японські консули. Вже 2 (15) лютого, через тиждень після 

початку бойових дій, Японію покинули російські дипломатичні та консульські 

службовці [180, с. 5]. Дипломатичні відносини було скасовано. 
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Отже, процес загострення російсько-японських відносин на межі ХІХ–

ХХ ст. мав важливі геополітичні передумови та визначався як поступовим 

нагнітанням протиріч, так і неготовністю сторін до відкритого військового 

конфлікту. Своєрідною «точкою неповернення» стало введення російських військ 

у Маньчжурію під час «боксерського повстання» та підписання англо-японського 

союзного договору. Ці події негативно позначилися на стані російсько-

японського діалогу. Усвідомлюючи обмеженість власних сил, Японія вдалася до 

активних дипломатичних та військово-стратегічних приготувань до агресії, 

залучаючи до цього процесу й консульські установи. Іншим було ставлення 

Російської імперії до своїх консульств, від них вимагали діяльності відповідно до 

практики попередніх років. Це засвідчило про відмінність позицій Росії і Японії 

щодо значимості діяльності інституту для досягнення власних 

зовнішньополітичних цілей. 

3.2. Специфіка діяльності російських консульств у Японії 

Перші політичні трансформації середини 1890-х рр. у російсько-японських 

відносинах змінили умови діяльності російських консульств, що працювали у 

містах Нагасакі, Йокогама, Хакодате та Кобе. Установи вимушені були 

пристосувати головні завдання своєї роботи (надання допомоги російському 

військово-морському, комерційному флоту, співвітчизникам та православній місії, 

дослідження становища Японії) до нових політичних реалій. В умовах 

загострення протиріч МЗС Російської імперії законсервувало сформовану на 

попередньому етапі структуру, тому діяльність установ на середину 1890-х рр. 

зберігала значну залежність від ініціативності певних консульських чинів. 

Діяльність російського консульства у Хакодате. Яскравим прикладом 

подібного стану справ стала діяльність установи у Хакодате. Упродовж 1893–

1899 рр. її очолював віце-консул М. М. Устинов [495, с. 159]. Під час керівництва 

цього посадовця діяльність консульства не відрізнялася активністю. Як згадував 

Микола Японський, на червень 1896 р. М. М. Устинов майже рік проживав у 

м. Йокогама, тобто фактично не виконував свої консульські повноваження у 
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Хакодате. Окрім того, з березня 1897 по 1898 рр. він тимчасово, у зв’язку з 

від’їздом В. Я. Костилєва у відпустку, працював на посаді консула у Нагасакі [186, 

с. 320, 489, 556]. Зрозуміло, що в умовах військового посилення Японії, база в 

Інасі вимагала ретельного нагляду. У зв’язку з цим установа у Хакодате не 

користувалася великим авторитетом та залишалась у малоактивному стані. Це 

було пов’язано також із відсутністю у політиці МЗС Російської імперії цілісного 

підходу до кадрової комплектації своїх консульств на Далекому Сході. Значна 

частина службовців цього часу не мали досвіду консульської діяльності та не 

володіли японською мовою. З огляду на це, робота подібних консулів (зокрема, 

М. М. Устинова та М. М. Геденштрома) виявилася для них своєрідним 

стажуванням, адже через декілька років роботи в Японії вони призначалися на 

більш значимі консульські посади. В 1899 р. М. М. Устинов був переведений на 

посаду консула у м. Гонконг [401]. 

На межі 1899–1900 рр. віце-консульство у м. Хакодате очолив 

З. М. Поляновський, який до того часу працював на посаді студента-перекладача 

при російській місії у Токіо. В 1900 р. він був переведений до віце-консульства у 

м. Кобе [187, с. 31, 215], а до Хакодате призначили М. О. Роспопова – кадрового 

дипломата, з тривалим досвідом роботи в Японії (з 1890 р.). Оскільки термін 

діяльності цього консула був досить коротким, він також не зумів налагодити 

активність інституції у Хакодате. Однак за підсумком свого консульства 

М. О. Роспопов, як професійний дипломат та освічена людина, склав звіт 

«Статистична довідка про Японію» («Статистическая справка о Японии») [140], 

де були наведені загальні відомості про Японію: географічне положення, стан 

економіки країни, розвиток мореплавання та освіти, бюджет країни, чисельність 

армії і флоту та інше. Він вважав ці відомості важливими для формування у 

російського суспільства цілісного уявлення про Японію. М. О. Роспопов прийшов 

до висновків, що далекосхідна країна «переживає в теперішній час значні 

економічні труднощі», про що додатково свідчила «…еміграція, яка явно 

стимулюється самим [токійським] урядом» [140, с. 129]. 
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Розглядаючи Японію як можливого економічного партнера Російської 

імперії, М. О. Роспопов вивчав стан торгівлі східної країни. Чиновник зазначав, 

що ще декілька років тому торговельний баланс Японії мав позитивний характер, 

тобто експорт був більшим за імпортом. «За останні ж роки, – свідчив віце-

консул, – спостерігається протилежне: перевага ввозу над вивозом» [140, с. 130]. 

Однак, слід зазначити, що ці відомості М. О. Роспопова не є цілком достовірними. 

Домінування експорту японської продукції над імпортом у період Мейдзі не було 

таким стабільним як він вважав (див. додаток Ж, табл. Ж.1) [224]. Окрім того, 

цікавою є наведена віце-консулом інформація про чисельність персоналу 

японського консульського корпусу. Він повідомляв, що якщо в 1892 р. його штат 

нараховував 98 осіб, то до 1900 р. він збільшився до 252, що свідчить про 

розвиток японської дипломатичної служби [140, с. 136]. 

Таким чином, М. О. Роспопов у своєму звіті навів загальні відомості про 

Японію, представивши її як країну, що досягла певних успіхів, однак мала великі 

економічні труднощі. Його оцінки були типовими для іноземця, що розглядав 

країну з точки зору сприятливості умов японського ринку для інших держав. Цей 

звіт був надрукований на сторінках «Збірника консульських донесень» 

(«Сборника консульских донесений»), що свідчить про те, що Японія стає 

окремою темою для дискусій та центром уваги російського суспільства. 

Помітні зміни у діяльності російського консульства у Хакодате були 

пов’язані з призначенням на посаду віце-консула М. М. фон Геденштрома [495, 

с. 28]. М. М. Геденштром був нащадком вихідців зі Швеції, сином одеського 

ротмістра та онуком відомого дослідника Північного Сибіру М. М. Геденштрома 

(1780–1845). У 1882 р. майбутній консул закінчив юридичний факультет 

Київського університету та був прийнятий на службу до Судової палати м. Києва. 

Наступного року брав участь у експедиції до північної частини о. Суматра. Таким 

чином, М. М. Геденштром, науковець за покликанням, мав власний 

дослідницький інтерес до все ще екзотичної країни, якою залишалася Японія. Він 

також мав досвід спілкування з іноетнічним аборигенним середовищем, що у 

майбутньому позначилося на напрямах його роботи у консульстві. Повернувшись 
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із Суматри, з 1892 р. він працював на посаді чиновника з особливих доручень при 

Томському генерал-губернаторстві та керував канцелярією губернатора 

Амурської області. В 1900 р. М. М. Геденштром подав прохання про переведення 

на службу до МЗС Російської імперії. Колишній начальник майбутнього консула, 

Томський генерал-губернатор Г. А. Тобізен (1845–1917), характеризував 

М. М. Геденштрома як «людину видатних здібностей… розумного, вихованого, 

знаючого декілька іноземних мов, обережного у справах» [402]. Хоча майбутній 

консул не мав безпосереднього досвіду консульської роботи та не володів 

японською мовою, його попередня науково-дослідницька діяльність, а також 

власне бажання та готовність до активної праці забезпечили можливість 

зарахування М. М. Геденштрома на службу до МЗС Росії. 

У 1901 р. він приступив до виконання обов’язків віце-консула в Хакодате. 

Після зустрічі з М. М. Геденштромом, Микола Японський записав свої перші 

враження про нового консула: «Зацікавлений у врегулюванні японської рибної 

ловлі у наших [російських] водах на Сахаліні. Говорить розумно, побачимо чи 

виконає» [187, с. 270]. Починаючи вивчення регіону та його населення, 

М. М. Геденштром звернув увагу на рибопромисловість як сегмент економічної 

діяльності японців, яка поступово стала головною темою його діяльності. 

Наприкінці ХІХ ст. Хакодате перетворювався на центр російсько-японських 

комерційних відносин у сфері рибопромисловості. Загострення стосунків між 

країнами призвело до того, що МЗС Росії сприймав цю галузь як сферу 

можливого тиску на Японію. На початку ХХ ст. постало питання про можливість 

закриття японського ринку для росіян та, відповідно, російських вод для японців. 

М. М. Геденштром спробував відповісти на питання, яка саме з країн зазнає 

більших збитків в наслідок цих обмежень. Результатом його роботи став звіт 

1902 р. «Ввезення російських рибних продуктів у Японію» («Ввоз русских 

рыбных продуктов в Японию») [125]. 

На початку свого аналізу М. М. Геденштром зазначав: «Найважливішим за 

цінністю предметом торговельного об’єму між Росією та Японією є риба та рибні 

продукти, що ввозяться в Японію з меж Приамурського краю, у тому числі й з 
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острову Сахалін» [125, с. 241]. У особистій бесіді з російським чиновником 

А. П. Сильницьким, що відвідав Хакодате в 1903 р., віце-консул попереджував, 

що японці не дотримуються законів у сфері рибопромисловості, а тому всі 

російсько-японські домовленості «про рибну промисловість у [російських] водах, 

що охороняються лише одним військовим судном… залишаться мертвою літерою, 

слідувати якій японці, звісно, не будуть» [197]. Таким чином, М. М. Геденштром 

уважав рибопромисловість перспективною, але проблемною галуззю російсько-

японських відносин, яка потребувала активного регулювання та нагляду з боку 

російських чиновників. У звіті консул зазначає, що риба, виловлена у водах 

о. Сахаліну, складала лише 10 % від загального обсягу японської 

рибопромисловості, але припинення її продажу в Японії призведе до економічної 

кризи
*
. У разі закриття японського ринку російські фірми на Сахаліні залишаться 

без клієнтів, оскільки «ніде, окрім Японії, попиту на тюк із оселедця на Далекому 

Сході доки не існує» [125, с. 246–247]. Таким чином, віце-консул приходить до 

висновку, що і російській, і японській сторонам співпраця у сфері видобутку 

рибопродуктів біля о. Сахалін була вигідною. 

Зовсім іншою була ситуація з виловом червоної риби у водах Приамурської 

області. М. М. Геденштром прийшов до висновку, що у випадку припинення 

ввозу до Японії червоної риби саме японська сторона зазнає більшого збитку, 

оскільки кількість росіян, зайнятих у цьому секторі, була невеликою (див. 

додаток И, табл. И.3) [125, с. 254–255]. В цілому для Російської імперії 

рибопромисловість мала регіональне значення, а для Японії – загальнодержавне, 

тому сторони мали різну зацікавленість із цього питання. Відповідно можливі 

збитки від закриття ринків мали різний вплив на економіку країн. 

Іншою темою, яку намагався вирішити М. М. Геденштром, була так звана 

«жовта небезпека». Адміністрація Приамурського генерал-губернаторства була 

стурбована великою трудовою міграцією азіатів (у тому числі й японців) на 

                                           
*
 Основною рибою вилову у водах о. Сахалін був оселедець, що використовувався в Японії як добриво для 

аграрних культур. Припинення його ввезення з російських вод до Японії мало призвести до подорожчання добрива, 

і, як наслідок, продуктів харчування, що на початок ХІХ ст. могло спричинити в аграрній країні, якою була Японія, 

економічну кризу. 
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російські далекосхідні території. З наближенням війни ця проблема набувала 

додаткової актуальності. У своєму звіті «Японська еміграція» («Японская 

эмиграция»), [126], що являє собою дослідження з демографічної та економічної 

ситуації в Японії, М. М. Геденштром спробував відповісти на запитання, чи 

дійсно далекосхідна країна є перенаселеною, а її населення має реальні підстави 

емігрувати. М. М. Гедернштром порівнює кількість населення Японії (47 млн) з 

чисельністю японців, що мешкали за кордоном (150 тис.). Це дозволило йому 

прийти до висновку: «В Японії не було та немає еміграції в загальноприйнятому 

змісті цього слова» [126, с. 34]. Оскільки через декілька років японці поверталися 

на батьківщину, на думку автора їх тимчасову відсутність слід було розглядати як 

«відлучення на заробітки» [126, с. 35]. На відміну від М. О. Роспопова, 

М. М. Геденштром наголошував, що японський уряд жодним чином не 

підштовхував своє населення до переселення за кордон (окрім переселенців у 

Корею), і помітив, що навпаки влада намагається обмежити обсяги міграції. 

Наприклад, пояснює М. М. Геденштром, згідно з тогочасним чинним 

законодавством японці для виїзду за кордон повинні були мати дозвіл батьків 

[126, с. 38]. Головний висновок, який зробив М. М. Геденштром, полягав у тому, 

що Японію не слід розглядати як перенаселену країну. Це твердження руйнувало 

суспільне уявлення про те, що еміграція була елементом механізму економічної та 

політичної експансії Японії. Звіт М. М. Геденштрома був опублікований на 

сторінках «Збірника консульських донесень» («Сборника консульских 

донесений»), але в умовах наближення війни він виявився нездатним подолати 

поширені переконання. 

У 1903 р. М. М. Геденштром сприяв організації експедиції Російського 

географічного товариства з вивчення японського о. Іессо, який межував із 

територією Російської імперії. Безпосереднім виконавцем дослідження був 

науковець, поляк за походженням, В. Л. Серошевський (1858–1945) [286, c. 137–

139]. На віце-консула покладалися обов’язки з вирішення юридичних питань 

організації експедиції вглиб Японії [195]. Однак загострення російсько-японських 

відносин призвело до завчасного повернення науковців до Росії. Згадуючи про 
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свою співпрацю з віце-консулом В. Л. Серошевський, зазначав: «Матвій 

Матвійович… розшукав інтелігентного японця, що розмовляв російською… Ми 

наділили його коробкою, ватою, склянкою, ефіром та відправили на два тижні в 

Сою. Цю маленьку експедицію Матвій Матвійович влаштував за свій рахунок» 

[194]. В одному із листів до керівника Російського географічного товариства 

П. П. Семенова-Тянь-Шанського (1827–1914), В. Л. Серошевський пропонував 

запросити М. М. Геденштрома до Санкт-Петербурга з доповіддю про стан 

російсько-японських відносин у сфері рибопромисловості [194]. На жаль, 

відомостей про те, чи було це клопотання схвалене, нами не виявлено. 

Украй складний характер мали стосунки М. М. Геденштрома з 

православною духовною місією в Японії. Причиною для конфлікту стала 

відсутність у консульства власної будівлі. Територія, яка раніше належала 

установі, в 1870 р. була передана православній церкві. М. М. Геденштром вступив 

у діалог з місцевою духовною місією з метою дізнатися про те, чи можливо 

консульству зайняти частини території церкви. На прохання чиновника Микола 

Японський відповів досить різко. Він обізвав консула «жидом-німцем» та 

прокоментував: «Інтереси Духовної Місії мають бути непорушними… Скільки до 

сих пір консулів у Хакодате мешкало на квартирах і жоден не піднімав питання 

про відібрання території у Духовної місії під консульство» [187, с. 357–358, 362, 

486–487]. Незважаючи на це, М. М. Геденштром намагався не доводити відносини 

з православною місією у м. Хакодате до відкритого конфлікту, надаючи досить 

щедрі пожертвування на утримання церкви та ремонт місцевого російського 

цвинтаря [187, с. 906]. 

Займаючи посаду віце-консула, М. М. Геденштром не міг бути 

відстороненим від реальних політичних подій. Із загостренням російсько-

японського конфлікту особисті прогнози чиновника щодо успіхів у ньому 

Російської імперії набували все більш песимістичного характеру. Згадуючи про 

свою зустріч з віце-консулом. А. П. Сильницький (російській чиновник, що у 

1903 р. відвідав Хакодате), зазначив: «М. Геденштром, який прожив у Японії 

більше п’яти років, навчився за цей час розмовляти японською, завівши 
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знайомства з японцями, розпочав нам викладати свої погляди про неминучу і 

близьку війну Росії з Японією, яка не віщувала нам нічого доброго» [197]. Тобто, 

віце-консул належав до тієї частини російського суспільства, що розглядала 

Японію не як слабку країну, а як небезпечного ворога та, за певних умов, 

можливого економічного партнера. 

У квітні 1903 р. М. М. Геденштром тимчасово виконував обов’язки 

російського консула у м. Сингапур [402]. У грудні 1903 р., напередодні 

остаточного загострення російсько-японських відносин, він виїхав у відпустку до 

Росії, однак повернутися до Японії йому більше не довелось [193]. Досвід роботи 

у Хакодате визначив наступне призначення М. М. Геденштрома. У роки 

російсько-японської війни він, як особа «добре знайома з японцями», був 

відправлений у м. Джібуті, що знаходиться у затоці Таджура Індійського океану 

[7, л. 79–80]. М. М. Геденштром мав слідкувати за південним регіоном Суецького 

каналу для попередження можливих інтриг Токіо [383, c. 18–20]. Подальша його 

служба у МЗС Росії не була пов’язана з Японією. 

Російське консульство у м. Кобе. Іншим елементом системи російських 

консульств у Японії була установа в м. Кобе. Завдання, притаманні діяльності 

інституції у другій половині 1890-х рр., залишалися тотожними до попередніх 

років. Слабкість російсько-японських економічних відносин, низька чисельність 

діаспори обумовили пасивність установи. Окрім того, на початку ХХ ст. у місті 

значно скоротилася православна община (заснована ще у 1873 р.), яка тепер 

нараховувала лише п’ять-шість осіб [187, c. 496]. Головним мотивом існування 

консульства була важливість підтримування іміджу країни, обумовлена 

прагненням МЗС Росії підтвердити статус імперії перед японцями та іншими 

іноземцями, що активно діяли у портовому місті. Другорядність ставлення МЗС 

до цієї установи простежується у кадровій політиці щодо комплектації штату 

інституції. Г. А. фон Вендріх, віце-консул у м. Кобе, 4 листопада 1896 р. покінчив 

життя самогубством
*

. Упродовж усього 1897 р. установа залишалась без 

очільника та функціонувало лише формально. 

                                           
*
 Він пішов на цей крок, як зазначали очевидці, через те, що «набридла йому його хвороба – чахотка» [186, с. 404]. 
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У період 1898–1904 рр. посаду віце-консула в м. Кобе обіймав 

Ф. І. Васильєв, який до цього працював перекладачем при російській місії у Токіо, 

що було вирішальним фактором його призначення на посаду консула [495, с. 52]. 

Діяльність Ф. І. Васильєва була спрямована на розвиток міждержавної торгівлі та 

мореплавання. Однак через низьку активність російських підприємців та 

незацікавленість урядових структур у розвитку торговельних відносин з Японією 

дії консула не принесли помітних результатів. Вони були спрямовані на 

вирішення поточних справ та на спостереження за загальною економічною 

ситуацією у регіоні. Упродовж 1900 р. Ф. І. Васильєв виконував обов’язки 

консула у м. Йокогама, а посаду віце-консула в Кобе посідав З. М. Поляновський 

[187, с. 215]. Таким чином, на межі ХІХ–ХХ ст. інституція в Кобе зберігала 

периферійне значення для міждержавних відносин, що пояснювалося незначним 

обсягом російсько-японської торгівлі, який припадав на це портове місто. 

Консульство у м. Йокогама. На відміну від установи у м. Кобе консульство 

у м. Йокогама посідало особливе місце у системі російсько-японських відносин. Із 

1890 р. інституцію очолював А. Г. Лобанов-Ростовський. Існують розбіжності 

щодо визначення року призначення А. Г. Лобанова-Ростовського до м. Йокогама. 

Дж. Ленсон наполягав, що це відбулося в 1890 р. [495, с. 191], О. Б. Кириченко 

називає 1889 р., апелюючи до щоденника Миколи Японського, який у грудні 

1899 р. занотував, що чиновник «вже десять років був консулом у Йокогамі» 

(тобто з 1889 р.) [187, с. 193; 320, с. 134]. Однак у записі 1902 р. місіонер вказав, 

що консул отримав підвищення після «дванадцяти років служби в Йокогамі» 

(тобто з 1890 р.) [187, с. 591]. Таким чином, чиновник був призначений між 1889 

та 1890 рр. 

Найважливіша сфера діяльності А. Г. Лобанова-Ростовського була 

пов’язана з економічними питаннями, оскільки саме через порт Йокогама 

проходили основні торговельні операції між Японією та європейською частиною 

Російської імперії. У цьому контексті консул мав виконувати нотаріальні 

повноваження та сприяти розвитку мореплавання. Торговельне значення порту 

обумовило трансформацію статусу установи. 7 січня 1902 р. Державною Радою 
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Російської імперії було затверджено наказ «Про перетворення віце-консульства в 

Йокогамі у консульство» («О преобразовании вице-консульства в Йокогаме в 

консульство»). Із 1 січня 1902 р. консул у Йокогамі отримував річний оклад у 

розмірі 9 тис. руб. Додатково 3 тис. руб. перераховувалося на забезпечення 

діяльності канцелярії [121, с. 7]. 

А. Г. Лобанов-Ростовський страждав неврологічним захворюванням та 

ледве ходив, що заважало йому виконувати свої обов’язки у повному обсязі. Віце-

консул мав досить тісні зв’язки з місцевою православною місією. Він брав участь 

у церковних заходах та святах [186, с. 113, 247]. Діяльність консульства у сфері 

міжконфесійних відносин була важливою для місцевої російської діаспори 

(зокрема у день святкування Пасхи 1901 р. за сприянням чиновника діти з 

православних родин з м. Йокогама були відправлені до церкви у м. Токіо) 

[187, с. 433]. Будучи племінником міністра закордонних справ Російської імперії 

О. Б. Лобанова-Ростовського, за своїми політичними поглядами віце-консул 

підтримував офіційний зовнішньополітичний курс імперії та виступав за 

«потрійне втручання». Слід зазначити, що Микола Японський вважав консула 

«нездібними до дипломатичної служби» через його песимістичні настрої та 

надміру критику Росії [186, с. 113, 386–387]. Можливо про це стало відомим 

центральним відомствам. Як наслідок, чиновник упродовж довгого часу не міг 

отримати підвищення. Це сталося лише після 12-ти років служби в японському 

портовому місті [187, с. 591]. 

Тимчасово, протягом 1902 р., обов’язки консула в Йокогамі виконував 

барон А. О. Кістер [187, с. 631]. Із 1903 р. установу очолив фаховий військовий 

В. Я. фон Сіверс [495, c. 47]. У 1902 р. він видав працю «Головні відомості з 

морського міжнародного права» («Главнейшие сведения по морскому 

международному праву») [205]. Названа праця демонструвала його обізнаність у 

сфері міжнародного права, що засвідчило достатній рівень компетентності для 

виконання консульських обов’язків. Проте остаточне загострення російсько-

японських відносин не дозволило В. Я. Сіверсу вдатися до ініціативної діяльності 

в Йокогамі. Результатом його роботи стала перебудова консульської будівлі (див. 
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додаток Г, рис. Г.4). Таким чином, незважаючи на потенційну важливість 

консульства у м. Йокогама, яке могло б сприяти поширенню економічних зв’язків, 

ці можливості не були остаточно реалізовані через складні стосунки між 

Російською імперією та Японією. 

Консульство у Нагасакі. Більш активною, з огляду на наявність військово-

морської бази, була діяльність консульства у м. Нагасакі. Незважаючи на 

закріплення за Російською імперією портів Порт-Артур та Дальній, російська 

військово-морська база у Нагасакі продовжувала зберігати своє стратегічне 

значення для Петербурга, яке додатково посилилося у зв’язку із загостренням 

відносин з Японією. У 1895 р. більше 30 російських військових кораблів 

перебували на стоянці у доках порту Нагасакі. Найбільша кількість відвідань 

припала на 1899 р. (близько 50). З початку ХХ ст. спостерігається зменшення 

чисельності суден до 20, що було пов’язано з активізацією військових Російської 

імперії у портах Ляодунського півострова (див. додаток Е, рис. Е. 1). Японія мала 

рахуватися з наявністю на власній території «ворожого» флоту. 

Упродовж 1883–1900 рр. консульство у м. Нагасакі очолював 

В. Я. Костилєв [495, c. 167], який відстоював інтереси як військово-морського, так 

і комерційного флоту. Хоча в 1895 р. кількість російських торговельних суден, що 

відвідали порт, ледве перевищувала 50, розвиток міждержавної торгівлі обумовив 

їх зростання до 200 кораблів у 1902 р. [521, с. 235]. Це визначало комплекс 

обов’язків консульства, яке мало відстоювати інтереси своїх співвітчизників та 

захищати їхні права у випадку виникнення конфлікту з місцевою владою чи 

митницею. Капітан судна мав повідомляти консульство про час прибуття/виходу 

судна, характер та обсяг вантажу, а за необхідністю міг звертатися до установи з 

нотаріальних та інших питань [119, с. 539–541]. 

У 1890-ті рр. м. Нагасакі перетворилося на місце дислокації найбільшої 

російської діаспори в Японії. В. Я. Костилєв зазначав, що в 1896 р. у ньому 

«налічувалося більше 300 постійних мешканців [росіян],… не враховуючи 

матросів та подорожуючих» [384, с. 254]. Слід зазначити, що, відповідно до 

офіційних японських відомостей, тогочасна чисельність росіян була іншою і 
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складала 269 осіб на території Японських островів у цілому (табл. 3.1). 

Статистичні розходження пояснюються різним розумінням поняття «постійності» 

проживання підданих Російської імперії, на які, проводячи підрахунки, спиралися 

російська та японська сторони.  

Отже, з огляду на наявність російської діаспори В. Я. Костилєв мав активно 

діяти у соціальній сфері, сприяючи адаптації росіян до іноетнічного середовища 

та виступаючи в якості посередника між росіянами та місцевою спільнотою. 

Таблиця 3.1 

Чисельність росіян на території Японії [263, c. 5] 

Рік Чиновники МЗС Інші російські піддані  Усього 

1895 14 208 222 

1896 13 256 269 

1897 11 286 297 

1898 12 139 251 

1899 11 123 134 

1900 12 177 189 

Існування військово-морської бази обумовило подальший розвиток 

інфраструктури консульства. У своєму звіті за 1896 р. В. Я. Костилєв зазначав: «З 

кожним роком зростає значення Нагасакі як санітарної станції для нашої 

Приамурської області, і… посилюється приплив сюди на зиму хворих, яким 

необхідний теплий клімат…» [384, с. 252–253]. З огляду на це відбулась чергова 

перебудова російського шпиталю, що діяв при консульстві. Ця лікарська установа 

на 1896 р. приймала близько 60 пацієнтів одночасно [384, с. 266]. 

Наявність російських моряків у Нагасакі час від часу приводила до сутичок 

між ними, іншими іноземцями та власниками місцевих розважальних закладів. 

Такі конфлікти вирішувалися за участі російського консульства. Наприклад, у 

1896 р. між В. Я. Костилєвим та штабом Тихоокеанської ескадри велось 

листування з приводу відшкодування збитків, заподіяних російськими моряками 

японцям Ц. Мацуморі та О. Номуро. Винні росіяни були понижені у званні та 

позбавлені додаткового утримання [384, с. 271]. 

В. Я. Костилєв відрізнявся від інших російських консулів у Японії довгим 

терміном своєї служби. Він очолював установу в м. Нагасакі до 1900 р., тобто 
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упродовж сімнадцяти років. Після служби у МЗС чиновник став викладачем 

японської мови в Санкт-Петербурзькому університеті, та в 1914 р. видав 

друкований російсько-японський словник [241, с. 237–239]. Таким чином, досвід 

діяльності в Японії став для чиновника основою для подальшого кар’єрного 

зростання та поширення у Російській імперії практики викладання японської мови, 

що також сприяло розвитку міжкультурних контактів. 

У 1901–1904 рр. керівником консульства у м. Нагасакі був О. О. Гагарін, а 

упродовж 1903 р. при установі додатково в якості віце-консула проходив службу 

Р. І. Морікс [495, c. 167]. О. О. Гагаріна з 1893 р. працював у різних 

дипломатичних установах на Близькому Сході, отже його призначення до Японії 

було обґрунтованим [408]. В Японії О. О. Гагарін зосередив свою увагу на 

розбудові інфраструктури російської військово-морської бази та побутових 

питаннях співвітчизників. У 1901 р. консул виступив з ініціативою будівництва у 

Нагасакі «будинку для моряків», «де вони могли б зупинятися, знайти для себе 

місце тимчасового притулку, відпочинку, розважатися читанням книг…» [187, 

с. 546]. З цією метою О. О. Гагарін розпочав збір коштів. У цій акції була задіяна 

майже вся місцева російська громада, у тому числі й православна місія. Значну 

суму коштів (5 тис. руб.) надав російський імператор Микола ІІ [187, с. 557, 596]. 

У листопаді 1901 р., коли будинок був майже зведений, консул звернувся до 

Миколи Японського з новою ініціативою заснування «російської школи у 

Нагасакі для російських дітей, а також – для підготовки перекладачів з місцевого 

населення» [187, с. 561]. Окрім цього консул прагнув побудувати у Нагасакі 

православну церкву. Місце для неї в 1901 р. пожертвував росіянин єврейського 

походження Гінцберг, який планував вкласти кошти у подальше її будівництво. 

О. О. Гагарін прагнув організувати спеціальний фонд, аби вся російська громада 

брала участь у його новій ініціативі [187, с. 487]. Таким чином, чиновник 

перебував у активному зв’язку з діаспорною громадою. Оскільки він діяв в 

інтересах росіян, це забезпечувало О. О. Гагаріну соціальну підтримку для 

реалізації його задумів. 
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Консул переймався й питаннями іміджу Росії. Особливу представницьку 

функцію в східній країні виконувала православна церква. У зв’язку з цим 

чиновник звертав велику увагу на діяльність православних священиків. Їхня 

поведінка час від часу викликала нарікання консула. Наприклад, О. О. Гагарін 

писав Миколі Японському про необхідність «прийняти які-небудь заходи, аби 

російські священики із суден, що заходили у Нагасакі, не компрометували 

російське духівництво своєю поведінкою – вже тричі траплялося, що п’яні отці 

сходять на берег, учиняють скандали на задоволення публіці, яка зібралась 

навколо них» [187, с. 561]. 

Також О. О. Гагаріну довелося зіштовхнутись із вадами російської кадрової 

політики при комплектації штату консульства. Консул був змушений вжити 

рішучих дій на звільнення японця – православного священика А. Мінамото, що 

служив при російському консульстві у Нагасакі «…за непорядність та лінь; 

[оскільки він] перестав працювати з тих пір, як розпочали у газетах писати про 

розлад відносин Японії з Росією або ж надавав [консулу] замість перекладу з газет 

власні вигадки» [187, с. 898]. Одна з японських газет з цього приводу коментувала, 

що А. Мінамото було звільнено, оскільки він «видав японцям якісь таємниці 

росіян», що, як у подальшому було встановлено, не відповідало дійсності [187, 

с. 893]. Таким чином О. О. Гагарін намагався проводити власну активну кадрову 

політику, що було необхідним заходом як для забезпечення потреб установи, так і 

для всебічного відстоювання інтересів росіян. 

Фактичним результатом діяльності О. О. Гагаріна стало завершення в 

1902 р. будівництва «будинку для моряків». Лише за перші півтора роки заклад 

прийняв близько 360 росіян [384, с. 254]. Факт його спорудження в умовах 

ескалації російсько-японських відносин засвідчив ставлення консула до 

політичних подій. Будівля виражала надії на збереження російської військово-

морської бази у Нагасакі, а отже О. О. Гагарін відкидав можливість послаблення 

позицій Петербурга в регіоні. 

Розрив дипломатичних відносин між Російською імперією та Японією 

призвів до закриття системи консульських установ. Вже після початку військових 
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дій 2 (15) лютого 1904 р. консули з міст Нагасакі (О. О. Гагарін), Йокогама 

(В. Я. Сіверс) та віце-консул з Кобе (Ф. І. Васильєв) мусили залишити Японію на 

борту французького пароплава «Yarra» [180, с. 5]. 

Таким чином, російсько-японські відносини кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

здійснювали значний вплив на умови діяльності російських консульств у Японії. 

Адаптуючись до нових умов, інституції зосередились на таких функціях, як 

дослідження рибопромислової діяльності японців у російських водах (Хакодате), 

розвиток економічних відносин, співпраця з православною церквою (Йокогама), 

презентаційну діяльність (Кобе), забезпечення потреб російської військово-

морської бази, моряків та інших співвітчизників (Нагасакі). У цей період 

ініціативністю відрізнялися консули М. М. Геденштром (відстоював позицію 

необхідності розвитку двосторонніх економічних відносин) та О. О. Гагарін, який 

розбудовував інфраструктуру, необхідну для перебування росіян у м. Нагасакі. 

Наприкінці ХІХ ст. у Російській імперії започатковується практика друку 

консульських звітів у спеціалізованих виданнях. Це дозволило популяризувати 

діяльність консульств. Матеріали, зібрані їх очільниками, доводились до відома 

не лише урядових структур, але й широкого загалу, що сприяло формуванню у 

російського суспільства більш об’єктивного уявлення про Японію. Однак у 

центральному відомстві результати консульської діяльності та загальне значення 

інституцій не сприймалися належним чином, що свідчило про ставлення 

урядовців до регіону, який все ще розглядався як другорядна ланка у системі 

міжнародних відносин Російської імперії. 

3.3. Активізація роботи японських представників у європейській 

частині Російської імперії 

На межі ХІХ–ХХ ст. відбуваються помітні зміни у системі японських 

консульських установ у Російській імперії. В європейській частині країни 

продовжувало діяти японське консульство в Одесі. Додатково були призначені 

почесні консули до міст Батумі та Санкт-Петербург. Найвагомішою із зазначених 

була робота першої установи, яка виконувала як економічні функції (розвиток 
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торгівлі), так і стратегічні (дослідження політичного становища та військового 

потенціалу регіону). Установа у Батумі діяла упродовж 1898–1903 рр. Її створення 

свідчило про прагнення японців розширити комерційні зв’язки та дослідити 

регіон. Японськими почесними консулами у Батумі були С. І. Зродловський 

(травень–червень 1898 р.) та О. Ваншнейдт (березень 1899–травень 1903 р.) [330, 

c. 245–246]. Зберігся консульський звіт О. Ваншнейдта від 10 грудня 1901 р., 

тематично присвячений будівництву російського нафтопроводу Михайлово-

Батумі [56, арк. 259–260]. Зацікавленість Японії у подібній інформації 

визначалася відчуттям наближення війни та прагненням скласти цілісну картину 

ресурсного потенціалу Російської імперії. Однак у цілому установа не виконала 

покладених на неї завдань. Почесні консули, будучи зайнятими у власних 

комерційних справах, надавали службовим обов’язкам другорядне значення та 

майже не виконували їх. 

Концентрація уваги японської дипломатичної місії у Петербурзі на 

політичній сфері міждержавних відносин створила для Японії необхідність 

заснувати в російській столиці окрему установу, яка б займалась економічними 

питаннями. У серпні 1903 р. уряд імперії надав дозвіл на відкриття японського 

консульства у м. Санкт-Петербург [173]. Почесним консулом було призначено 

С. Л. Мінковського – кандидата з юриспруденції Петербурзького університету, 

що володів власним торговим будинком. Причиною обрання С. Л. Мінковсього на 

посаду японського представника з економічних питань стало його знайомство з 

Ф. Сімомурою, агентом Міністерства землеробства і торгівлі Японії. Відкриття 

установи було пов’язано зі станом російсько-японських політичних відносин та 

відбулось у період поновлення переговорів, які мали на меті владнати протиріччя 

країн у Китаї та Кореї. Подібно до почесних консулів у Батумі, С. Л. Мінковський 

не відзначився ініціативною діяльністю, що було обумовлено як особистим 

фактором – зайнятістю службовця власною комерційною діяльність, так і 

характером міждержавних політичних взаємин. Період роботи почесного консула 

припав на остаточне загострення російсько-японських відносин та війну 1904–

1905 рр. Політичні реалії визначили неможливість для С. Л. Мінковського вдатися 
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до активної консульської діяльності. Ці обставини обумовили обмеженість 

матеріалів, які б свідчили про роботу японського почесного консула у Петербурзі. 

Декларативно чиновник виконував свої обов’язки до 1906 р. [244, с. 284]. 

Інакшою була ситуація у м. Одеса, де з 1892 р. консульство Японії 

очолював почесний консул О. В. Ракшеєв. Будучи підприємцем та співвласником 

торгового дому «В. Ракшеєв & син», почесний консул у своїй діяльності 

обмежувався комерційною сферою, перебуваючи осторонь від російсько-

японських політичних відносин [55, арк. 253–254]. Він вважав метою діяльності 

установи збільшення обсягів японського експорту в європейську частину 

Російської імперії. О. В. Ракшеєв був переконаний, що його головна роль – бути 

посередником між японськими виробниками і російськими підприємцями.  

О. В. Ракшеєв консультував російських комерсантів з питань особливостей 

японського ринку [51, арк. 222–224] та брав участь у міністерських обговореннях 

імперського значення з приводу вироблення стратегії розвитку японського 

експорту [75, арк. 123–124]. Відсутність у Одесі японської діаспори обмежувала 

діяльність консула у соціальній та адміністративній сферах. Згідно з 

всеросійським переписом населення 1897 р., у місті постійно проживало лише три 

японця – два чоловіка та одна жінка [209, c. 34–35]. Проте наявність у Токіо 

торговельних інтересів у регіоні визначала перспективність діяльності інституції, 

а ініціативність О. В. Ракшеєва – можливість реалізувати їх. 

Призначення підданого Російської імперії на посаду консула мало певне 

пояснення. МЗС Японії при комплектації штату консульств надавало пріоритет 

етнічним японцям. Однак на початок 1890-х рр. у далекосхідній країні було не 

достатньо досвідчених осіб з відповідною кваліфікацією, які були б здатні 

відповідати вимогам для призначення на посаду консула. Саме тому очільником 

установи в Одесі був обраний О. В. Ракшеєв – підданий Російської імперії. У 

1895 р. відбулося розширення штату службовців японського консульства в 

Одесі – на посаду секретаря (студента-перекладача) був призначений С. Муто, що 

виконував свої обов’язки до 1896 р. У 1897 р. секретарем установи став С. Тодо 

[494, с. 144]. Розширення штату свідчило, по-перше, про збільшення значимості 
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консульства для МЗС Японії. По-друге, – про прагнення забезпечити його 

повноцінну діяльність. Будучи почесним консулом, О. В. Ракшеєв не володів 

японською мовою та мав слабке уявлення про загальну картину японських 

інтересів на Півдні Російської імперії, і тому при установі мали працювати 

компетентні з цих питань особи. 

Згідно з переконаннями консула, головним методом розвитку російсько-

японської торгівлі мала стати організація експозиції японських товарів у Одесі, 

практика створення виставок для токійських чиновників вже була апробованою та 

довела свою ефективність [310, с. 140–141]. Аби домогтися від Токіо організації 

виставки в Одесі О. В. Ракшеєв розпочав розробляти її проекти та досліджувати 

проблеми російсько-японської торгівлі. Проте у своїх звітах О. В. Ракшеєв не 

вдавався до глибокого аналізу наведеної інформації. Такий підхід демонструє, 

зокрема, звіт від 17 серпня 1897 р., тематично присвячений російським митним 

тарифам. Його основу складав «Митний тариф Російської імперії» («Tarif des 

douanes de l`empire Russe») виданий в 1894 р. у Санкт-Петербурзі французькою 

мовою. На початку звіту О. В. Ракшеєв зазначив, що існує два принципи 

визначення розміру мита: «За звичайним тарифом і за конвенційним, який значно 

менше звичайного… для більш успішного розвитку японської торгівлі у Росії 

[Японії] необхідно… підписати конвенцію з Росією…» [54, арк. 33–34]. Однак 

порада консула була недоречною, оскільки на той час нова торговельна угода між 

країнами була вже підписана (в 1895 р.), хоча ще не набула чинності (з 1899 р.). 

Це пояснюється тим, що О. В. Ракшеєв не був обізнаний у питаннях політичного 

характеру. 

З метою спонукати Японію до активної економічної політики в 1893 р. 

почесний консул підготував звіт, де надав характеристику торговельно-

економічного потенціалу Російської імперії. Цей документ він надіслав 

посланнику Японії у Санкт-Петербурзі – Т. Нісі. О. В. Ракшеєв визначив близько 

20 основних найменувань товарів, що вироблялись у Росії та експортувалися за 

кордон (спирт, цукор, хутро, шкіряні вироби, хліб тощо). До цієї інформації він 

також додав відомості про коливання цін (за 1890–1892 рр.), походження та 
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відмінність від закордонних аналогів [55, арк. 248–251]. Цей звіт являв собою 

дослідження, зміст якого відповідав як японським інтересам (формування 

уявлення про експорт Росії та можливі напрями розвитку торгівлі), так і 

російським, сприяв поширенню інформації про вироби імперії. 

Наступним кроком для О. В. Ракшеєва стала розробка «Проекту японської 

торгівлі» («Projet d`Expositions Japonaises»), де приверталася увага до того, що 

«торгівля продукцією Японської імперії в Одесі та у всій південній Росії… у 

початковому стані… і здається, що її не існує взагалі» [55, арк. 232–233]. Цим 

аргументом консул прагнув остаточно переконати японців у необхідності рішучих 

дій для зміни ситуації. Він зауважував, що японські товари потрапляли на Південь 

Російської імперії не шляхом організованого імпорту, а випадково, унаслідок 

продажу моряками та іншими співробітниками флоту, і тому вони сприймались не 

більше ніж сувеніри або предмети розкоші. У «Проекті…» консул вказував на 

перші необхідні організаційні кроки зі створення експозиції та обґрунтовував її 

доцільність. Оскільки японська сторона жодним чином не відреагувала на ці 

пропозиції, О. В. Ракшеєв склав ще один, більш детальний план організації 

японської виставки в Одесі, відіславши його до МЗС Японії у своєму звіті від 

12 березня 1893 р. Нова програма частково повторювала ідеї, зазначені у 

«Проекті…», однак мала й суттєві відмінності. У новому документі консул 

визначив алгоритм власних дій після отримання товарів для виставки. Через 

газети він мав запросити усіх бажаючих для огляду експозиції. Потенційні 

клієнти могли зробити замовлення особисто через консула, який брав на себе 

зобов’язання передати його токійській стороні. Консульству відводилася роль 

посередника між японськими виробниками та російськими купцями для 

«спрощення відносин з настільки віддаленою країною, як Японська Імперія, та 

для захисту матеріальних інтересів як покупців, так і виробників, та для більш 

зручного розрахунку за товари» [55, арк. 232–235]. Також консул повідомляв, що 

його ініціативи підтримувала місцева влада. Одеський градоначальник 

П. О. Зеленов схвалив проект, і експозиція могла розміститися у Муніципальній 

адміністрації на умовах безкоштовної оренди [55, арк. 233–234]. 
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Зазначене вказує на активну діяльність О. В. Ракшеєва, націлену на 

організацію експозиції товарів японської промисловості в Одесі, що випереджало 

наміри Токіо у цьому питанні. Ініціативність консула відповідала його особистим 

підприємницьким інтересам. Згідно зі звітів О. В. Ракшеєва, як підприємець він 

прагнув заробити на продажі японських товарів у Росії [50, арк. 59; 55, арк. 253]. 

За умов розпочатої в 1894 р. японсько-китайської війни питання організації 

виставок для японських чиновників набуло другорядного значення. На початку 

1895 р. О. В. Ракшеєв спробував поновити ідею створення експозиції. Він вступив 

у діалог з Одеським відділом Імператорського російського технічного товариства, 

одним із напрямів діяльності якого була організація різноманітних виставок. 

Товариство надало згоду на розміщення японської продукції в його приміщенні за 

адресою вул. Княжа, 1а, м. Одеса з 15 травня по 1 жовтня 1895 р., але за умови, 

що виставка носитиме культурно-просвітницький, а не комерційний характер [57, 

арк. 484]. Цей проект, аналогічно до попереднього, не був прийнятий японським 

урядом із серйозністю, оскільки у той час відбулося погіршення відносин з Росією 

в наслідок «потрійного втручання» Російської імперії, Франції та Німеччини у 

підписання японсько-китайського мирного договору 1895 р. 

Проте досить скоро відбулася зміна політичної кон’юктури, зумовлена 

небажанням Японії загострювати відносини з Росією. Укладення «Трактату про 

торгівлю та мореплавство» (1895) створило сприятливі умови для розвитку 

торговельних відносин між Російською імперією та Японією. Аби отримати від 

угоди якомога більше вигод, необхідно було налагодити зв’язки між російськими 

комерційними колами та японськими виробниками. Для цього токійський уряд 

вирішив повернутися до апробованого на міжнародних виставках досвіду – 

створення експозиції своїх товарів. У межах Міністерства землеробства і торгівлі 

Японії був організований збір зразків виробів. Першочерговою метою експозиції 

для японської сторони було ознайомлення російських торговельних фірм із 

предметами японського виробництва. Відкриття виставки японських товарів у 

м. Одеса відбулось у 1897 р. [171, c. 2]. Місцем діяльності експозиції стало 

приміщення консульства, що знаходилося на розі вулиць Ніжинської та 
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Дворянської у будинку № 44. Хоча виставка мала ознайомчий характер, вона 

надавала можливість відвідувачам не лише впевнитися в якості японських виробів, 

але й дізнатися про їх ціну, розмір морського фрахту та інших витрат, пов’язаних 

із транспортуванням виробів з Японії. 

Оскільки значна кількість потенційних клієнтів мешкала за межами Одеси, 

консул мав обґрунтувати доцільність відвідування експозиції. З цією метою 

влітку 1897 р. О. В. Ракшеєв звернувся до типографії Г. М. Левінсона, де був 

надрукований прейскурант з переліком товарів, що експонувалися, їх вартістю та 

супутніми витратами при транспортуванні. На виставці були представлені як 

предмети розкоші, так і повсякденного вжитку, вироби ручної роботи та 

промислові товари. Це демонструє характер тогочасного японського експорту, 

який був пов’язаний з традиційним виробництвом, а його промислова складова 

лише розпочинала формуватися (див. додаток М, рис. М.1). Слід зазначити, що 

транспортування товарів значно збільшувало їх вартість. Наприклад, пара 

антимонієвих (недорогих) ваз мала собівартість 30 коп., але після доставки до 

Росії ціна товару збільшувалася до 1,7 руб. Це було пов’язано з тим, що до 1899 р. 

все ще діяли старі митні тарифи і японські товари розмитнювались як предмети 

розкоші [52, арк. 137–142]. 

Першочерговим завданням для японської сторони була саме демонстрація 

експонатів, у той час як О. В. Ракшеєв прагнув, аби консульство зайняло більш 

вагоме місце в посередництві російсько-японської торгівлі. Будучи першим 

консулом Японії в Одесі, він усвідомлював, що на заваді розвитку японського 

експорту стояли не лише проблеми надто високого мита та фрахту, але й 

відсутність зв’язків між японськими виробниками та російськими комерсантами. 

Спеціалізованого комерційного підприємства, яке б виконувало роль посередника 

між японськими виробниками та російськими покупцями, здатного задовольнити 

потреби ринку, на кінець ХІХ ст. не існувало. За таких обставин О. В. Ракшеєв 

розробив алгоритм дій, які мали сприяти розвитку міждержавних торговельних 

відносин. Виставка була ключовим заходом, що рекламував не лише продукцію 

Японії, але й саме консульство з метою пошуку клієнтів. При замовленні товарів 
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потенційний покупець мав надати консулові половину їх вартості в якості задатку. 

Лише після цього О. В. Ракшеєв надсилав замовлення до Японії [50, арк. 59–60], 

де його мали або підтвердити, або відхилити [49, арк. 13]. Суттєвим недоліком 

такої схеми було те, що О. В. Ракшеєв отримував частину коштів раніше, ніж 

відповідь з міністерства про можливість виконання замовлення. Вочевидь, він 

діяв таким чином, аби японська сторона не мала можливості його відхилити. 

Увесь процес, навіть за найшвидшого виконання, міг затягнутися на термін 

більше року. Отримання замовлення у міністерстві, прийняття рішення стосовно 

його виконання, збір товарів та їх доставка були вельми тривалими процесами. 

Проте консул запевняв, що замовлення мало бути виконаним у термін 4–5 місяців, 

що на практиці виявилося неможливим, враховуючи кустарний характер 

виробництва більшості товарів на дрібних та багаточисленних японських 

підприємствах [52, арк. 167]. Після отримання виробів замовник мав сплатити 

їхню вартість з урахуванням задатку, фрахту та страхування. Слід зазначити, що 

ця система не мала попереднього досвіду апробації і ґрунтувалася на ідеях та 

припущеннях консула [49, арк. 13]. 

Упродовж літа–осені 1897 р. О. В. Ракшеєв прийняв серію замовлень від 

російських підприємців. Найпоширенішими групами товарів, на які існував попит, 

були вироби текстильної промисловості, предмети інтер’єру та побуту [50, арк. 

61–80]. Фактично вони були предметами розкоші, розрахованими на подальший 

продаж для заможних верств населення. Якщо розглядати обсяги замовлень з 

позиції міждержавної торгівлі, то вони були дуже малими. Однак слід 

враховувати, що для багатьох комерсантів це була свого роду «пробна» закупівля, 

за допомогою якої вони прагнули переконатися у тому, наскільки точно буде 

виконане замовлення, чи відповідатимуть товари очікуваній якості, чи не 

зіпсуються вироби під час транспортування та інше. В цілому консулу вдалося 

отримати задатків на суму близько 1,3 тис. руб. від 11 замовників (див. додаток М, 

табл. М.1). Про це він неодноразово звітував до Токіо. Хоча О. В. Ракшеєв, 

зрештою, не отримував підтвердження з Японії про готовність виконати 

замовлення, однак заперечення також не були надіслані. 
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Працюючи над питаннями розвитку економічних стосунків, О. В. Ракшеєв, 

перш за все, піклувався про розвиток свого бізнесу. В одному зі своїх звітів він 

пропонував японським чиновникам обрати торговельний будинок «В. Ракшеєв & 

син» у якості організатора експозиції російських товарів у Японії [55, арк. 253]. 

Ця ж комерційна структура прагнула замовити велику партію японських товарів 

для подальшої їх реалізації [50, арк. 59]. Окрім того, приміщення японського 

консульства, де розміщувалася експозиція, належало родині Ракшеєвих, і платня 

за його оренду, зрештою, була їхнім сімейним прибутком [223, c. 33]. Таким 

чином, О. В. Ракшеєв поєднував власні інтереси зі службовими. З іншого боку, 

сама поява цієї виставки була можливою у значній мірі завдяки консульській 

діяльності О. В. Ракшеєва. Його обізнаність у місцевих традиціях, звичаях, 

наявність зв’язків з комерційними колами і місцевою адміністрацією, особистого 

зацікавлення та ініціативності дозволяли реалізувати намічені завдання 

організації експозиції. 

9 березня 1898 р. один із замовників, Д. С. Іванцов, звернувся до Одеського 

градоначальства з проханням надати допомогу чи інформацію про особу, 

уповноважену в справах японського консульства в Одесі. Приводом для 

занепокоєння стала смерть О. В. Ракшеєва [52, арк. 182–183]. 3 лютого 1898 р. 

надзвичайний та уповноважений посланник Японії у Петербурзі Т. Хаясі 

звернувся із запитом до Т. Нісі – міністра закордонних справ Японії. Головне 

питання – подальша доля установи в м. Одеса. У відповіді Т. Нісі наказав 

повернути задатки [48, арк. 32]. З цього моменту розпочався процес згортання 

діяльності експозиції. Ціла низка обставин змусила японців прийти до висновку 

про необхідність її закриття. У своїй телеграмі від 9 квітня 1898 р. Т. Хаясі 

повідомив Токіо, що продовження існування комерційного музею за теперішньою 

адресою неможливо, оскільки за оренду приміщення необхідно виплатити 500 руб. 

боргу, що на той час було великою сумою [48, арк. 50]. З огляду на це, у своїй 

телеграмі до Петербурга від 18 квітня 1898 р. Т. Нісі надав розпорядження 

закрити виставку [48, арк. 61]. Призначений на посаду уповноваженого у справах 

консульства С. Тодо мав вирішувати наявні проблеми радикальними методами. 
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Всю провину за невиконані замовлення С. Тодо поклав на О. В. Ракшеєва. 

Як було засвідчено у листі С. Тодо до одного із замовників, С. М. Ятовеца, від 

28 лютого 1899 р., консул брав задатки «без інструкції і без дозволу зі сторони 

японського уряду. Як тільки японський уряд дізнався, що таким чином він діє 

самовільно, то негайно вислав йому інструкцію, що жодна японська урядова 

установа не може прийняти на себе відповідальність за подібні комерційні угоди» 

[52, арк. 175]. Звинувачення про перебільшення консулом своїх повноважень слід 

визнати справедливими лише частково. Як вже зазначалося, О. В. Ракшеєв брав 

задатки раніше, ніж отримував підтвердження про можливість виконання 

замовлень. Тобто консул отримував кошти, не маючи жодних гарантій. З іншого 

боку, О. В. Ракшеєв постійно інформував своє керівництво про узяті зобов’язання, 

а тому перекладати провину цілком на нього є недоречним. Таким чином, можна 

припустити, що японська сторона зайняла вичікувальну позицію стосовно дій 

О. В. Ракшеєва, з метою отримання відомостей про попит на її продукцію на 

Півдні Російської імперії, та, вірогідно, накопичити замовлення на достатню суму 

для їх виконання, однак смерть консула унеможливила продовження наміченого 

курсу. Таким чином, із двох своїх функцій – комерційної та рекламної – 

експозиція змогла виконати лише останню, яка передбачала ознайомлення росіян 

з виробами та зразками матеріальної культури Японії. 

Незважаючи на «спробний характер» експозиції, її поява була цілком 

своєчасною. Із введенням у дію в 1899 р. нового «Трактату про торгівлю та 

мореплавство» значно збільшуються обсяги японської торгівлі. Якщо в 1895 р. 

експорт з Японії до європейської Росії склав 121 тис. ен, то в 1899 – він 

збільшився до 665 тис. ен [224]. Таким чином, процес налагодження відносин між 

японськими виробниками та російськими комерсантами дійсно розпочався, що 

мало певний непрямий взаємозв’язок з діяльністю японського консульства в Одесі. 

С. Тодо мав вирішити питання подальшої долі експонатів. Повернення їх на 

батьківщину, так само як і перевезення до іншого консульства, потребувало 

коштів. За таких обставин було прийнято рішення передати їх місцевому музею, 

що певною мірою дозволило зберегти рекламне значення експозиції [5, арк. 1]. 
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Попередньо усі експонати були оглянуті спеціальною комісією за участю 

професора О. А. Павловського, художників К. К. Костанді та Б. В. Едуардса. За 

результатом їхньої експертизи були відібрані речі, що «становили інтерес у 

художньому сенсі, у кількості 373 предмети на суму за оцінкою Японії у 720 руб., 

а насправді набагато більше... Також були предмети домашнього побуту та 

вжитку…, які не несуть жодної цінності у художньому сенсі» [5, арк. 3]. Ці речі 

було вирішено або продати на аукціоні, або розіграти у лотерею. Отримані кошти 

планували «перетворити на окремий фонд, назвати його ―Японським‖..., аби на 

його відсотки можна було утримувати у міській богадільні одне ліжко» [5, арк. 3]. 

Запланований аукціон мав відбутися у квітні 1900 р. – у день святкування Пасхи 

при «Музеї витончених мистецтв» [171, с. 2]. Достеменних відомостей про те, чи 

були реалізовані плани, ми не знайшли, але проект подібних дій був прийнятий 

Одеською міською управою ще 20 грудня 1899 р. [5, арк. 5]. Таким чином, у 

подальшому всі бажаючі змогли побачити експонати, відвідуючи «Музей 

витончених мистецтв» Одеси. У 1909 р., відповідно до рішення Міської управи, 

експозиція була передана до Педагогічного музею [6, арк. 1 зв.]. Коли у 1920-х рр. 

зазначена установа припинила своє існування, експонати були втрачені [434, 

с. 180–181]. 

Діяльність С. Тодо у якості уповноваженого у справах японського 

консульства в Одесі носила тимчасовий характер. У 1900 р. токійський уряд вніс 

значні зміни в кадровий склад своїх закордонних установ у Російській імперії та 

призначив нових очільників до комерційного агентства у м. Владивосток, та 

консульств у містах Корсаков і Одеса [431, с. 112–113]. Новим консулом в Одесу 

був призначений К. Іідзіму
*
, випускник Токійського університету (1893) [536], 

кар’єрний дипломат, який не мав досвіду роботи у військовій сфері [504, c. 72–73], 

однак раніше працював секретарем при японській дипломатичній місії у 

                                           
*
 Іідзіма Каметаро (яп. – 飯島亀太郎, інший варіант перекладу на укр. Ііджіма Каметаро, англ. – Iijima Kametaro). 

Згідно з транслітерацією В. А. Рубеля правильним для української мови є Ііджіма [420, c. 156]. Також в історичній 

літературі зустрічається варіант – Іжима [268, с. 13]. Сам консул використовував написання – Іжіма [1, арк. 9]. 

Однак у вірчій грамоті, виданій російським урядом, яка надавала чиновнику право на виконання свої обов’язків 

вказано – Іідзіма [4, арк. 6]. З огляду на важливість цього документу, у дисертаційній роботі ми дотримувались 

останнього варіант написання прізвища консула. Однак транслітерація «Ііджіма» також є правильною. 
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Петербурзі [523], тобто володів російською мовою та був знайомий з місцевими 

умовами, традиціями і звичаями. Також до штату установи на посади секретарів 

були призначені Н. Фукуда та М. Мацумото [494, с. 144; 2, арк. 85]. 

Перший звіт К. Іідзіми на посаді консула датований травнем 1900 р. та 

присвячений дослідженню економічних умов Одеси та регіону [32, арк. 486–499]. 

У своїх наступних звітах консул наводив відомості про стан цукрової 

промисловості [65, арк. 30–31], сільського господарства Півдня імперії, про 

основні групи товарів та ціни на них [31, арк. 320–332]. Збір подібної інформації 

мав допомогти токійським чиновникам скласти цілісну картину економічного 

становища Російської імперії та, відповідно до її особливостей, скорегувати 

намічений курс розвитку російсько-японської торгівлі. 

К. Іідзіма приділяв значну увагу дослідженню російського «Добровольчого 

флоту» [63, арк. 234–239] та маршрутів його сполучення, зокрема, з портами Італії 

та США [66, арк. 132–133]. Соціально-економічні питання були домінуючими у 

перші роки роботи К. Іідзіми в Одесі, але зі зміною характеру взаємин Російської 

імперії і Японії та остаточним затвердженням у Токіо агресивної стратегії 

реалізації своїх інтересів на Далекому Сході, що відбулося після підписання 

союзної угоди з Лондоном 1902 р., обсяг завдань консульства зазнав змін. 

Загострення російсько-японських відносин впливало на діяльність К. Іідзіми, 

який тепер керував інституцією, що знаходилась на території майже ворожої 

країни. Поступово економічні питання набули другорядного значення. К. Іідзіма 

звернувся до теми зовнішньої політики царського уряду, стосунків Росії з 

Францією, її активних дій у Китаї. Стосовно останнього він повідомляв про 

розміщення російських облігацій у Маньчжурії, виплату китайською стороною 

репарацій, надання російським урядом Китаю позик на будівництво залізниці [33, 

114–124]. Важливе значення у системі міжнародних стосунків мали взаємини між 

Петербургом та Парижем. К. Іідзіма проаналізував зміст матеріалів російських 

періодичних видань (зокрема, газети «Санкт-Петербурзькі відомості» («Санкт-

Петербургские ведомости»)), де розкривалися питання російсько-французького 

зближення. Консул відзначав, що у газетних публікаціях показово простежується 
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економічна зацікавленість Франції у зближенні з Російською імперією. Він 

помічав, що у періодиці робиться акцент на винятково мирному характері союзу, 

який бажали показати як зразковий для всієї Європи [93, арк. 53–56]. 

У Токіо усвідомлювали, що військово-стратегічний потенціал Російської 

імперії значно перевищував японський. Тому паралельно з підготовкою власних 

сил до ведення військових дій японці прагнули отримати достовірні відомості про 

стан російського військово-морського флоту. Хоча дослідження таких питань, не 

відповідало юридично визначеному полю консульської компетенції, але 

виявилося досить важливим завданням [268, c. 13]. Поступово, з наближенням 

російсько-японської війни збір стратегічної інформації став актуальним напрямом 

діяльності К. Іідзіми. У звіті від 22 червня 1903 р. консул надав інформацію про 

склад російського Чорноморського військово-морського флоту. К. Іідзіма зібрав 

статистичну інформацію, склав перелік назв військових суден та їх класів [64, 

арк. 264–265]. Це дало можливість японському військовому керівництву 

сформувати уявлення про силу російського Чорноморського флоту, що було 

важливим в умовах наближення війни. 

Укладення англо-японського союзу дозволило налагодити співпрацю у 

сфері обміну інформацією між британськими та японськими консульськими 

чинами. Із 1903 р. К. Іідзіма та британський генеральний консул у Одесі Ч. Сміт 

обмінювалися відомостями про стан російського Чорноморського військово-

морського флоту. Перед початком російсько-японської війни МЗС Японії, 

відповідно до клопотання японського генерального штабу, доручило К. Іідзімі 

здійснювати кураторство західних інформаторів. Серед останніх був 

Т. Дж. МакКенон, кореспондент журналу «The Times» у м. Одеса [504, с. 72–73]. 

Таким чином, займаючи посаду консула, К. Іідзіма здійснював розвідницьку 

діяльність. 

Хоча наприкінці 1903 р. офіційні кола на рівні міждержавних відносин 

продовжували запевнювати суспільство про відсутність між Російською імперією 

та Японією принципових протиріч, тогорічний жовтневий номер «Торгово-

промислової газети» («Торгово-промышленной газеты») повідомляв: «Згідно з 
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відомостями японського консульства, значна частина японців, що мешкали в 

Одесі, виїхали на батьківщину» [176, с. 1]. Службовці японського консульства 

продовжували виконувати свої зобов’язання, але з огляду на загострення 

російсько-японських відносин вже на початку 1904 р. діяльність інституції 

поступово згорнулася. 

25 січня 1904 р. К. Іідзіма отримав наказ міністра закордонних справ Японії 

Д. Комури припинити діяльність його установи. У наказі було зазначено, що 

введення всіх справ буде передано американському консулу [30, арк. 66–67]. 

К. Іідзіма залишив Одесу 26 січня, за день до початку військових дій [494, с. 145]. 

У Російській імперії від’їзд консула ніхто не сприйняв як знак, що вказував на 

початок війни, через невелике, з точки зору царського уряду, політичне значення 

установи. Окрім того, російське політичне та військове командування дійсно 

недооцінювало Японію, вважаючи її у військовому відношенні досить слабкою. 

Подібна позиція також ґрунтувалася на впевненості імперії у перевагах власних 

сил. 

Одеська газета «Південний огляд» («Южное обозрение») 28 січня 

(10 лютого) 1904 р. повідомляла: «З від’їздом учора секретарів японського 

консульства Фукуди та Мацумото в Одесі залишається лише один японець… для 

охорони майна…» [163, с. 3]. Від’їзд японських консульських службовців з Одеси 

відбувся досить спокійно, без проявів відкритої агресії з боку місцевої 

громадськості. Згідно з тогочасним консульським правом, при оголошенні війни 

охорона консульських архівів могла бути доручена консулу дружньої країни [414, 

с. 196], яким на прохання Токіо став консул США Е. Хінану [30, арк. 73–45]. 

Відповідно до затверджених російським урядом «Правил якими Росія має 

намір керуватись під час війни з Японією» («Правил которыми Россия намерена 

руководствоваться во время войны с Японией») (від 1 (14) лютого 1904 р.), 

японським підданим дозволялося перебування у європейській Росії. Вони могли 

займатися мирними справами під захистом діючих законів [3, арк. 1]. Але по мірі 

розгортання військових дій російська сторона переглянула своє ставлення до 

цього питання. Розгортається акція пошуку ворогів усередині держави, що 
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супроводжувалася у тому числі прагненнями спецслужб довести свою важливість. 

У серпні 1904 р. К. Тагасі – японець, що наглядав за майном консульства Японії в 

Одесі, був заарештований із звинуваченнями у підтримці таємних стосунків з 

японськими агентами [30, арк. 86–87]. Приводом для звинувачення стали звіти 

К. Тагасі, надіслані до японської дипломатичної місії у Відні та перехоплені 

російськими контррозвідниками. У них, зокрема, йшлося про мобілізацію та 

пересування російських військ [16, л. 21, 22, 25, 119]. У супроводі жандармів 

японець був висланий за межі Російської імперії через російсько-австрійський 

кордон [30, арк. 87]. 

Отже, апогей діяльності японського імперського консульства в Одесі 

припав на 1895–1904 рр. Характер його роботи відповідав політиці токійського 

уряду та стану політичних відносин між Російською імперією та Японією. Це 

обумовило поступовий перехід від домінування економічних ініціатив за часів 

О. В. Ракшеєва до виконання військово-стратегічних завдань у роки головування 

К. Іідзіми. Тогочасна діяльність установи сприяла розвитку російсько-японських 

культурних зв’язків та розширенню міжетнічних комунікацій. Як наслідок, до 

1904 р. у стосунках між росіянами і японцями на Півдні імперії нами не було 

помічено конфліктів та відкритої ворожнечі. У подальшому, після війни 1904–

1905 рр., це сприяло нормалізації двосторонніх відносин. 

3.4. Діяльність японських консульських установ на Далекому Сході 

Російської імперії 

У період 1895–1904 рр. на далекосхідних територіях Російської імперії 

продовжували свою діяльність засновані в 1876 р. японські установи у 

м. Владивосток та м. Корсаков. Першу інституцію з 1888 р. очолював 

К. Футацубасі, другу з 1894 р. – Й. Сузукі. Основними завданнями 

функціонування консульств були: 1) створення сприятливих умов для японської 

торгівлі; 2) реєстрація японців, що перебували у консульському окрузі; 

3) звітування про соціально-економічне становище регіону [441, с. 88]; 4) надання 

допомоги рибопромисловцям. Таким чином, аналогічно до попередніх років, 
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консульські установи діяли у соціально-економічному та інформаційному 

напрямах. Чисельна діаспора японців на російському Далекому Сході була тим 

фактором, який доводив доцільність інституцій у м. Владивосток та м. Корсаков. 

Ці міста були центрами концентрації переселенців та їх економічної діяльності 

(рис. 3.1). На 1902 р. у далекосхідному регіоні мешкало більше 4 тис. етнічних 

японців (див. додаток Д, табл. Д.2). З них близько 3 тис. припадало на 

м. Владивосток. Японці були зайнятими переважно у комерційній сфері, що 

визначило їх економічну активність. 

Рисунок 3.1 – Чисельність японців у м. Владивосток [263, c. 27; 441, с. 42] 

 

Поступове зростання чисельності японців у м. Владивосток потребувало 

подальшого розвитку форм їхньої суспільної організації. В 1895 р. «Домекай» – 

товариство японських мігрантів, що діяло у портовому місті – було 

перейменовано у «Дохокай» («Товариство співвітчизників») (з 1902 р. 

«Кьорюмінкай» – «Товариство переселенців»). За статутом товариства 1897 р. 

комерційний агент затверджував радників голови та мав право на скликання 

надзвичайних засідань (поняття «комерційний агент» див. підпункт 2.3.). За 

ініціативи комерційного агента Т. Кавакамі і консула у Корсакові М. Номура в 

1902 р. був прийнятий новий статут. За його положеннями рішення товариства 

набували чинності лише після затвердження комерційним агентом, що сприяло 

посиленню контролю чиновника за суспільним життям співвітчизників [441, с. 45, 

102, 104]. 

Отже, на діяльність консульств у соціально-економічній сфері впливали такі 

чинники: кількість мігрантів та їх економічні інтереси. Основною статтею 
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російсько-японських економічних відносин була рибопромисловість. Японці, що 

займалися рибними промислами у Російській імперії, були сезонними робітникам, 

які на зимовий період поверталися до Японії (див. додаток И, табл. И.2). 

Сезонний характер міграції був притаманний і для японців на о. Сахалін, де 

діяло японське консульство у порту Корсаков. Згідно з переписом 1897 р., на 

острові постійно проживало 273 підданих Японії. Більшість із них, 235 осіб, 

мешкали поза населених пунктів (сіл та постоїв) [213, c. 33–32]. Тобто японці, що 

залишалися на Сахаліні у міжсезонний період, наглядали за майном, яке 

знаходилося на риболовецьких ділянках. Консульські чини мали обов’язок 

допомагати своїм співвітчизникам у їх взаєминах з місцевою адміністрацією. 

Згідно з японською класифікацією, консул у м. Корсаков та комерційний 

агент у м. Владивосток були консульськими чинами першого рангу. Заробітна 

платня першого, за урядовим розпорядженням 1896 р., становила 1 350 ен, а 

другого – 1 500. Цікавим є той факт, що заробіток офіційно визнаного Росією 

консула у Корсакові був меншим, ніж комерційного агента у Владивостоці. У 

1899 р. уряд збільшив фінансування установ. За новим розпорядженням, консул у 

Корсакові отримував – 4 500 ен, а комерційний агент у Владивостоці – 5 000 ен. 

Слід зазначити, що в 1896 р. середня заробітна платня японських консулів 

становила 2 тис. ен, а на 1899 р. зросла до 4 тис. ен. Цей факт демонструє 

збільшення значимості установ у містах Корсаков та Владивосток для японського 

уряду: якщо в 1896 р. ці консульські чини одержували платню нижче середньої, 

то з 1899 р. – отримали підвищення до рівня вище традиційної платні [82; 91]. 

Консульські установи розглядалися державою як осередки прибутку. 

Збільшення чисельності японської діаспори та сезонних робітників у регіоні 

вимагали чіткої регламентації консульських обов’язків у соціально-економічній 

сфері. У 1900 р. були встановлені нові тарифи на консульські послуги (табл. 3.2). 

У випадку неспроможності японця через бідність сплатити збір за реєстрацію 

проживання він міг бути позбавлений цього обов’язку [263, с. 17]. В японському 
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«Довіднику про Владивосток» («浦潮案内 ») 1902 р. уточнювалася вартість 

нотаріальних послуг комерційного агентства
*
 [226, с. 174–175]. 

Епізодичні відомості про роботу установ надають звіти очільників. 

Погіршення російсько-японських відносин середини 1890-х рр. помітно вплинуло 

на зміст консульських звітів К. Футацубасі, який упродовж 1888–1900 рр. був 

комерційним агентом у м. Владивосток. У своїх донесеннях до Токіо, що 

датуються другою половиною 1890-х рр. він розглядав питання про реорганізацію 

російського тихоокеанського флоту [28, арк. 245–246]; передислокацію 

російських солдат із Владивостока у порти Ляодунського півострова [144, с. 450–

454]; повідомляв про стан будівництва Сибірської залізниці [95] та інше. За 

переконанням К. Футацубасі, викладеним у звіті «Про укладення договору між 

Росією і Китаєм про оренду портів Люйшуня і Даляньваня» («旅順口及大連湾貸

借ニ関スル露清特別条約締結ノ儀ニ付») (квітень 1898 р.) російсько-китайська 

угода 1898 р., за якою порти Ляодунського півострову (Порт-Артур та Дальній) 

передавалися в оренду Російській імперії, була фактично актом продажу Китаєм 

частини своєї території іншій країні [92, арк. 661–665]. 

Таблиця 3.2 

Розміри консульських зборів [263, с. 17] 

Види документів  Вартість 

Посвідчення особи  50 сен 

Паспорт  2 ени 

Посвідчення про повернення в Японію продуктів та виробів  1 ена 

Різні посвідчення і реєстрації  1–6 ен 

Свідоцтво про місце проживання  1 ена 

Свідоцтво про вантажовмістимість судна  3 ени 

Свідоцтво про час прибуття та виходу судна з вандажовмістимістю 

менше 1 тони 

більше 1 тони 

 

 

 

 

50 сен 

3 ени 

Візування паспорта  1 ена 

Посередництво консула у певній справі  2–30 ен 

24 грудня 1900 р. у м. Корсаков на посаду консула був призначений 

М. Номура, а комерційним агентом у м. Владивосток став Т. Кавакамі [431, 

                                           
*
Довідка про прибуття та вихід судна – для кораблів менших за 1 тис. т коштувала 1,5 ени, більших за 3 тис. т – 

3 ени; довідки про ввезення товарів з Японії – 1 ена; арбітраж та примирення – 2 ени [441, c. 88]. 
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с. 112–113]. Одночасна зміна очільників двох консульських установ, здійснена 

МЗС Японії, свідчила про прагнення Токіо активізувати свою регіональну 

політику. На початку ХХ ст. японське комерційне агентство у м. Владивосток 

мало досить численний персонал, який складався з очільника установи та п’яти 

студентів-перекладачів, що перебували на службі у МЗС Японії. Двоє з них 

займалися дослідженням та перекладом на японську мову російських газет; інші – 

вели поточні справи агентства. За підсумком отриманої інформації комерційний 

агент складав звіти та відправляв їх до центрального відомства [263, с. 16]. 

У 1901 р. японські урядовці звернулися до Російської імперії з клопотанням 

відкрити у м. Владивосток консульство, змінивши статус комерційного агентства. 

Своє звернення японці мотивували наявністю у місті чисельної діаспори 

співвітчизників. На початку 1902 р. над цим питанням працювала спеціальна 

нарада під керівництвом військового губернатора Приамурської області 

М. М. Чичагова, яка дійшла до висновку про небажаність створення у місті 

японського консульства. Свою позицію російські чиновники аргументували тим, 

що прецедент відкриття консульства Японії міг підштовхнути Китай виступити з 

аналогічними вимогами. Окрім того, висновки наради мали пряму залежність від 

російсько-японських політичних відносин, за яким створення японського 

консульства сприяло б небажаному зміцненню економічних позицій японців у 

регіоні, використанню офіційної установи для шпигунства та реалізації 

антиросійських намірів [431, с. 113]. Керуючись вищезазначеними мотивами, 

російські урядовці відмовили Японії у створенні консульства у м. Владивосток. 

Погіршення російсько-японських відносин наприкінці ХІХ ст. вплинуло на 

стан рибної промисловості. Російські урядовці в серії законів 1899–1903 рр. 

намагалися обмежити діяльність японських рибалок у власних водах. Слабкість 

російського сегмента в галузі та орієнтованість нечисельних підприємств на 

японський ринок не дозволяли Російській імперії власними зусиллями налагодити 

експлуатацію рибних ресурсів у далекосхідному регіоні. У відповідь на дії 

російських чиновників уряд Японії прийняв низку законів та розпоряджень, що 

захищали інтереси японців, які займалися промислами у російських водах [147, 
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с. 83–91]. Росіяни розуміли, що рибопромисловість мала для Японії стратегічну 

значущість, однак сприймали цю галузь не з економічної точки зору, а у 

політичній площині, як можливий важіль тиску на японців. 

За відомостями М. Намури, японського консула у м. Корсаков, у 1902 р. 

російські власники рибопромислових ділянок (частин узбережжя та акваторії) 

оголосили про збільшення для японців орендної платні на 25 %. За їхньою 

вимогою після завершення терміну оренди все нерухоме майно орендаторів 

(причали, цехи) мало перейти у власність росіян без будь-якої компенсації 

[21, л. 13–14]. Коли японська сторона звернулася до Російської імперії з 

проханням відтермінувати нові умови, росіяни погодилися пригальмувати 

імплементацію закону на три роки [240, с. 64–69]. Рибопромисловість зазнала 

найпомітніших утрат за інші сфери економічних відносин держав унаслідок 

впливу від погіршення російсько-японських політичних відносин. 

Робота японських консульських установ була нерозривно пов’язана з 

розвідницькою діяльністю. В період 1901–1904 рр. під егідою комерційного 

агентства у Владивостоці знаходилася агентурна мережа, що складалася 

приблизно із 30 осіб [405, с. 24–25]. Слід зазначити, що цей напрям діяльності 

комерційного агентства став актуальним задовго до загострення російсько-

японських політичних відносин та був не проявом агресії, як його часто 

інтерпретують у науковій та публіцистичній літературі, а, на нашу думку, 

типовим напрямом роботи установ консульського характеру. Близьке 

розташування російської військово-морської бази до японських берегів не могло 

не викликати інтерес та занепокоєння з боку Японії. У червні 1902 р. на станції 

Черкаська Південно-Уссурійського краю росіяни затримали трьох японців – 

К. Сівоко, З. Сузукі та М. Сівоя. Дослідивши вилучені у них записи, 

контррозвідники прийшли до висновку, що зазначені особи займалися 

шпигунством [156, с. 370]. Японський комерційний агент наполягав, що ті особи 

були лише «японськими дрібними звичайними торгівцями» та вимагав від 

російських чиновників їхнього звільнення [150, с. 374]. Але протест агента не 
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вплинув на позицію російської сторони. За шпигунство японцям загрожувала 

екстрадиція із забороною в’їзду до Російської імперії [150, с. 375]. 

Загострення російсько-японських відносин на початку 1904 р. поставило 

перед японськими консульськими службовцями на російському Далекому Сході 

питання про організацію евакуації своїх співвітчизників. У номері газети 

«Московський листок» («Московский листок») від 5 (18) січня 1904 р. 

зазначалося, що внаслідок пліток про приближення війни, велика кількість 

японців, які проживали у Владивостоці, звернулася до комерційного агентства за 

закордонними паспортами [170]. Ад’ютант комендант фортеці Владивосток, 

капітан кінної жандармерії Мальпург у особистій бесіді з Т. Кавакамі заявив, що 

через погіршення російсько-японських відносин у місті може бути проголошений 

воєнний стан, і японці повинні будуть негайно, упродовж десяти днів, залишити 

його. На цю заяву Т. Кавакамі повідомив, що на той час відносини між країнами 

продовжували зберігати мирний характер, але пообіцяв виконати усі інструкції 

російської сторони у разі необхідності [292, с. 20]. 

20 січня (2 лютого) 1904 р. на екстреній нараді «Кьорюмінкай» у 

м. Владивосток, скликаній комерційним агентом Т. Кавакамі, було ухвалено 

рішення про негайну евакуацію японців з міста. Ця вимога не могла бути 

прийнята без попередньої вказівки з Токіо, проте офіційного наказу на той час ще 

не надійшло. 22 січня (4 лютого) 1904 р. у газеті «Новини дня» («Новости дня») 

зазначалося: «Проживаючі тут [у Владивостоці] японські купці, майстри та 

прислуга виїздять сьогодні на прибувшому за ними спеціально зафрахтованому 

англійському пароплаві ―Ефрідж‖» [169]. Судно залишило Владивосток 24 січня 

(6 лютого). На його борту знаходилося 3200 японців. Того ж дня до комерційного 

агентства надійшла телеграма від міністра закордонних справ Японії Д. Комури, 

де містився наказ про офіційний початок евакуації. Завершення евакуації 

відбулося вже після початку військових дій. 31 січня (13 лютого) пароплав 

«Батавія» відбув із Владивостока з 1420 японцями на борту [441, c. 47–48]. 

На відміну від Владивостока, повернення японців, що мешкали у 

м. Корсаков на батьківщину не було організовано завчасно. Два консульські 
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службовці і 600 їхніх співвітчизників залишились у порту. Ще близько 300 осіб не 

евакуювалися з м. Благовіщенськ Амурської області. За допомогою у справі їх 

поверненню на батьківщину уряд Японії звернувся до США. Державний 

департамент надав відповідну вказівку американському послу в Російській імперії 

Р. Маккорміку. Після переговорів посла США з російським урядом у травні 

1904 р. японцям було дозволено повернутися до Японії на судні під нейтральним 

прапором. Однак у Японському морі велися бойові дії, тому російський уряд 

заборонив перетинати небезпечну зону. З огляду на це, евакуація японців на 

батьківщину тривала до жовтня 1904 р. та здійснювалася через Санкт-Петербург, 

Берлін та Бремен [292, с. 25–26]. 

Таким чином, аналіз діяльності японських консулів на Далекому Сході 

Російської імперії у період 1895–1904 рр. довів, що пріоритетними напрямами 

їхньої уваги були соціально-економічні питання та інформаційна сфер. Це 

відповідало як політичним реаліям, так і зростанню чисельності японців у регіоні 

та збільшенню обсягів їх економічної діяльності. Загострення міждержавних 

відносин сприяло зростанню стратегічного значення комерційного агентства у 

Владивостоці, яке взяло участь у інформаційній підготовці країни до війни з 

Російською імперією. Хоча намагання Японії на початку ХХ ст. перетворити цю 

інституцію на консульство не отримало підтримки з боку місцевої влади, 

приамурська адміністрація не заважала виконувати їй повний комплекс 

консульських обов’язків. Установа у м. Корсаков стала активним учасником 

російсько-японського протистояння у сфері рибопромисловості, а її очільник 

звітував до Токіо про намагання Петербургу послабити позиції японців у галузі 

через прийняття низки законів. Остаточне загострення російсько-японських 

політичних відносин призвело до згортання діяльності інституцій: штат 

комерційного агентства у м. Владивосток був вчасно відкликаний; службовці з 

консульства у м. Корсаков були евакуйовані вже після початку війни за 

сприянням дипломатів США. 
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Висновок до розділу 3 

Загострення російсько-японських відносин наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 

було логічним наслідком реалізації країнами своїх зовнішньополітичних стратегій 

у далекосхідному регіоні. У той час, коли Токіо прагнув до закріплення на 

континенті, пріоритетним завданням для Російської імперії було отримання 

незамерзаючих гаваней на тихоокеанському узбережжі. Обрані країнами вектори 

зовнішньої політики обумовили їхнє зіткнення на корейсько-китайському 

геополітичному просторі, що вплинуло на діяльність консульств. Структура 

російських інституцій, вироблена на початку 1890-х рр., зберігала чинність 

упродовж 1895–1904 рр. та складалася з установ у містах Хакодате, Нагасакі, 

Йокогама та Кобе. Також продовжували свою діяльність японське комерційне 

агентство у м. Владивосток і консульства у Корсакові й Одесі. Додатково були 

призначені почесні консули до м. Батумі та Санкт-Петербург. Вони мали сприяти 

збільшенню обсягів експорту товарів Японії до Російської імперії. 

Здатність установ виконувати свої обов’язки залежала від кадрової політики 

міністерств. Брак у Японії кваліфікованих кадрів обумовив активне використання 

у період 1895–1904 рр. інституту почесних консулів, що діяли у містах Одеса, 

Батумі та Санкт-Петербург. Посади секретарів при установах займали етнічні 

японці, що було обумовлено, по-перше, їх володінням японською мовою, яка 

дозволяла підтримувати зв’язок з МЗС, а по-друге, використанням цих посад для 

стажування та підготовки майбутніх консулів. Очільники російських установ у 

Японії були виключно підданими Російської імперії. Секретарями установ 

призначались японці, які володіли російською мовою, що мало компенсувати 

відсутність у консулів знання місцевих умов та традицій. 

Діяльність японських консульств у Російській імперії демонструє зміну 

зовнішньополітичного курсу МЗС Японії. У другій половині 1890-х рр. японські 

чиновники прагнули до збільшення обсягів експорту своїх товарів до Росії. З цією 

метою при японському консульстві в Одесі під керівництвом О. В. Ракшеєва діяла 

експозиція японських товарів. Російська імперія була менш зацікавлена у 

розвитку торговельних відносин з Японією, однак її консули, зокрема 
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М. М. Геденштром, намагалися звернути увагу свого уряду на сфери економіки, 

придатні для розвитку міждержавних торговельних відносин. Призначені в 

іноземну країну консули докладали зусиль аби пізнати інший народ, його традиції 

та звичаї. Вивчаючи нове культурне та соціально-економічне середовище, 

чиновники складали звіти, що набули форми невеликих досліджень. Публікуючи 

зібрану інформацію у різноманітних періодичних виданнях, консули Російської 

імперії сприяли формуванню у російського суспільства уявлення про Японію як 

важливого сусіда та можливого економічного партнера. 

Загострення російсько-японських відносин призвело до домінування 

військово-стратегічних функцій у діяльності інституцій Японії. Консульства 

стежили за потенціалом Російської імперії, пересуванням її військ, що свідчило 

про підготовку східної країни до майбутнього збройного протистояння. 

Відмінною була ситуація зі службовцями-представниками Росії. Оскільки сама 

держава ставилася до установ досить неуважно, чиновники мали право вибору та 

певну свободу дій. Вони на власний розсуд, залежно від локальних умов та 

певних обставин, визначали пріоритетні завдання роботи консульств. Стратегічне 

значення зберігала інституція у Нагасакі, яка надавала необхідну допомогу 

російському військово-морському флоту, що перебував у японському порту. 

Виконуючи свої обов’язки, царські консульства в Японії та японські у 

Російській імперії знаходились у прямій залежності від міждержавних політичних 

відносин. Усвідомлення Токіо своєї слабкості супроводжувалося активним 

залученням усіх можливих заходів для посилення власних позицій, і консульські 

установи сприймались керівництвом ланкою цієї структури. На противагу цьому, 

впевненість Російської імперії в її економічній та військовій перевазі призвела до 

нехтування значимістю діяльності установ і звуження поля їхньої компетенції та 

потенційних можливостей. Ця відмінність у ставленні країн до консульств мала 

опосередкований вплив на результати війни 1904–1905 рр. (у ракурсі 

інформаційної підготовки держав). Підсумки збройного конфлікту змусили 

сторони переглянути свої зовнішньополітичні орієнтири та обумовили подальшу 

трансформацію діяльності консульств.  
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Розділ 4 

Роль консульств у відновленні та подальшому розвитку російсько-

японських відносин (1905–1917) 

4.1. Переорієнтація російсько-японських відносин – від конфлікту до 

союзу (1905–1917) 

Із 1905 р. розпочинається новий етап розвитку російсько-японських 

відносин. Як зазначав західний дослідник С. Осборн, за період 1905–1917 рр. 

взаємини між Російською імперією та Японією пройшли шлях від «страху, 

підозри та ненависті до симпатії, довіри і дружби» [506, c. 35–39]. Кардинальні 

зміни у міждержавних відносинах визначили нові завдання діяльності консульств. 

23 серпня (5 вересня) 1905 р. між Російською імперією та Японією був 

підписаний Портсмутський мирний договір (див. додаток В.5), згідно з яким 

північна сусідка змогла відхилити найбільш неприйнятні умови (про 

контрибуцію), а Японія перетворювалася на континентальну імперію. Сторони 

зобов’язувалися продовжити переговори з питань підписання нового 

торговельного трактату та риболовецької конвенції [104, с. 166–168]. Положення 

угоди безпосередньо впливали і на діяльність консульств, обумовивши 

необхідність поновлення функціонування установ, реструктуризації їхньої 

системи, визначивши регіональні особливості роботи конкретних інституцій та 

трансформацію суспільного ставлення до них. Разом з тим мирна угода не 

вирішила міждержавних протиріч, що спричинило поширення у суспільній думці 

країн як реваншистських настроїв, так і остраху загрози поновлення військових 

дій. Ці тенденції обумовили зміну ставлення російських спецслужб до японців, 

які тепер сприймались як потенційні шпигуни. 

Підсумовуючи результати угоди 1905 р., С. Ю. Вітте, який багато зробив 

для її підписання, у своїх мемуарах занотував: «Щоб встановити більш-менш 

міцні відносини з Японією, не можна обмежуватися Портсмутським договором, 

потрібно піти далі і встановити з цією державою entente cordiale, на кшталт 

союзного, але обмеженого договору» [183, c. 422]. Цій концепції відповідала 
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подальша лінія розвитку міждержавних взаємин, яку продовжив новий міністр 

закордонних справ Російської імперії О. П. Ізвольський (1856–1919). 

Дипломатичні відносини між Росією та Японією були відновлені у січні 

1906 р. На посаду тимчасово уповноваженого у справах Російської імперії в 

Японії був призначений службовець Азіатського департаменту Г. О. Козаков 

(1869–1918) [275, c. 123]. До Росії в якості японського посланника відрядили 

І. Мотоно (1862–1918) – колишнього очільника дипломатичної місії Японії у 

Франції [300, с. 165]. Призначення на вищі представницькі посади професійних та 

досвідчених службовців свідчило про прагнення очільників країн сприймати одна 

одну як важливий елемент системи міжнародних відносин. Поновили свою 

діяльність і консульства – російські у м. Хакодате, Кобе, Нагасакі, Йокогама та 

японські у м. Одеса і Владивосток
*
. 

У середині 1906 р. І. Мотоно ініціював у Петербурзі обговорення положень 

риболовецької конвенції, нової торговельної угоди та питання про розмежування 

інтересів країн у Китаї. На цьому етапі Велика Британія та Франція вдалися до 

дипломатичних порад та фінансового тиску, аби спонукати сторони до 

досягнення компромісу [253, c. 168]. Втручання цих західних країн свідчило про 

їхнє бажання переорієнтувати Російську імперію в умовах складання 

антигерманської коаліції з далекосхідного регіону на європейську арену 

міжнародних відносин. Результатом цих дій та російсько-японського діалогу 

стали «Угода про торгівлю та мореплавство» [10, л. 1–23], «Риболовецька» [106, 

c. 463–469] та «Загальнополітична» конвенції [107, с. 168–170]. 

Першою була підписана «Загальнополітична конвенція» (17 (30) червня 

1907 р.), яка розмежовувала інтереси країн у Маньчжурії (див. додаток В.6) 

[107, с. 168–170]. Англійська газета «Ранкова пошта» («Morning Post») зазначала, 

що цей договір багато в чому був подібний до англо-японської (1905) та 

французько-японської (1907) домовленостей і, як результат, ці чотири країни    

«… прагнення та інтереси яких могли викликати зіткнення, зараз зобов’язані 

                                           
*
 Японське консульство у м. Корсаков не було відновлено, оскільки територія Південного Сахаліну, де 

знаходилась установа, за угодою 1905 р. відійшла Японії. 
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зберігати status quo…» [167, с. 2]. З цього випливає, що вказані угоди створювали 

систему відносної рівноваги сил на Далекому Сході. 

«Угода про торгівлю та мореплавство» була підписана 15 (28) липня 1907 р. 

Окрім економічних питань, вона визначала й правові аспекти діяльності 

консульств (див. додаток В.7). У статті 15 за службовцями установ визнавалися 

всі права та привілеї, які «вже надані, чи будуть надані у подальшому 

консульським чинам націй найбільшого благосприяння» [10, л. 7 зв.]. 

Того ж дня була підписана «Риболовецька конвенція», яка надавала право 

японським підданим брати участь у російських торгах за ділянки для ведення 

рибних промислів (див. додаток В.8) [106, с. 463–469]. За умов слабкості 

російського сегмента в цій галузі на Далекому Сході, японці ставали основними 

орендаторами, що надавало можливість місцевій російській адміністрації 

отримувати кошти від надання в оренду риболовецьких ділянок (див. додаток И, 

табл. И.5). Реалізація зазначеної сфери міждержавних взаємин забезпечувалася 

через діяльність консульств. Японська установа у м. Владивосток відповідала за 

організаційні питання, забезпечуючи присутність на торгах японських 

підприємців. Російські інституції в Японії видавали необхідні документи 

рибопромисловцям (див. додаток И, табл. И.7). Через прагнення до більших пільг 

угода була сприйнята японськими рибопромисловцями з певним обуренням. 

Однак урядовці вважали її положення вигідними для держави [527, c. 27]. 

Ще однією домовленістю, прийнятою в 1907 р., став «Протокол про 

відкриття консульств» від 15 (28) липня, згідно з яким Японія отримувала право 

на заснування установ у містах Владивосток та Ніколаєвськ, а Росія – у портах 

Отару та Цуруга (див. додаток В.9) [11, л. 2]. Окрім того, у серпні обидві країни 

прийняли рішення змінити статус своїх місій у столицях та підвищити їх до рівня 

посольства [162, c. 2]. Як вважав С. Ю. Вітте, цей крок підтвердив, що «… Росія 

надає особливої важливості відносинам з Японією і трактує її як велику 

державу…» [183, с. 422]. Подібне твердження може бути застосовано також щодо 

характеристики ставлення Японії до Російської імперії. 
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Договори 1907 р. стали проявом нових тенденцій у розвитку російсько-

японських відносин. Російська імперія потребувала цих угод, аби не допустити 

нового конфлікту з Японією та переорієнтувати свій зовнішньополітичний курс із 

Далекого Сходу на Європу. Токіо ж прагнув збільшити переваги за підсумками 

війни. Слід зазначити, що домовленості 1907 р. обумовлювали нові тенденції у 

діяльності консульських установ, їх переорієнтацію на соціально-економічні 

питання. Це відповідало пожвавленню економічної співпраці сторін. За період 

1907–1909 рр. японський експорт до європейської частини Російської імперії 

збільшився з 442 тис. до 1,8 млн ен. Однак частка міждержавної торгівлі у 

загальному обсязі експортно-імпортних операцій країн залишалась невеликою, до 

Росії було спрямовано менше 1 % товарів Японії [224]. 

Подальший розвиток міжнародних відносин привів до зближення 

Петербургу та Токіо і переходу їх відносин на новий рівень
*
. У 1910 р. на посаду 

міністра закордонних справ Російської імперії був призначений С. Д. Сазонов 

(1860–1927). Продовжуючи курс, запропонований С. Ю. Вітте та 

О. П. Ізвольським, він згадував: «Я вважав доцільним шлях угод з Японією, з 

якою нам неважко домовитися з усіх питань, в яких наші взаємні інтереси 

стикаються. Цей шлях нами вже досліджений і дав цілком задовільні результати» 

[196, с. 50]. 

21 червня (4 липня) 1910 р. між країнами був підписаний «Договір про 

дружнє сприяння розвитку залізниць в Маньчжурії…», де сторони визнавали 

інтереси одна одної в Північно-Східному Китаї й зобов’язувалися не порушувати 

їх (див. додаток В.10) [112, с. 176–177]. Угода була відповіддю на активізацію 

США у Маньчжурії. Японське видання «Щоденна газета м. Осака» («大阪毎日新

聞») пафосно стверджувало, що унаслідок японських угод із Великою Британією 

та Російською імперією було створено об’єднання трьох країн, яке здійснювало 

вирішальний вплив на долю Східної Азії [275, с. 304]. 

                                           
*
Прагнення США посилити позиції у Маньчжурії [149, с. 166–168; 157, с. 143–144], послаблення англо-

японського союзу, намагання Російської імперії активізуватися на Балканах та забезпечити мирну ситуацію 

на Далекому Сході [393, с. 262], пошук Японією нового зовнішньополітичного партнера. 
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Розгортання в 1911 р. у Китаї нового повстання обумовило підписання 

8 липня (25 червня) 1912 р. «Таємної російсько-японської конвенції», де сторони 

остаточно визначили сфери свого впливу в Маньчжурії та скоординували 

подальшу політику на Далекому Сході (див. додаток В.11) [113, с. 180]. Серія 

домовленостей, яка де-факто зробила країни союзниками, мотивувала зміну 

ставлення російських контррозвідників до японців, які відтепер сприймалися не 

як потенційні шпигуни, а як партнери. З огляду на це практика таємного нагляду 

за японськими консулами у Російській імперії була призупинена. 

Перша світова війна змінила систему міжнародних відносин. Війна 

створювала для токійського уряду сприятливу кон’юктуру для покращення свого 

становища на міжнародній арені. Очільники Японії були переконані, що конфлікт 

буде нетривалим та не спричинить значного послаблення позицій Берліну 

[154, с. 169]. Виходячи з цього, А. Ямагато розмірковував: «Намагатися 

підтримати мир у Східній Азії з прицілом на далеке майбутнє, спираючись 

виключно на англо-японський союз, вочевидь, не достатньо розумно. Чи не є у 

зв’язку з цим необхідним укласти додатково до англо-японського ще й російсько-

японський союз…» [356, c. 141]. Таким чином, найвищі політичні кола Японії 

підтримували курс подальшого зближення з Російською імперією. Цьому 

процесу також сприяв економічний чинник. Початок війни відзначився 

активізацією російсько-японської співпраці у воєнно-технічній галузі. Перша 

значна партія зброї була продана Японією Росії восени 1914 р. (300 тис. 

гвинтівок) [199, с. 84]. Збільшення обсягів російсько-японської торгівлі вплинуло 

на діяльність консульств, які відповідали за нотаріальне оформлення супровідних 

документів на вантаж. Водночас помітно збільшилися кількість японців у Росії, 

причому не лише на Далекому Сході, але й у європейській частині імперії, що 

розширювало обсяги соціальної сфери діяльності консульств (табл. 4.1). 

У цілому вся зовнішньополітична стратегія Японії цього часу базувалася 

на прагненні посилити свій вплив у Китаї, апогеєм чого стало ультимативно 

складене звернення – «21 вимога», яке суттєво розширювало японські права і  

було вручено китайському президенту Юань Шикаю 18  січня 1915 р. 
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[314, с. 161–162]. Невтручання Росії у це питання стало гарантією ще більшого 

зміцненню міждержавних відносин. 

Таблиця 4.1 

Чисельність японців у Росії, осіб [60, арк. 171; 73, арк. 161; 441, с. 42–43] 

Рік Влади-

восток 

Микольськ-

Уссурійськ 

Хаба-

ровськ 

Мико-

лаєвськ 

Благові-

щинськ 
Чита Москва Іркутськ 

1910 1953 265 294 500 359 115 – – 

1912 – – – – – – 19 25 

1915 2204 318 696 544 351 169 – – 

1916 – – – – – – 44 147 

Основною темою російсько-японського діалогу цього часу стає проблема 

продажу зброї. Англійський уряд неодноразово звертався до токійського кабінету 

з проханням надати допомогу Російській імперії, контролюючи цей процес, через 

зацікавленість у посиленні союзницького фронту [158, с. 1070; 159, с. 1056–1057; 

160, c. 479; 161, c. 1077]. Однак російські потреби у зброї значно перевищували 

потужності японського виробництва [151, с. 72]. Обидві країни прагнули до 

подальшого політичного зближення: Японія намагалась через партнерство з 

Росією посилити свої позиції на Далекому Сході, Петербург розраховував на 

подальше придбання японської зброї та військового спорядження. 

У грудні 1915 р. Великий князь Георгій Михайлович Романов прибув до 

Японії з офіційною метою привітати імператора Йосіхіто зі вступом на престол, а 

також висловити вдячність за допомогу, надану Японією Російській імперії на 

початку війни в Європі. Князя супроводжував голова далекосхідного відділу МЗС 

Росії Г. О. Козаков, якому було доручено розпочати переговори про укладення 

союзного договору з Японією [356 c. 143]. Підсумком консультацій стало 

підписання 20 червня (3 липня) 1916 р. у Петрограді «Секретного російсько-

японського союзного договору» (див. додаток В.12). В угоді зазначалось: «Обидві 

високі договірні сторони, визнаючи, що їхні життєві інтереси вимагають, щоб 

Китай не потрапив під пануванню будь-якої третьої держави, ворожої Росії або 

Японії, у разі ж виникнення загрози для її подолання країни мають діяти разом» 

[114, c. 192]. Умови договору не передбачали обов’язкового спільного 

військового виступу, дозволяючи сторонам діяти в залежності від своїх сил. 
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Таким чином, основою угоди була гарантія безпеки спільних інтересів держав у 

Китаї. Результатом укладення союзу для Російської імперії стало те, що до 

Лютневої революції вона отримала від Японії 708,9 тис. гвинтівок та 225,78 млн 

набоїв. Реалізація цих контактів здійснювалася за участі консульств [246, c. 253]. 

У стосунках з Японією Російська імперія виступала не просто як країна-

союзниця, але й як країна-боржниця. З погіршенням ситуації на фронті та 

фінансового становища Росії царський уряд розраховувався за військові 

замовлення за рахунок кредитів, що були надані Японією [152, с. 147; 153, с. 156–

158]. Це сприяло посиленню політичного впливу Токіо на Петербург. 

Лютнева революція поставила під загрозу подальше існування російсько-

японського альянсу. Лише 15 травня 1917 р. Японія офіційно визнала новий уряд 

[392, c. 100]. У цілому внутрішні справи Росії навесні–влітку 1917 р. турбували 

Японію менше, ніж це цікавило інші країн Антанти. Для неї головним було 

стабільне становище на Далекому Сході та продаж зброї [356, c. 159]. Остаточно 

російсько-японський союз припинив своє існування після розпаду Російської 

імперії (жовтень 1917 р.). З цього моменту Японія обмежила свої контакти з 

центральними російськими провладними структурами, не будучи впевненою у 

надійності їх позицій та не бажаючи втрачати ті перспективи, на які вона 

розраховувала після підписанням союзної угоди. Японія очікувала на прихід до 

влади більш лояльних політичних сил. 

Ще упродовж деякого часу японський посол та консули залишалися на 

місцях своєї служби в Росії. Однак вони більше не підтримували міждержавних 

контактів, оскільки власне Російська імперія, як державне утворення та об’єкт 

міжнародних відносин, припинила своє існування. Не визнаючи нової влади, 

японські консули не могли вступати у взаємодію з її представниками для захисту 

інтересів своїх співвітчизників та лише продовжили спостерігати за розгортанням 

у країні революційних подій. Демонстративним актом припинення взаємин між 

Японією та Російською імперією стало відкликання у лютому 1918 р. японського 

посла з Петрограда [494, с. 2]. 
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Отже, Далекий Схід ще у ХІХ ст. перетворився на місце зіткнення інтересів 

світових лідерів. Після Портсмутського миру ця тенденція лише посилилися, 

однак стратегії окремих країн реалізації своїх інтересів зазнали кардинальних змін. 

Зокрема, Російська імперія була змушена виробити новий зовнішньополітичний 

курс. Його характерною рисою було намагання вирішувати складні питання 

міжнародних відносин у далекосхідному регіоні в тісній взаємодії з Японією. 

Токіо ж, затвердившись на континенті, потребував союзника для гарантування 

стабільності реалізації обраного курсу. Подальший розвиток подій 1905–1917 рр. 

лише сприяв російсько-японському зближенню. Ці обставини сформували нові 

засади, що визначали зміст роботи консульств та основні завдання їхньої 

діяльності. 

4.2. Соціально-економічна діяльність російських консульств у Японії 

На початку ХХ ст. Російська імперія мала близько 140 консульств у майже 

50 країнах, які шляхом реалізації покладених на них повноважень мали сприяти 

втіленню зовнішньополітичного курсу держави [426, с. 256–271]. До їх кількості 

належали й установи в Японії (у містах Хакодате, Йокогама, Нагасакі та Кобе), які 

в 1906 р., після війни 1904–1905 рр., відновили свою діяльність. 

Підсумки російсько-японської війни призвели до територіального 

розширення Японської імперії, і, як наслідок, МЗС Росії відтепер розглядало своє 

генеральне консульство у м. Дайрен (Ляодунський півострів) як таке, що 

знаходилося на японській території. Окрім того, з анексією Японією Кореї (в 

1910 р.), такого ж статусу набули й корейські консульства Російської імперії. 

Подібне розширення консульської мережі мало демонстративний характер: 

установи у Дайрені та Кореї сприймались як такі, що знаходилися на території 

Японської імперії, але в їхній діяльності не були проведені структурні зміни, що 

обумовило перебування інституцій поза основних сфер російсько-японських 

відносин. 

Завдання, що ставив російський уряд перед консульствами в Японії після 

1905 р., відповідали як його загальному зовнішньополітичному концепту, так і 
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типовим обов’язкам інституту. До них належали: інформаційна функція; 

сприяння розвитку торгівлі і мореплаванню; нагляд та регулювання 

рибопромислової діяльності японців у конвенційних водах
*
; надання допомоги 

співвітчизникам; нагляд за дотриманням міждержавних угод; підтримка стосунків 

з місцевим населенням та адміністрацією. 

Консульство у м. Хакодате. Після 1905 р. діяльність російських консульств 

у Японії зазнала значних змін, що виразно демонструвала робота інституції у 

м. Хакодате. З кінця ХІХ ст. установа мала чітко визначену галузеву специфіку 

діяльності, пов’язану з рибними промислами японців у російських водах. 

У 1906 р. на посаду віце-консула МЗС Російської імперії призначило 

В. В. Траутшольта, який раніше працював секретарем при російській місії у Токіо, 

тобто був знайомим із місцевими звичаями, побутом та мовою [273]. Це 

продемонструвало новий підхід МЗС Росії до кадрової політики з комплектації 

установ, що знаходилися в Японії. Після завершення війни 1904–1905 рр. на 

місцеві консульські посади переважно призначали осіб, що мали фахову освіту 

(закінчивши Східний факультет Санкт-Петербурзького університету) та досвід 

роботи у закордонних установах, здебільшого на посаді перекладача при місії у 

Токіо. Таким чином, на момент призначення у штат консульства ці особи 

володіли професійними навиками, мали практичні знання про країну та були 

адаптовані до іноетнічного середовища, що сприяло більш результативному 

виконанню ними своїх обов’язків. 

Від попередників установа у м. Хакодате успадкувала старі проблеми. 

Серед них слід згадати відсутність у консульства власної будівлі, яка, зрештою, 

була зведена в 1906 р., але в наступному році знищена пожежею (див. додаток Г, 

рис. Г.2). Відновлена в 1908 р. будівля існує і тепер (див. додаток Г, рис. Г.3) [533]. 

Перехід Південного Сахаліну до Японії супроводжувався переселенням 

росіян з японської частини острова на російську материкову територію через 

Хакодате до Владивостока. Віце-консул мав наглядати за цим процесом, який 

                                           
*
 Конвенційні води – відповідно до «Риболовецької конвенції» 1907 р. ділянки акваторії та узбережжя, де японцям 

за результатами торгів дозволявся рибний вилов. 
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часто супроводжувався різними проблемами, особливо з урахуванням того, що 

о. Сахалін для Російської імперії був місцем заслання злочинців. Наприклад, двоє 

мігрантів під час переселення пограбували касу російського консульства у 

Хакодате. На суді, де розглядали їхню справу, був присутній В. В. Траутшольд, 

який описував процес як комічну виставу за участю каторжників-кавказців, що 

намагалися спілкуватися ломаною японською із суддею і місцевою публікою, яка 

потішалася над ними [8, л. 339–364]. Цей факт продемонстрував ставлення віце-

консула до сахалінців, його культурну та соціальну дистанцію від людей, інтереси 

яких він мав захищати [452, c. 187]. 

У 1906 р. В. В. Траутшольд підготував оглядовий звіт про стан о. Сахалін. 

Він вказував на намір Токіо зробити станцію Володимирівку адміністративним 

центром південної частини острова [327]. Консул повідомляв до Санкт-

Петербурга: «Перша залізниця на Сахаліні – військова… переважно буде 

обслуговувати гарнізони, перевозити військові та урядові вантажі. Для пасажирів 

будуть забезпечені по два потяги на день» [326]. В. В. Траутшольд зауважував, що 

японський уряд має особливу зацікавленість у о. Сахалін і прагне надійно 

закріпити свої позиції на ньому, зміцнивши їх перш за все військовим шляхом, 

побудувавши військово-морський порт [429, c. 59]. 

Відповідно до «Риболовецької конвенції» 1907 р. російські консульства в 

Японії відповідали за візування паспортів для японських рибалок, що прямували 

на промисли у конвенційні води, та видачу документів для рибопромисловців – 

навігаційних, а також свідоцтв про стан здоров’я на борту. Хакодате було 

найближчим до російських берегів консульством у Японії. Ця обставина 

обумовлювала його активність у галузі регулювання японської 

рибопромисловості (див. додаток И, табл. И.2). 

В. В. Траутшольд намагався мотивувати Петербург до рішучих дій у 

регулюванні японського рибного вилову в російських водах. У перші роки своєї 

служби він наполягав на тому, що необхідно «… покласти край поширеному нині 

безкарному розкраданню наших багатств і безцеремонному господарюванню 

іноземців у територіальних водах Приамурського краю» [429, с. 61]. 
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Браконьєрський вилов японцями був настільки поширеним явищем, що 

охоплював навіть води Північного Сахаліну. Численними були й випадки 

відсутності візи в японських рибалок. Стосовно цього В. В. Траутшольд 

повідомляв, що за 1909 р. близько півтисячі японців мали незавізовані паспорти 

(усього в 1909 р. було завізовано 3 554 паспортів) [14, л. 50]. Однак загальними 

зусиллями ситуація поступово змінювалася, і консул повідомляв, що в 1910 р. 

«порушення правил японськими рибопромисловцями вже не мають характер 

попередніх розбійничих набігів… японські орендатори лише інколи порушують 

наші закони… небезневинні і російські орендарі» [142, с. 7]. Тобто він свідчив 

про поступове врегулювання питання, вказуючи на тенденції та зміни, що 

спостерігались у сфері рибопромисловості. 

Важливим аспектом звітів В. В. Траутшольда було дослідження стану 

торгівлі у регіоні. Він повідомляв до МЗС, що діяльність порту Хакодате мала 

пряму залежність від російсько-японських відносин, оскільки риба та рибні 

продукти, що були основними товарами експорту та імпорту, добувались у 

російських водах [141, с. 88–92]. Матеріали консульських звітів надають 

можливість стверджувати, що хоч у цілому рівень російсько-японської торгівлі 

був невисоким, однак економічне життя окремих регіонів цих імперій, центрами 

яких були міста Владивосток та Хакодате, залежало від них. Таким чином, 

локальний рівень міждержавних економічних відносин мав динамічний характер 

розвитку. 

У 1909 р. обов’язки керуючого консульством тимчасово виконував 

О. С. Троїцький, який у своєму звіті, складеному за результатом консульської 

діяльності, спробував відповісти на запитання про те, наскільки прибутковим для 

японців є ведення рибних промислів в російських водах. Це питання було 

актуальним для тих росіян, які могли б інвестувати кошти у цю сферу. Окрім того, 

в 1908 р. японські рибопромисловці виступили з протестом, вимагаючи від 

російських чиновників додаткових пільг, обґрунтовуючи їхню потребу 

збитковістю галузі [174, c. 3]. О. С. Троїцький вказував, що за сезон 1909 р. 

японські рибопромисловці, кількість яких склала 86, внесли у виробництво 
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2 155 642 ен та отримали 1 629 186 ен. Тобто «чистий» прибуток становив 

526 456 ен, що демонструє достатню дохідність галузі [143, с. 64]. Таким чином, 

на основі цих фактів О. С. Троїцький, з одного боку, заперечував тезу про 

надзбитковість рибопромисловості, якою японці обґрунтовували необхідність 

додаткових пільг, а з іншого, свідчив про її достатню прибутковість. Це мало 

мотивувати російських підприємців до вкладання коштів у галузь. 

У 1909–1912 рр. до виконання консульських обов’язків у Хакодате 

повернувся В. В. Траутшольд [495, c. 50]. Після нього дослідження діяльності 

японців у російських водах продовжив новий віце-консул Є. Ф. Лебедєв (1913–

1925), випускник японсько-китайського відділу Східного факультету Санкт-

Петербурзького університету, який до призначення у Хакодате очолював 

російське консульство у м. Нагасакі [462]. Його звіти стали основою для другого 

та дванадцятого випусків п’ятого тому «Матеріалів для пізнання російського 

рибальства» («Материалы к познанию русского рыболовства») [137; 138]. 

Існування цього видання свідчило про наявність суспільного інтересу в Російській 

імперії до цієї галузі, фінансові прибутки від якої постійно збільшувалися, хоча 

залишалися зосередженими на японському ринку, куди збувався основний об’єм 

продукції. 

Консульства не лише збирали відомості щодо стану рибопромисловості, але 

й безпосередньо брали участь у регулюванні галузі, видаючи документи та 

надаючи консультацію рибопромисловцям щодо ведення справ у конвенційних 

водах. Останнє відповідало нотаріальним функціям установи. 

Для отримання навігаційних свідоцтв рибопромисловці мали подати до 

консульства: 1) заяву з відомостями про: назву ділянки; ім’я орендатора та 

капітана; назву судна, порт приписки та виходу; тоннаж корабля; чисельність 

бортової команди; кількості пасажирів; час виходу судна; характер та обсяг 

бортового вантажу; 2) копію угоди на оренду риболовецької ділянки; 

3) документи на корабель; 4) митний список на вантаж; 5) свідоцтво митниці про 

відсутність на судні спиртних напоїв із зазначенням кількості листів для вантажу 

та засвідченням, що у подальшому довантаження судна здійснюватися не буде 
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[143, с. 34–35]. Процес видачі навігаційних свідоцтв та візування паспортів 

передбачав обов’язкову наявність комунікативних відносин між японцями та віце-

консулом. Акумулювання цих відомостей у межах установи дозволяло чиновнику 

слідкувати за діяльністю японців у російських водах. Традиційно робота 

інституту в цій сфері була платною. Вартість послуг консульства була такою: 

видача навігаційного свідоцтва – 4 руб. 50 коп.; свідоцтва про здоров’я – 7 руб. 

50 коп.; віза до кожного наданого паспорту – 2 руб. 25 коп. [143, с. 60]. 

Активна рибопромислова діяльність у конвенційних водах знімала саме 

питання про доцільність діяльності російської установи у Хакодате. Причиною 

для її створення у ХІХ ст. були мотиви політичного характеру, однак після 1905 р. 

домінуючого значення набув саме економічний фактор. Консульські збори у 

м. Хакодате за 1910 р. склали 15 951 руб. 67 коп. Переважна частка цієї суми 

надійшла саме від рибопромисловців (див. додаток И, табл. И.6) [142, с. 47]. З 

кожним роком ці показники лише зростали. В 1913 р. віце-консульством було 

завізовано 13 110 паспортів, що принесло установі 29 497 руб. 50 коп. У цілому в 

тому році інституцією було отримано зборів на суму 35 159 руб. 94 коп. 

[137, с. 31]. Зазначимо, що державне фінансування на її утримання не 

переглядалося з 1875 р. і становило 6 750 руб. [426, с. 270–271]. Отже консульство 

було джерелом фінансових надходжень. 

Соціальні питання продовжували зберігати другорядне значення у 

діяльності віце-консула. Це пояснюється низькою чисельністю росіян, що 

постійно проживали у портовому місті. Так, у 1916 р. у префектурі Хоккайдо 

мешкало лише 26 підданих Російської імперії, а в 1917 р. чисельність 

переселенців збільшилася до 28 осіб. Однак навіть у подальші роки, після 

революційних подій 1917 р., з припливом значного числа мігрантів, Хакодате не 

став місцем їхньої концентрації [334, с. 127]. 

До питань консульської діяльності належала також сфера мореплавання. 

Згідно зі звітами віце-консула Є. Ф. Лебедєва, в 1913 р. російські судна 

відвідували порт Хакодате 33 рази [134, с. 152]. Зосередженість установи на сфері 

рибопромисловості призвела до занепаду інших напрямів її діяльності. Основним 
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ретранслятором російської культури у Хакодате залишалася православна церква, 

що діяла незалежно від консульства. 

Консульство у м. Кобе. Деякі зміни були притаманні й діяльності російської 

установи у м. Кобе. Перші післявоєнні роки її діяльності були пов’язані з роботою 

консула О. С. Максимова (1906–1913), дипломата, який до призначення в Японію 

працював перекладачем при місії в Сеулі [495, с. 36]. Посаду секретаря 

консульства обіймав Такахасі – православний японець [513, c. 42]. 

Обов’язки консульства мали торговельно-економічну спрямованість та 

частково були пов’язані зі сферою рибопромисловості. Кобе відігравав значно 

меншу роль у цій галузі ніж Хакодате. В 1910 р. тут було надано лише 39 

навігаційних свідоцтв та завізовано 472 паспорти, що принесло установі більше 

2 тис. руб. у якості зборів (див. додаток И, табл. И.4) [142, с. 41, 45]. 

Консульство мало слідкувати за виконанням японцями конвенції 1907 р. З 

цього приводу О. С. Максимов звітував про випадок, що трапився у м. Кобе в 

1913 р. Після видачі риболовецькому судну навігаційного свідоцтва на нього були 

довантажені зброя та патрони. Про це стало відомо Приамурському управлінню 

державного майна, однак під час перевірки підозрілого судна зазначених товарів 

не було виявлено. Разом із цим у японських газетах повідомлялося про 

накладення штрафу на власника цього ж судна (І. Хірано) за виявлення на його 

борту невиписаного до навігаційного свідоцтва саке на суму 1 500 руб. [137, с. 30]. 

Таким чином, японська сторона намагалася боротися з незаконними діями 

рибопромисловців у межах своєї компетенції та зацікавленості. 

Виконуючи свої обов’язки, консул звітував до Петербурга про різні 

соціально-економічні питання. О. С. Максимов вельми критично ставився до 

стану російсько-японської торгівлі. Наприклад, у 1912 р. чиновник повідомляв, 

що через порт Кобе експортується російське масло тваринного походження, яке 

було якіснішим за австрійське, поширене на той час у Японії. Але російський 

товар під час транспортування псувався, через що не міг конкурувати з 

австрійським, а тому «для подальшого розвитку імпорту в Японію сибірського 

масла, необхідно було покращити умови його транспортування» [133, с. 176]. 
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Окрім того, деякі місцеві підприємці зверталися зі скаргами з приводу відсутності 

при імпортованому маслі свідоцтва про походження товару, що негативно 

впливало на міждержавну торгівлю. О. С. Максимов вказував на загальну 

значимість Кобе для японської економіки, повідомляючи, що цей порт поступався 

за обсягами експортно-імпортних операцій лише порту Йокогама [131, с. 79] 

Інтенсивність морського сполучення Кобе з Російською імперією 

залишалася аналогічною до попередніх років. Консул звітував, що в 1911 р. у 

порт зайшло п’ять російських пароплавів, а у 1912 р. – вісім (див. додаток Ж, 

табл. Ж.4) [131, с. 98; 133, с. 177]. У цілому через порт Кобе до Російської імперії 

в 1912 р. було ввезено товарів на 180 тис. ен та вивезено на 155 тис. ен. [131, 

с. 102]. Російські підприємці залишалися мало зацікавленими в розвитку 

економічної діяльності в регіоні, перш-за все через слабке розуміння його 

перспектив та відсутність налагоджених торговельних контактів.  

У 1914 р. новим консулом у Кобе став В. О. Скородумов [495, с. 47], 

випускник Східного факультету Санкт-Петербурзького університету, що до того 

служив аташе при посольстві у м. Пекін (1906–1907) та займав посаду 

перекладача при місії у Токіо (1908–1914) [408]. Значний досвід роботи дозволяв 

В. О. Скородумову чітко зрозуміти головні проблеми російсько-японської торгівлі. 

Перед МЗС Російської імперії консул відстоював переконання про необхідність 

відкриття у м. Кобе виставки зразків російських товарів, а у м. Владивосток – 

японських, що мало позитивно сприяти розвитку міждержавної торгівлі. До таких 

думок його підштовхували чисельні звернення місцевих підприємців, зокрема, 

представників фірм «Japan Trading Company Limited», «Sekine Brothers Co» та 

«Ові і К°», що прагнули налагодити торгівельні контакти з російськими 

підприємцями [134, с. 152–154]. Головною проблемою російсько-японської 

торгівлі залишалась слабка інформованість потенційних споживачів про товари, 

що вироблялися у Російській імперії та Японії. 

Наступного 1915 р. у кадровій комплектації установи знову відбулися зміни. 

Новим її очільником у чині віце-консула став А.-К. Ландезен, випускник Східного 
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факультету Санкт-Петербурзького університету, який до призначення працював 

секретарем при консульствах у містах Гирин та Харбін (Китай) [461]. 

Період Першої світової війни став важливим етапом розвитку російсько-

японських відносин як у політичній, так і економічній сферах. Кобе стає одним із 

центрів експорту до Російської імперії товарів, попит на які виник у зв’язку з 

воєнними діями (див. додаток Ж, табл. Ж.2). Традиційно для Росії торговельний 

баланс мав негативні показники. З цього приводу віце-консул зазначав «Сума 

нашого імпорту, яка досягла 3 млн ен, є незначною порівняно із загальним 

імпортом іноземних товарів у Японію за 1916 р. – 756 500 000 ен. Окрім цього, 

наш імпорт зменшився порівняно з 1915 р., коли він становив близько 4 млн ен, 

майже на мільйон, що пояснюється неможливістю вивозити з Росії різні товари…, 

проблемами транспортування та падінням курсу рубля», що сталося у зв’язку з 

подіями Першої світової війни [17, л. 7]. А.-К. Ландезен, етнічний німець, у своїх 

звітах відстоював інтереси Російської імперії. Він розглядав можливість 

заміщення на японському ринку німецьких товарів виробами російського 

походження. Чиновник наводив перелік російських товарів (сіль, хміль, ковдри та 

інше), на які існував попит у Японії. Окрім того, А.-К. Ландезен спрямовував до 

Петербурга приблизний перелік японських підприємців, зацікавлених у 

торговельних відносинах з Російською імперією, а також список японських 

товарів, що користувалися попитом на російському ринку [133, с. 86–88]. 

Широкий характер мала й громадська діяльність інституції. При установі 

час від часу влаштовувалися зібрання російських комерсантів, де віце-консул 

отримував інформацію про стан міждержавної торгівлі, зокрема про те, що деякі 

японські купці постачали товари, які не відповідали контрактам за своєю якістю 

чи розмірами [17, л. 5]. Однак А.-К. Ландезен з цього приводу попереджував, що 

не слід робити висновок, нібито до таких дій вдаються всі японські комерсанти. 

Він переконував, що більшість з них є порядними підприємцями, з якими можна 

мати цілком вигідні стосунки. Випадки недобропорядності чиновник пояснював 

тим, що російська «… торгівля в Японії отримала значні розміри лише з 1914 р., і 

за цей короткий час японці недостатньо вивчили наші торговельні прийоми та 
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побоюються ускладнень під час отримання грошей за товар, і неможливості 

безпечно та швидко переправити вантаж…» [17, л. 5]. 

На початку 1915 р. А.-К. Ландезен був запрошений адміністрацією Кобської 

вищої комерційної школи для читання лекції про стан російсько-японської 

торгівлі. У ній віце-консул висловив бажання відкрити у містах Кобе та Осака 

музейну виставку зі зразками російських товарів. На таку ініціативу відгукнувся 

директор «Aichiken commercial museum» у м. Нагано, який у листі до консула 

зазначив про важливість заходу та готовність виділити частину власного 

приміщення для цієї акції [166, с. 3]. Однак наміри не були реалізовані через 

сконцентрованість уваги МЗС Російської імперії на воєнних діях, і, як наслідок, 

економічні поради російського консула були залишені без уваги. 

У зв’язку з укладенням у 1916 р. союзного російсько-японського договору в 

м. Кобе був влаштований урочистий прийом, куди міська влада запросила всю 

російську діаспору (приблизно 70 осіб), співробітників консульства та членів їх 

родин [398, с. 233]. Таким чином, установа у Кобе активно діяла у сфері 

підтримки комунікативних зв’язків з місцевими як російськими, так і японськими 

підприємцями, сприяючи пожвавленню міждержавних економічних відносин. 

Ініціативи консульства були зведені нанівець із розгортанням революційних 

подій у Російській імперії. Подібно до інших установ, віце-консульство у Кобе 

було втягнуто у процес регулювання міграції росіян до Японії, поступово ставши 

центром російської діаспори в Японії [334, с. 127]. 

Генеральне консульство у м. Йокогама. Центральне місце у російсько-

японській торгівлі періоду Першої світової війни, з огляду на своє домінуюче 

становище в експортно-імпортних операцій Японії, зайняв порт Йокогама. Із 

1906 р. Російська установа отримала статус генерального консульства, яке очолив 

В. Ф. Гроссе, що за походженням був прибалтійським німцем та мав тривалий 

досвід роботи у російських консульствах у Китаї [464, с. 213–215]. Діяльність 

установи у Йокогамі у сфері рибопромисловості мала значно менші обсяги, ніж 

консульства у Хакодате, однак більші за Кобе (див. додаток И, табл. И.4). За 

1910 р. інституцією було видано 101 навігаційне свідоцтво для суден, загальна 
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чисельність бортових команд яких налічувала 1 172 особи та 1 368 робітників, що 

принесло близько 4 тис. руб. в якості консульських зборів [142, с. 40, 45]. 

В. Ф. Гроссе звітував до Петербурга про торговельно-економічне становище 

японських портів, можливості комерційного флоту Японії та основні сфери 

японської економіки [130, с. 403–431]. Він попереджав, що «… торгівля Японії з 

Росією має нерегулярний характер… В 1907 р. … товарообмін становив 

7 339 819 ен, що склало 1/126 частину морської торгівлі Японії та 1/237 частину 

зовнішньої торгівлі Росії» [134, с. 42–43]. Підрахунки красномовно засвідчували 

необхідність задіяння більш рішучих заходів для розвитку економічних зв’язків 

між країнами. 

У 1909 р., у зв’язку з від’їздом В. Ф. Гроссе у відпустку, виконуючим 

обов’язків генерального консула в м. Йокогама залишився Є. Ф. Лебедєв. Із 

1910 р. і до початку 1911 р. посаду очільника установи знову займав В. Ф. Гроссе 

[188, с. 570, 719], а в 1911 р. генеральним консулом був призначений А. К. Вільм, 

який виконував свої обов’язки до 1925 р., тобто до встановлення офіційних 

радянсько-японських відносин [495, с. 53]. 

А. К. Вільм закінчив Східний факультет Санкт-Петербурзького 

університету. Тривалий час він працював на посаді перекладача посольства у 

м. Токіо (1897–1909) [460, с. 387–388]. Свою консульську діяльність у 

м. Йокогама А. К. Вільм розпочав із дослідження економічних питань: 

закордонної торгівлі Японії, значення порту Йокогама, стану російсько-японських 

комерційних відносин. Консул зазначав, що чай, який становив вагому частину 

експорту Японії, за якістю та смаком поступався китайському та цейлонському і 

тому не користувався попитом у Російській імперії. Японські виробники 

намагалися підлаштуватися під вподобання росіян, однак на 1911 р. це не 

принесло помітних результатів. Як наслідок, у 1911 р. до Росії з Японії було 

ввезено чаю на 19 тис. ен, у той час, як з о. Формоза за 1910 р. – на 23 тис. ен 

[133, с. 171]. Аналогічна ситуація склалася й у сфері експорту шовку, хоча обсяги 

цього товару були більш вагомими. За 1911 р. до Російської імперії з Японії було 

ввезено шовку на суму 2,5 млн ен, що на 800 тис. перевищувало обсяги 
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попереднього року. Однак за якістю він був гіршим, ніж товари європейського 

виготовлення. Японський уряд намагався боротися з цим явищем. Консул 

повідомляв, що ним було заплановано створення контрольно-випробувального 

пункту для перевірки якості шовкового сирцю перед експортом та регулювання 

правил виробництва і випробування призначеної до вивозу шовкової тканини 

[133, с. 172–173]. Таким чином, А. К. Вільм повідомляв про японський досвід 

покращення якості товарів, який міг бути використаний і Російською імперією. Це 

демонструє кардинальні зміни у ставленні до Японії, яка набула образу такої 

країни, у якої можна навчатися. Особливістю звітів А. К. Вільма було намагання 

надавати до МЗС інформацію практичного значення, придатну для використання 

російськими чиновниками не лише для збільшення обсягів торгівлі з Японії, але й 

взагалі всього російського експорту. 

Початок військових дій 1914 р. вніс важливі зміни у роботу консульства. 

Оформлення угод між японськими підприємцями та представниками російської 

влади на закупівлю товарів для потреб армії здійснювалося за участю російського 

консула у м. Йокогама. На нього покладались обов’язки з нотаріального 

підтвердження підписаних контрактів. Зазначені послуги передбачали сплату 

консульських зборів, які на 1 січня 1915 р. принесли інституції близько 

70 тис. руб. [153, с. 156–158]. Таким чином, у роки Першої світової війни 

остаточно затвердилася тенденція того, що російські консульства в Японії ставали 

прибутковими. Це простежувалося не лише на прикладі Хакодате, але й інших 

установ, які брали участь у реалізації російських військових замовлень. 

Соціальний аспект діяльності генерального консула в м. Йокогама 

залишався маловагомим. Російська громада у портовому місті була нечисельною. 

У 1907 р. у Йокогамі проживало 43 росіянина [127, с. 296], у 1916 р. – 47 осіб, а в 

1917 р., на початку масової міграції, 166 [334, с. 127]. 

Після жовтня 1917 р. російські консули залишалися на теренах Японії, 

опікуючись справами мігрантів та, у подальшому, сприяючи ідеологічному 

обґрунтуванню японської інтервенції на російський Далекий Схід, демонструючи 

прихильність Токіо до «легітимної» влади [490]. 
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Консульство у Нагасакі. Після війни 1904–1905 рр. кардинально змінилася 

роль російського консульства у Нагасакі. Наявність у попередні роки російської 

військово-морської бази визначала головні напрями роботи інституції. Однак 

після 1905 р. консульство змінило поле діяльності, зосередившись на соціальній 

сфері. Причина цього полягала у тому, що в Нагасакі знаходилася найбільша за 

чисельністю російська діаспора, яка, відповідно до інформації консула 

З. М. Поляновського, у 1906 р. нараховувала приблизно 350 осіб [188, с. 324]. 

Помітною була й кількість російських комерційних суден, що відвідували 

порт, яка чисельно перевищувала показники усіх інших японських портів. В 

1907 р. із 174-х російських суден, що відвідали Японію, 100 припадало на 

Нагасакі. Останнє визначало об’ємність консульської діяльності у сфері 

мореплавання [128, с. 71]. 

З. М. Поляновський працював російським консулом у м. Нагасакі упродовж 

1906–1908 рр. [188, с. 324; 495, с. 41]. Тимчасово, у 1909 р. консульство очолив 

Є. Ф. Лебедєв, випускник Східного факультету Санкт-Петербурзького 

університету, що до призначення працював на посаді секретаря генерального 

консульства у м. Дайрен [462]. У 1909 р. він надіслав до МЗС Російської імперії 

звіт на тему «Опис провінції Нагасакі» («Очерк провинции Нагасаки») [136], який 

містив характеристику всієї префектури. Чиновник детально проаналізував 

економічне становище регіону, вказуючи на основні галузі та особливості 

місцевого виробництва, на дії громадськості та уряду, спрямовані на покрашення 

фінансового стану регіону (зокрема розвиток виробництва шовку). Є. Ф. Лебедев 

зауважував, що події російсько-японської війни, китайський бойкот японських 

виробів 1908 р. та збільшенням значимості портів Йокогама та Кобе негативно 

вплинули на закордонну торгівлю порту Нагасакі. Розглядаючи торговельні 

контакти порту з Російською імперією, чиновник зазначав, що споживачами 

«цегляного» чаю (назва походить від форми його пакування), який вироблявся у 

префектурі та експортувався через порт Нагасакі, були виключно росіяни. У 

цілому товарообмін між Російською імперією та Японією залишався невеликим та 

складав в 1909 р. близько 7 млн ен. Консул повідомляв, що пароплави 
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«Добровольчого флоту», відвідуючи Нагасакі, майже не закуповували тут товари 

через високі портові збори, які негативно впливали на розвиток міждержавної 

торгівлі [136, с. 128–174]. 

Наступним російським консулом у портовому місті в 1909 р. став 

М. О. Роспопов [188, c. 575–576, 818], в 1912 р. його змінив А. М. Виводцев – 

кар’єрний дипломат, який з 1880-х рр. очолював різні консульські установи [461]. 

Останній звітував до МЗС Російської імперії про такі питання, як видобуток сірки 

в Японії та стан чайної справи. Чиновник вказував, що сірка, яка видобувається 

поблизу Нагасакі, мала високу якість та була досить дешевою, тому майже 80 % її 

обсягу експортувалося до США [133, c. 169–170]. Важливість цих звітів для 

розвитку міждержавної торгівлі полягала у формуванні у російському суспільстві 

уявлення про Японію як можливого економічного партнера. 

У червні 1915 р. новим консулом у Нагасакі став О. С. Максимов [492], що 

мав досвід роботи на посаді очільника установи у Кобе. Чиновник повідомляв до 

МЗС про нові тенденції в економіці регіону, обумовлені розгортанням Першої 

світової війни. Службовець вказував, що через європейські події значно 

збільшився вивіз японських поварів через порт Нагасакі до Німеччини. Це було 

обумовлено відсутністю в Японії заборони на торгівлю з країн Четвертного союзу. 

Однак головним японським торгівельним партнером залишалася Велика Британія 

[135, с. 86]. Також О. C. Максимов визначив місце російських товарів у 

загальному обсязі імпортних операцій порту Нагасакі (табл. 4.2). Його висновки 

демонструють, що поступово з 1914 р. відбувалось зменшення ввезення до 

регіону виробів європейських країн, у тому числі й російського походження, що 

було наслідком Першої світової війни. 

Якщо порівняти діяльність установ у Хакодате та Нагасакі, то 

простежується невідповідність між їхньою активністю та статусом. Перша, за 

умов більш динамічної діяльності, була лише віце-консульством, друга ж, як й у 

попередні роки – консульством. Тобто, зважаючи на зміни, що мали місце після 

російсько-японської війни, структура консульських установ у Японії потребувала 

подальшої систематизації. 
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Таблиця 4.2 

Обсяги імпорту через порт Нагасакі, тис. ен [135, с. 86] 

Назва країни 1913 1914 1915 1916 (за три перші 

місяці) 

Великобританія 4 509 4 105 1 921 450 

США 1 783 1 671 1 359 455 

Німеччина 530 569 85 40 

Франція 68 23 7 3 

Росія 30 40 28 5 

Установа у порту Цуруга. Найбільшою структурною зміною у системі 

російської консульської організації в Японії цього часу стало відкриття нової 

установи у м. Цуруга. Ця обставина була обумовлена прагненням Російської 

імперії встановити контроль над діяльністю японських рибопромисловців у 

далекосхідних водах. Відповідно до «Протоколу про відкриття консульств» 

1907 р., Петербург отримував права на створення додаткових установ у портах 

Цуруга та Отару [11, л. 2]. Але перш ніж реалізувати набуті можливості, 

російський уряд вирішив впевнитися у доцільності подібних дій. Вивчення цього 

питання було доручено консулам. Віце-консул у м. Кобе О. С. Максимов звітував, 

що після «відкриття» Японії та створення «чудово обладнаних портів Йокогама та 

Кобе» торгівля у порту Цуруга значно скоротилася [139, с. 118]. Однак з огляду 

на те, що він є найближчим японським портом до Владивостока, місцеве 

населення було зацікавлене, аби товари до далекосхідних територій Російської 

імперії спрямовувалися саме через їхній порт з метою покращення власного 

економічного становища. Зрештою О. С. Максимов прийшов до висновку, що 

«багато знадобиться часу, зусиль та жертв для того, щоб зробити з Цуруги 

важливий у комерційному відношенні порт… Нас Цуруга може цікавити лише з 

точки зору розвитку пасажирських перевезень» [139, с. 119]. Тобто нагальної 

потреби у відкритті консульства, на погляд О. С. Максимова, не було. Свої 

погляди на перспективи Цуруги виклав і В. Ф. Гроссе, який прийшов до висновку, 

що з усіх можливих варіантів «єдиним портом [на західному узбережжі Японії], 

що володіє усіма необхідними географічними та торговельно-промисловими 

умовами для швидкого розвитку, є Цуруга, що вочевидь, покликаний відігравати 
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першочергову роль у майбутніх торговельних відносинах Японії з нашою східною 

окраїною» [129, с. 247]. Розмірковуючи про перспективи, консул все ж 

повідомляв, що наприкінці 1900-х рр. обсяги торгівлі через порт були невеликими. 

Подібні висновки підштовхували до думки про недоцільність створення у 

м. Цуруга повноцінної консульської установи. Повернення до цього питання 

відбулося в 1910 р., коли за наполяганням японської сторони, яка прагнула 

покращити становище регіону, та піклуючись про встановлення зручних умов для 

рибопромисловців, було прийнято рішення призначити до Цуруги нештатного 

консульського агента, яким став М. Д. Федоров, – представник компанії 

«Добровольчий флот» [490]. За ним визнавалося право візувати паспорти [14, 

л. 53, 60–61]. Ці обов’язки М. Д. Федоров виконував до 1921 р. [495, с. 189]. 

Таким чином, японська сторона була більше зацікавлена у створенні установи. 

Із розгортанням Першої світової війни значне збільшення японського 

експорту до Російської імперії вимагало здійснення вивозу товарів і через порт 

Цуруга (див. додаток Ж, табл. Ж.3). Розгортання революційних подій у Російській 

імперії призвело до переорієнтації діяльності консульського агента з економічної 

сфери на соціальну. Порт Цуруга, що мав пряме сполучення з Владивостоком, 

став транзитним пунктом для російських переселенців під час їхньої міграції до 

Японії. Так, за 1917 р. до порту прибуло 2 332 росіянина [334, с. 127]. З падінням 

Російської імперії вся система МЗС була зруйнована. Як наслідок, консульський 

агент, хоча й продовжував виконувати свої обов’язки, однак не мав ніякого 

відношення до більшовицької влади. 

Царський уряд так і не реалізував своє право на відкриття консульства у 

порту Отару. В 1916 р. японці намагалися підняти питання про необхідність його 

заснування. У періодиці відзначалося, що через відсутність в Отару російського 

консула місцевим торговцям доводиться нести додаткові витрати на 

транспортування та проїзд, оскільки вони мали звертатися до російських консулів 

у інших містах для отримання навігаційних свідоцтв та візування паспортів [181]. 

Однак в умовах війни це питання не привернуло уваги Російської імперії. 



163 

Таким чином, діяльності російських консульських установ у м. Хакодате, 

Кобе, Нагасакі, Йокогамі та Цуруга у період 1906–1917 рр. була притаманна низка 

протиріч та нових тенденцій. Відбулася зміна засад кадрової політики МЗС 

Російської імперії. Консулами стали призначати осіб, що мали фахову освіту та 

досвід роботи у країнах Далекого Сходу. Нагальними напрямами діяльності 

інституцій стали питання рибопромисловості, а у роки Першої світової війни – 

забезпечення реалізації російських військових контрактів. Також була вирішена 

проблема економічного самозабезпечення установ. Після 1917 р. у центрі 

консульської уваги опиняється соціальна сфера. Вказані зміни відповідали 

трансформації російсько-японських відносин: політичне зближення країн 

створило сприятливі умови для розвитку економічного співробітництва, 

обумовило завершення переорієнтації діяльності інституцій від дипломатичних та 

презентаційних завдань, що актуалізували їх створення у ХІХ ст., до соціально-

економічних, які обумовили доцільність діяльності консулів після 1905 р. 

4.3. Функціонування японських консульських установ у Російській 

імперії в умовах активізації міждержавних відносин 

У 1906 р. японські установи поновили свою діяльність у російських містах – 

Владивосток та Одеса. Відповідно до «Протоколу про відкриття консульств» 

1907 р., Японія отримувала право на cтворення консульств у м. Владивосток та 

Ніколаєвськ [11, л. 2]. Цей договір впливав на відносини Росії не лише з Японією, 

але й з іншими країнами, оскільки автоматично дозволяв відкриття установ третіх 

держав на російському Далекому Сході, що раніше було заборонено. Основними 

завданнями, що ставив Токіо перед своїми консульствами у Російській імперії 

були: збір інформації; надання допомоги підданим Японії; сприяння розвитку 

японського експорту; спостереження за виконанням міждержавних угод; 

допомога японським рибопромисловцям. 

Після 1905 р. продовжували діяти правила розподілу японських консульств 

у Російській імперії на дві групи: європейські та далекосхідні. Перша категорія 

включала установи у містах Москва та Одеса. Серед інституцій на Далекому 
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Сході провідна роль належала консульству у Владивостоці як через його статус (із 

1909 р. генеральне консульство), так і через розташування у стратегічно-

важливому порту Російської імперії. Діяльність віце-консульства у Ніколаєвську 

(сучасна назва Ніколаєвськ-на-Амурі), хоча й мала самостійне значення, однак за 

ієрархічною структурою була підпорядкована установі у м. Владивосток. 

Інший характер, що не вписується у розподіл інституцій за географічним 

принципом, мало віце-консульство в Іркутську. Ще в 1907 р. японська сторона 

звернулася з клопотанням про відкриття установи у цьому місті, однак отримала 

відмову [431, с. 116]. У 1915 р. вона повторно звернулася з цим запитом. В умовах 

зближення країн МЗС Російської імперії вирішило задовольнити це клопотання. 

Однак у Японії не було відповідних кадрів для розгортання діяльності 

повноцінного консульства. Як наслідок, 11 січня 1916 р. на посаду тимчасово 

уповноваженого японським консульством у м. Іркутськ був призначений 

Т. Хірата, японський генеральний консул у Москві [304, с. 365–367]. Тобто 

установа, що географічно знаходилась в азійській частині Російської імперії, була 

підпорядкована консулу з Москви. З огляду на це, до 1918 р. діяльність інституції 

у м. Іркутськ не мало самостійного характеру. Таким чином, у період 1906–

1907 рр. Японія значно розширила мережу консульств, що діяли на території 

Російської імперії, прагнучи відновити двосторонні відносини не лише на 

політичному, але й регіональному рівні. 

Консульство у м. Одеса. Після війни 1904–1905 рр. японські консульства у 

європейській частині Російської імперії продовжували зберігати свою 

спрямованість на виконання завдань стратегічного характеру, пов’язаних з 

інформаційною сферою міждержавних комунікацій – дослідження регіону та 

пошук економічно доцільних сфер для збільшення імпорту товарів з Японії. 

2 березня 1906 р. Одеському градоначальнику А. Г. Григор’єву надійшло 

повідомлення від Департаменту поліції міста з клопотанням від Японії про 

надання дозволу К. Іідзімі виконувати консульські обов’язки у Одесі. Місцева 

адміністрація не мала заперечень та прийняла схвальне рішення. Офіційно 

К. Іідзіма був визнаний в якості японського консула в Одесі за наказом імператора 
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Миколи ІІ від 15 квітня 1906 р. [4, арк. 1–2, 6]. У післявоєнний період служби 

К. Іідзіма продовжив свою попередню діяльність, намагаючись «зрозуміти» 

Південь Російської імперії та виконувати роль посередника між місцевою 

російською адміністрацією та японськими підданими, що проживали, або 

тимчасово перебували в Одесі [4, арк. 3]. 

Наприкінці серпня 1906 р. Одеському градоначальнику А. Г. Григор’єву 

було надіслано повідомлення, що «через від’їзд японського консула з м. Одеса 

Каметаро Іідзіми у відпустку до Японії управління справами консульства 

передано ним секретарю Н. Фукуді» [4, арк. 7]. З відпустки К. Іідзіма до Одеси не 

повернувся, оскільки отримав призначення на нове місце служби. Подібна 

ситуація для японської консульської системи була типовою. В умовах 

недостатньої кількості кваліфікованих кадрів та збільшення чисельності 

консульств досвідчені службовці призначались у більш важливі місця. Отже, як і 

раніше, обмеженість резерву кваліфікованих кадрів та, відповідно, неможливість 

забезпечити повноцінне функціонування всіх інституцій були найбільшими 

недоліками кадрової політики МЗС Японії при комплектації штату інституцій. 

З кінця серпня 1906 р. фактичним очільником японського імперського 

консульства в Одесі став підполковник Н. Фукуда [4, арк. 27]. Тривалий досвід 

роботи «старанність, вірність, упевненість» робили його, як вважало МЗС Японії, 

єдиним кандидатом на посаду нового керівника японської інституції. Відповідно 

до урядової інструкції, що отримала назву за ім’ям чиновника «Фукуда Наохіко» 

(«福田直彦») (1906), до посадових обов’язків віце-консула належали: розвиток 

торговельних комунікацій; збір відомостей з питань мореплавання та сприяння 

розвитку морських сполучень; нагляд за дотриманням російсько-японських угод, 

а також за тим, аби іноземці не порушували дружніх відносин між Російською 

імперією та Японією; надання допомоги співвітчизникам; збір відомостей про 

російські закони, накази та різні місцеві розпорядження [78, с. 54–55]. Н. Фукуда 

був визнаний російською владою віце-консулом японського консульства у 

м. Одеса за «Наказом його імператорської високості і самодержця 
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Всеросійського» («Указ его императорского величества, самодержца 

Всероссийского») від 16 березня 1907 р. [4, арк. 11]. 

Характер діяльності нового голови японського консульства в Одесі був 

продовженням роботи його попередника – К. Іідзіми. В архіві МЗС Японії 

збереглися звіти віце-консула, присвячені характеристиці загального торгово-

промислового стану Півдня Російської імперії [26, арк. 9–21] та імпорту 

іноземних товарів через Одеський порт [69, арк. 211–217]. Також Н. Фукуда у 

своєму звіті «―Одеса–Порту‖ відкриття нового маршруту» («「オデッサ」      

「ポルト、サイド」間新航路開始») 1907 р. повідомляв про комунікації Одеси з 

іншими регіонами, окремо зупиняючись на характеристиці морського сполучення 

з м. Константинополь [70, арк. 307–308]. Консул звітував і про особливості 

місцевих митних правил, зазначаючи у донесенні від 22 вересня 1908 р. що на 

відміну від японських митників, російські не вимагали свідоцтва про походження 

товарів [25, арк. 150]. Подібна інформація дозволяла японцям поглибити 

розуміння економічних змін, що відбулися на Півдні Російської імперії після 

війни 1904–1905 рр. та революційних подій. 

Згідно із звіту Н. Фукуди, підготовленого у січні 1909 р., у м. Одеса 

проживало усього п’ять етнічних японців [27, арк. 99]. Більш помітною була 

чисельність тимчасово перебуваючих осіб. Так, за 1907 р. до європейської 

частини Російської імперії прибуло 112 осіб японської національності (109 

чоловіків і 3 жінки), а залишило її 91 особа (85 і 6) [207, c. 1158]. В усьому 

європейському консульському окрузі на 1908 р. діяло одне японське підприємство, 

що мало назву «Японія» і знаходилося у Москві [34, арк. 325]. У 1907 р. до Одеси 

прибуло лише одне комерційне судно з Японії, що знову ж таки свідчило про 

слабкість комерційних зв’язків [207, с. 1048]. Хоча обсяги японського експорту 

мали тенденцію до збільшення, однак ці товари продовжували сприйматися 

суспільством як предмети розкоші та екзотики, що гальмувало розвиток торгівлі. 

Результати російсько-японської війни та острах поновлення конфлікту 

наклали свій відбиток на умови діяльності японського консульства в Одесі. За 

наказом Одеського градоначальства від 28 квітня 1907 р., поліцмейстерові 
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належало встановити таємний нагляд за Н. Фукудою і рештою службовців 

установи «через існуюче припущення про те, що чини японського консульства в 

Одесі займаються шпигунством» [4, арк. 17]. Приблизно у той же час, у травні 

1907 р., Н. Фукуда отримав екзекватуру від російського уряду, що підтверджувало 

його права на виконання обов’язків віце-консула [4, арк. 23]. Її вручення 

фактично означало, що центральний російський уряд не має заперечень проти 

діяльності Н. Фукуди в Одесі, незважаючи на підозру його у шпигунстві. 

Із 3 по 15 травня 1907 р. за Н. Фукудою було встановлено таємне 

спостереження. Отримані відомості обмежувалися матеріалами про побутове 

життя японського чиновника та не підтверджували підозру контррозвідників 

[4, арк. 28 зв.]. Об’єктами для нагляду ставали не лише службовці консульства. 

Наприклад, у розпорядженні про встановлення спостереження за Н. Фукудою 

містився наказ про організацію подібних заходів стосовно японського полковника 

І. Ісізака, який прибув до Одеси з Петербурга для вивчення російської мови. 

Однак ці заходи не були реалізовані. На момент підписання наказу (23 квітня 

1907 р.) японець вже залишив місто. Слід також зазначити, що тогочасний 

японський консул у Одесі, К. Іідзіма, звертався до градоначальника 

В. Д. Новицького з пропозицією представити йому полковника І. Ісізака під час 

особистої зустрічі [4, арк. 3–3 зв., 17]. Тобто адміністрація була сповіщена про 

прибуття гостя. Таким чином, його візит спочатку не викликав у місцевої влади 

ані особливого інтересу, ані ворожого ставлення. З цього випливає, що 

сприйняття підданих Японії на Півдні Російської імперії було двояким: з одного 

боку, місцева адміністрація не розглядали їх як джерело загрози, спираючись на 

довоєнний досвід дружніх стосунків; а з іншого – за часів війни 1904–1905 рр. 

Російська імперія відчула значущість системної і всебічної діяльності японських 

шпигунів, яка у випадку виникнення нового конфлікту могла набути ще більш 

загрозливого характеру. 

Зрештою період «полювання на японських шпигунів» у європейській 

частині імперії був коротким. Загострення міжнародних відносин (з 1910-х рр.) та 

розгортанням у російському політикумі дискусії стосовно подальшого 
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зовнішньополітичного курсу імперії визначило для одеських контррозвідників 

пріоритетність виявлення шпигунів європейських країн. Окрім того, Японія 

поступово перетворюється на країну-партнера (згадаємо про договір 1912 р.), що 

вплинуло на відношення суспільства до її підданих. Відбулися зміни й у 

японській політиці стосовно Півдня Російської імперії. Зі становленням дружніх 

відносин зникла нагальна потреба у спостереженні за Чорноморським військово-

морським флотом. Окрім того, обмеженість кадрового ресурсу МЗС Японії не 

дозволяла реалізувати відкриття нового консульства без переведення персоналу з 

іншої установи. Саме тому у відомстві було прийнято рішення про закриття в 

1909 р. віце-консульства в м. Одеса, та переміщення його складу до штату 

новоствореної установи у м. Москва. Слід зазначити, що Одеса не опинилася поза 

зоною інтересів Японії. Консул у Москві мав слідкувати і за ситуацією у цьому 

портовому місті. Окрім того, після 1925 р., зі встановленням радянсько-японських 

відносин, була поновлена діяльність японського консульства в м. Одеса [459]. 

Консульство у м. Москва. Намагання японців розширити обсяги експорту 

товарів до Російської імперії мотивувало чиновників МЗС Японії до відкриття 

консульства у новому місті. У центрі їхньої уваги опинилася Москва, що на 

початок ХХ ст. являла собою один із економічних та політичних центрів імперії. 

У лютому 1909 р. з Одеси до Москви прибули віце-консул Н. Фукуда та секретар 

С. Сейго [175]. Офіційно консульство було відкрито 12 березня (27 лютого) 

1909 р. Декларативно проголошувалося, що головною метою його створення був 

розвиток російсько-японської торгівлі [168, с. 3]. Також до штату інституції в 

якості секретаря був призначений Масіосі Нарусе [220, c. 93]. Офіційно 

російський уряд визнав Н. Фукуду японським віце-консулом у Москві у квітні 

1910 р. «з поширенням району його діяльності на Європейську та Азіатську Росію, 

окрім Приамурського Генерал-Губернаторства, Забайкальської області, 

Іркутського Генерал-Губернаторства і Туркестанського краю» [172, с. 1]. У 

Москві за Н. Фукудою знову ж було встановлено таємне спостереження, але, 

подібно до роботи спецслужб у Одесі, воно не принесло результатів [13, л. 1–9]. 
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У 1910 р., коли Н. Фукуда був призначений перекладачем до японського 

посольства у Петербурзі [67, арк. 142], виконуючим обов’язки консула у Москві 

став С. Ханаока, а сама установа отримала статус генерального консульства [29, 

арк. 365]. Налагодження діяльності інституції було досить тривалим процесом. 

Лише у 1912 р. був призначений генеральний консул, яким став Т. Кавакамі [525, 

с. 120], колишній комерційний агент у м. Владивосток. Віце-консулом 

продовжував працювати С. Ханаока, секретарями Р. Ватанабе та Т. Ісіда 

[221, c. 98]. Призначення настільки авторитетного та досвідченого консула до 

Москви свідчило про бажання Японії налагодити повноцінну діяльність установи. 

Наприкінці 1912 р. генеральний консул підготував для Токіо звіт під назвою 

«Москва» («モスコー»), присвячений характеристиці чисельності діаспори, що 

мешкали у межах його консульського округа. Чиновник вказував на професійний 

склад японської діаспори у м. Москва: семеро були службовцями, сім осіб 

займалися комерцією, двоє перебували на навчанні [60, арк. 171]. Тобто японська 

діаспора залишалася нечисельною (див. додаток Д, табл. Д.4). Однак чиновник 

підсумовував про її помітне зростання
*
, що мало засвідчити перспективність 

діяльності інституції. 

Т. Кавакаві звітував до Токіо про попит у Москві на шовк та чай [61, 

арк. 212; 62, арк. 508], про іноземні інвестиції у будівничу галузь російської 

економіки [35, арк. 285–289], про експорт зерна [36, арк. 516–519] тощо. У грудні 

1913 р. Т. Кавакамі був призначений на посаду директора ПМЗ [525, с. 120]. Як 

наслідок, через відсутність очільника генеральне консульство опинилось у 

невизначеному становищі. 

З початком Першої світової війни, японський капітал проявив значну 

зацікавленість у розвитку торговельних відносин з Росією. Оскільки економічні 

умови воюючої країни постійно змінювалися, японці потребували на чиновника у 

Москві, який мав слідкувати за станом російського ринку. У жовтні 1914 р. МЗС 

Японії звернулося до російського уряду з прохання про визнання Т. Хірата 

японським консулом у Москві, який на той момент був офіційно невизнаним 

                                           
*
 Згідно з перепису 1897 р. у Москві проживало дві особи японської національності [215, с. 98–99]. 
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керівником установи. У грудні Т. Хірата отримав підтвердження про 

правочинність його повноважень [15, л. 6, 9]. До призначення у Російську імперію 

чиновник працював виконуючим обов’язків генерального консула у Калькутті 

(1908–1912) та секретарем посольства в Австралії (1912) [58, арк. 255], тобто мав 

досвід роботи у закордонних установах. Також у консульстві працювали Х. Ніхей 

(віце-консул), Р. Ватанабе та Т. Ісіда (секретарі) [222, с. 81]. 

У 1916 р. в Європейській Росії помітно збільшилася чисельність японців. 

Відповідно до звіту Т. Хірати, у місті проживало 54 особи японської 

національності – 45 чоловіків та 9 жінок. Більша їх частина була зайнята у 

комерційній сфері – 37 осіб. Четверо були чиновниками консульства, дев’ятеро – 

студентами (див. додаток Д, табл. Д.4) [73, арк. 161–162]. Тенденції певного 

зростання присутності етнічних японців у Російській імперії відповідали явищу 

збільшення експорту японських товарів до Росії та прагненню східної країни 

надійно закріпитися на ринку імперії. Зростання чисельності японців вимагало 

активізування діяльності консульства у соціальній сфері. 

На початку Першої світової війни консульські звіти зберігали свою 

економічну спрямованість. Особливою рисою змісту документів цього періоду 

стали матеріали дослідження консулами впливу військових дій на економічне і 

торгівельне становище Росії. Т. Хірата зауважував про фінансові проблеми імперії, 

однак він не вважав, що для інтересів його держави ця ситуація була загрозливою. 

У лютому 1915 р. консул повідомляв до Токіо про намір Російської імперії 

реструктуризувати свій зовнішній борг шляхом переговорів із Великобританією 

[74, арк. 290]. Т. Хірата пропонував план просування на російський ринок 

японських товарів. Свої роздуми він виклав у звіті «Розвиток російсько-японської 

торгівлі» («日露貿易発展策») (1915), де обґрунтовував доречність збільшення 

обсягів експорту до Росії шляхом заміщення заборонених німецьких товарів 

японськими аналогами [71, арк. 28–31]. У звіті «Стан російсько-японської 

торгівлі» («日露貿易現況ニ関スル件») (1916) чиновник констатував, що, завдяки 

війні на Заході, у економічних відносинах країн спостерігався безпрецедентний 

успіх [72, арк. 48–65]. Т. Хірата через періодичні видання інформував японське 
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суспільство про економічні можливості регіону його перебування. У 1916 р., з 

посиланням на телеграму консула з Москви, японська газета «Огляди внутрішніх 

та зовнішніх комерційних новин» («中外商業新報») повідомляла про змінені 

правила на ввезення до Росії сірників та стягнення з них митних зборів [182]. 

Після лютневих подій 1917 р. Японія перебувала у стані вичікування, 

намагаючись зрозуміти подальшу перспективу історичного розвитку країни та ті 

наслідки, які вплинуть на характер міждержавних відносин. У зв’язку з цим 

діяльність установи в 1917 р. була досить пасивною. Після розпаду Російської 

імперії японське консульство продовжувало перебувати у Москві (з 1917 р його 

очолив К. Кумасакі [39, арк. 462–463]), спостерігаючи за розвитком революційних 

подій та не втручаючись у їх хід. 

Установа у м. Владивосток. Далекосхідні інституції відрізнялися від 

європейських перш за все обсягами соціальної роботи. В 1906 р., коли діяльність 

установи у м. Владивосток була поновлена, на посаду комерційного агента знову 

був призначений Т. Кавакамі. Відновлення міждержавних відносин сприяло 

поверненню японської діаспори на російський Далекий Схід. Відповідно до 

відомостей комерційного агента в 1906 р. її чисельність становила 3 330 осіб 

[441, с. 50]. Приамурський статистичний комітет звітував про наявність на 

території краю в 1906 р. 2 935 осіб японської національності [146, с. 202]. 

Причини подібних розходжень не встановлені, проте вони могли бути спричинені 

різністю географічних меж, які застосовували японці та росіяни у проведенні 

підрахунку, та наявністю певної кількості нелегальних мігрантів. 

Діяльність Т. Кавакамі у Владивостоці була нетривалою. Його головним 

завданням як людини, що мала досвід роботи на цій посаді, було сприяння 

відновленню японської діаспори та налагодження роботи установи. У лютому 

1907 р. він був переведений до штату консульства у м. Харбін [81, арк. 343–345]. 

Комерційним агентом став М. Номура, що раніше працював консулом у 

м. Корсаков (1900–1904) та секретарем з питань торгівлі при установі у 

Владивостоці (1906) [76, арк. 10–13]. Відповідно до «Протоколу про відкриття 

консульств» 1907 р., комерційне агентство отримало статут імперського 
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консульства [11, л. 2]. У зв’язку з цим М. Номура отримав підвищення – посаду 

консула. У ракурсі функціональної спрямованості діяльність консульства у 

м. Владивосток не відрізнялася від напрямків роботи комерційного агентства. 

Досить чисельна діаспора вимагала активної участі очільника офіційної 

інституції в її житті. Відповідно до цього, у соціальній сфері М. Номура 

виконував такі функції: 

1) регулятивну. Консул займався питаннями організації діяльності 

«Кьорюмінкай». Згідно зі статутом товариства, він мав право виносити на 

обговорення комітету різні питання та затверджувати прийняті постанови; 

2) інформаційну. У разі переселення до Приамурської області кожен 

японець мав відвідати консула. Очільник ознайомлював співвітчизника з 

місцевими правилами, законами та звичаями, а за необхідності, навіть, допомагав 

коштами [146, с. 206]; 

3) просвітницьку. 2 вересня 1907 р. було відновлено роботу японської 

початкової школи, що діяла при консульській установі. Наприкінці 1908 р. консул 

надіслав російському уряду клопотання з проханням про дозвіл відкрити школу 

на підставі російських законів, яке, зрештою, було задовільнене [359, с. 139]; 

4) судову. Уповноважений МЗС Російської імперії В. В. Граве зазначав, 

що консул у м. Владивосток виконував судові функції як з цивільних, так і з 

кримінальних справ, оскільки до місцевих російських судів майже не потрапляли 

справи, учасниками яких були японці [146, с. 205]; 

5) функцію захисту співвітчизників. Із 1907 р. почастішали випадки 

арештів японців за підозрою у шпигунстві. Офіційному резиденту Японії 

доводилося звертатися до місцевих провладних структур із проханням про 

роз’яснення причин утримання під вартою його співвітчизників. На запити 

японського консула приморська влада, як правило, не відповідала, керуючись з 

цього приводу спеціальним розпорядженням генерал-губернатора 

П. Ф. Унтербергера [250, c. 320–321]. 

Однак цими питаннями діяльність консула у сфері захисту інтересів своїх 

співвітчизників не обмежилася. Прийняття «Риболовецької конвенції» 1907 р. 
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обумовило введення в дію нових положень, за якими японці були зобов’язані 

отримувати візи у російських консулів, що передбачало сплату консульських 

зборів. Через це в 1908 р. помітна кількість японських рибалок проігнорувала 

нову вимогу. У листуванні з місцевою російською адміністрацією японський 

консул у Владивостоці намагався відтермінувати введення в дію положення про 

обов’язкову наявність у закордонних паспортах японських рибалок візи. 

М. Номура пояснював свою пропозицію слабкою обізнаністю японців у 

положеннях конвенції 1907 р. та правовою колізією власне російських законів. 

Російський «Статут про паспорти» не поширювався на далекосхідні провінції. 

Зрештою це листування не принесло результатів, однак продемонструвало 

обізнаність японців у сфері російського законодавства та намагання захистити 

права та інтереси своїх співвітчизників [14, л. 9, 14–16, 29 об.]. 

До поля компетенції консула у Владивостоці також входили завдання, 

пов’язані з розвитком культурно-інформаційних комунікацій та дослідженням 

регіону. Прикладом культурно-інформаційної діяльності японського консула у 

Владивостоці була його участь у масових міських заходах. У вересні 1908 р. 

газета «Далекий Схід» («Дальний Восток») інформувала: «На майбутньому 

народному гулянні… місцева японська колонія на чолі з імперським японським 

консулом паном Номура і його дружиною влаштовують окремий кіоск у 

японському стилі з різними частуваннями, а також розкішний японський 

феєрверк, замовлений ними з Японії» [178, с. 2]. У подібному випадку чиновник 

виступав у якості посередника для поширення відомостей про свою країну за 

кордоном, посилюючи її престиж та сприяючи розвитку міжетнічних комунікацій. 

Участь у громадських заходах демонструвала дружнє ставлення Японії до 

Російської імперії, а пригощання японською їжею, у цьому випадку, виконувало 

роль інструменту для ознайомлення росіян з японською культурою та звичаями, 

формуючи у мешканців м. Владивосток позитивний образ місцевої громади та 

далекосхідної країни в цілому. 

Виконуючи обов’язки в інформаційній сфері, М. Номура у своїх звітах 

повідомляв про стан регіону та наявну транспортну інфраструктуру [40, арк. 514–
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523]. Консул надсилав до Токіо і конкретні пропозиції. Восени 1907 р. у своєму 

звіті «Відкриття портів на півдні Карафуто» («南部樺太諸港開放ニ関シ在浦潮野

村領事稟申一件») він обґрунтовував необхідність зробити порти Південного 

Сахаліну відкритими для іноземних країн, змінивши завдання експлуатації 

острову з військово-стратегічної у економічну площину [42, арк. 6–8]. 

Актуальність цього звіту визначалася тим, що в 1907 р. японці, відновлюючи 

інфраструктуру Південного Сахаліну після війни 1904–1905 рр., розпочали 

будівництво порту Одомару (раніше Корсаков) та обирали його подальшу 

профільну орієнтацію. Зрештою, через три роки, коли будівництва було 

завершено, Одомару отримав подвійне значення: японської військово-морської 

бази та торговельного центру, що визначило його економічну важливість [479]. 

Звіти розглядались як важливий інформаційний ресурс, тому активно 

практикувався їх друк, що розширювало для громадськості доступ до матеріалів 

консульської діяльності. В 1908 р. був опублікований звіт М. Номури «Про 

інспекцію у Східний Сибір» («東部西伯利巡視復命書 ») [206], де консул 

зосередився на питаннях потенціалу регіону для розвитку міждержавної торгівлі, 

на внутрішніх проблемах Російської імперії, що виникли унаслідок революційних 

подій та на етнічному складі населення. Він також повідомляв про переваги 

наявних залізничних шляхів сполучення. Окрім текстового матеріалу, звіт містить 

важливі ілюстративні доповнення: карти регіону, фотознімки з панорамами міст, 

побутових сцен, місцевого населення, порту тощо [43, арк. 104–149]. 

Також втручання консула вимагали питання, пов’язані з мореплавством. У 

1907 р. Владивостоцький порт відвідало близько 250 японських суден 

[207, с. 1189–1190]. Це обумовило активну участь чиновника у врегулюванні 

проблем між японцями та місцевою митницею. 

Окремою сферою уваги з боку японського консула у Владивостоці була 

рибопромисловість. Чиновник організовував японських підприємців для участі у 

торгах за ділянки, за необхідністю відстоював їхні інтереси в органах місцевої 

влади. В 1908 р. японські рибопромисловці бойкотували торги, на яких 

розподілялися риболовецькі ділянки, розраховуючи отримати додаткові пільги. 
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Консул вдався до активних дій аби залагодити конфлікт. Зрештою Російська 

імперія була змушена повторно провести торги, а японці відмовилися від 

додаткових вимог [174, c. 3]. Це продемонструвало, по-перше, прагнення сторін 

вирішувати конфліктні питання мирним шляхом, а, по-друге, залежність галузі 

рибопромисловості від активності японців. 

Восени 1909 р. статус установи у Владивостоці був підвищений до 

генерального консульства, що, з одного боку, демонструвало її авторитет, а з 

іншого – визначало ієрархічний характер відносин інституцій з віце-консульством 

у Ніколаєвську. У зв’язку з цією реорганізацією М. Номура був переведений на 

посаду секретаря з торговельних питань [77, арк. 327]. Саме ж генеральне 

консульство у листопаді 1909 р. очолив авторитетніший посадовець барон 

Ф. Оторі [59, арк. 309], що раніше працював на посаді тимчасового повіреного у 

справах Японії у Бельгії [68, арк. 78–79]. 

У 1909 р. у Владивостоці було скасовано порто-франко
*
. Введення митних 

зборів спричинило значні збитки для японських підприємців, які ввозили 

більшість своїх товарів з Японії, Китаю та Кореї. За відомостями генерального 

консульства Японії у Владивостоці, у травні 1910 р. у місті перебувало 3050 

японців [441, с. 51]. Це свідчило про те, що скасування порто-франко призвело до 

скорочення діаспори, оскільки ще в 1908 р. її чисельність становила 3 437 осіб 

[359, с. 142]. Однак навіть за подібних умов, японське підприємництво у 

Владивостоці залишалося досить репрезентативним. У 1911 р. кількість їхніх 

підприємств складала 122 комерційні організації [351, с. 60]. Серед них 30 були 

філіалами крупних японських бізнес-установ, зокрема у місті працювала дочірня 

компанія дзайбацу (монополія) «Міцуі», що відала оптовими продажами та 

перевезеннями [47, арк. 53–59]. Окрім цього предметом зацікавлення консула 

була діяльність англійських комерсантів у Владивостоці. У звіті «Інвестиції 

Великобританії у підприємства міста Владивосток» («英国資本家ト浦汐地方企業

ニ関スル件同») (1911) Ф. Оторі зазначав, що їхні інтереси припадали на галузі, 

                                           
*
 Порто-франко (італ. porto franco – вільний порт) – порт, що користується правом безмитного ввезення і 

вивозу товарів або має сприятливі митні правила [447, с. 6]. 
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пов’язані з технічним прогресом того часу, наприклад міський електротранспорт 

(трамвайне сполучення) та виготовлення ламп, що, проте, не вступало у 

протиріччя з японськими інтересами [46, арк. 254–255]. 

Нелегальна діяльність «Кьорюмінкай», яка не була офіційно зареєстрована, 

викликала нарікання з боку місцевої російської адміністрації. Уповноважений 

МЗС Російської імперії В. В. Граве вимагав від Ф. Оторі узаконити діяльність 

товариства. Російський чиновник писав: «На моє запитання про товариство 

японський генеральний консул не заперечив його існування, але не погодився 

надати його статут та звіти про його діяльність, посилаючись на те, що перший 

редагується для надання губернатору з метою легалізації, а інших – взагалі не 

існує» [146, с. 205–206]. Після зустрічі з В. В. Граве Ф. Оторі вийшов зі складу 

«Кьорюмінкай», продемонструвавши цим, що консульство не має більше ніякого 

відношення до товариства [441, с. 106]. 

У листопаді 1912 р. на посаду генерального консула у м. Владивосток був 

призначений М. Номура [80, арк. 1519]. На цей період його роботи припали 

великі політичні зміни – зближення Російської імперії з Японією, розгортання 

Першої світової війни, відсторонення європейців від далекосхідних справ, 

економічне піднесення Японії та суттєве збільшення обсягів російсько-японської 

торгівлі. Все це впливало на діяльність консульства, яке до кінця 1916 р. 

очолював М. Номура. 

Підвищення статусу установи до генерального консульства, затвердження 

Японії як континентальної імперії вимагали відповідної зовнішньої демонстрації 

іміджу задля підвищення престижу країни. В 1914 р. на прохання японського 

консула Владивостоцька міська управа відвела ділянку для будівництва нової 

будівлі консульства, що свідчило про довгострокову перспективу діяльності 

інституції. В 1916 р. за проектом архітектора Якоба Шафрана було побудовано 

споруду в стилі модерн із грецькими елементами, де японське консульство 

знаходилося до травня 1946 р. (див. додаток Г, рис. Г.7) [444]. 

У роки Першої світової війни відбувається розширення японського імпорту 

до Російської імперії. У цьому контексті Владивосток ставав «головними 
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воротами» для подальшого спрямування японських товарів. 8 серпня 1914 р. 

М. Номура повідомляв Токіо, що м. Владивосток було переведено у воєнний стан, 

в межах чого була здійснена перевірка готовності порту до воєнних дій [44, 

арк. 235–236]. Генеральний консул прагнув донести до російського суспільства 

ідею необхідності розвитку торговельних відносин між країнами. У квітні 1915 р. 

на розширеному загальному зібранні Приамурського відділу імперського 

товариства сходознавців М. Номура зробив доповідь про економічні зв’язки двох 

країн [301, c. 48–49]. Таким чином, як російські консули у Японії, так і японські у 

Російській імперії прагнули залучити більш широкі соціальні кола до 

міждержавних економічних відносин. У 1915 р. при японському генеральному 

консульстві у Владивостоці була відкрита експозиційна кімната зі зразками 

японських товарів [41, арк. 256–259]. Слід зазначити, що її діяльність не набула 

масштабу, подібного до одеської виставки кінця ХІХ ст., та зберігала другорядне 

значення. 

Установа у Владивостоці сприяла у реалізацій окремих аспектів російсько-

англійських відносин. М. Номура брав участь у передачі Росією Великій Британії 

золота (у якості запоруки виплати отриманих позик). Консул виступав одним із 

гарантів та свідків події [403, с. 160]. 

У звіті 1916 р. М. Номура, відзначив наявність у місті певного соціального 

занепокоєння та напруги, однак основною темою його донесення стали такі 

питання, як економічна діяльність японців у місті, загальні статистичні відомості 

(народжуваність, смертність, поширені захворювання), фінансове становище 

регіону [45, арк. 120–127]. Чиновник вказував на особливу економічну 

привабливість міста для ведення комерційних справ, наводячи перелік 

працюючих у Владивостоці японських комерційних підприємств. Таким чином, 

діяльність японського генерального консула у м. Владивосток сприяла реалізації 

інтересів токійського уряду, які на той час перебували у економічній площині. 

На початку 1917 р. змінився очільник генерального консульства Японії у 

Владивостоці. Ним став Е. Кікучі, що мав тривалий досвід роботи у японських 

консульських установах у Китаї. У березні 1917 р., після Лютневої революції в 
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Росії, Міська дума Владивостока прийняла рішення про закриття публічних 

будинків, у тому числі й японських, включаючи ті, що вже мали ліцензію на свою 

діяльність. У відповідь на це рішення японський генеральний консул виступив із 

письмовим протестом де зазначалося, що втілення в життя цієї постанови 

«завдасть істотний збиток японському національному промислу...» [359, с. 152–

153]. Зрештою розпорядження нового уряду було проігнороване. 

Влітку 1917 р. Е. Кікучі здійснив подорож по Примор’ю з метою дослідити 

ситуацію. Однак на той час регіон не викликав занепокоєння у японців [385, 

с. 132]. Консульські звіти Е. Кікучі знов-таки демонстрували сфери інтересів 

Японії того часу, приділяючи значну увагу питанням експорту продуктів та 

предметів першої необхідності через Владивосток [37, арк. 224–225], поточного 

фінансового становища країни [38, арк. 136–146] тощо. Звичайно Е. Кікучі 

відзначав погіршення стану економіки Росії повідомляючи, зокрема, про дії уряду, 

спрямовані на перерозподіл бюджетних коштів, однак загрозливою для японців 

ситуація не здавалась [53, арк. 142–143]. Після жовтневих подій характер 

діяльності консульства зазнає кардинальних змін, легітимізуючи агресію Токіо на 

території колишньої Російської імперії [358, с. 11]. 

Віце-консульство у м. Ніколаєвськ. Слабкість російського 

адміністративного устрою на Далекому Сході, необхідність відстоювати права та 

інтереси японських рибопромисловців мотивували Токіо до відкриття додаткових 

консульств у регіоні [18, л. 3]. За «Протоколом про відкриття консульств» 1907 р., 

Японія мали юридичні підстави для створення установи у м. Ніколаєвськ. Місце 

для інституції було обране з урахуванням економічного фактора. Близько 80 % 

суден, що відвідали цей порт у 1907 р., були японськими [207, c. 1090]. Окрім того, 

у Ніколаєвську мешкала помітна кількість японських мігрантів. У 1910 р. вона 

становила близько 500 осіб, поступаючись за чисельністю лише владивостоцькій 

колонії (див. додаток Д, табл. Д. 2). У червні 1908 р. токійський уряд звернувся до 

російського з клопотанням визнати японським віце-консулом у Ніколаєвську 

Й. Сузукі. Згідно з консульським патентом, який японський уряд направив до 

МЗС Російській імперії для отримання екзекватурі, поле компетенції чиновника 
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обмежувалося самим містом. Разом із цим слабка освоєнність російських 

далекосхідних територій та відсутність у окремих її частинах адміністрації 

змушувала японців «відправити туди свого агента для покровительства рибалкам» 

[18, л. 1, 3]. Ця нетипова для діяльності тогочасних консулів ситуація викликала 

обурення у російських чиновників, оскільки «Японський уряд відрядив на 

Камчатку консула Й. Сузукі з Ніколаєвська без будь-якого попередження про це 

російського уряду…Там Й. Сузукі… заявив, що усе наше [російське] північне 

узбережжя входить до його консульського округу… для японців питання 

консульського округу є питаннями не зовнішніх зносин, а внутрішніх для 

японських підданих і визначається внутрішнім наказом» [18, л. 3]. Російський 

посол у Японії Н. А. Малевський-Малевич звернувся з цього приводу до Й. Сузукі, 

однак у відповідь отримав лише роз’яснення про те, що віце-консул діє відповідно 

до розпорядження японського уряду [22, л. 91]. Це питання не було вирішеним, 

оскільки і Російська імперія не вдавалася до активних дій для захисту своїх прав.  

Діяльність інституції у м. Ніколаєвськ була спрямована на соціально-

економічну сферу. За період функціонування установи консульські посади 

обіймали Й. Сузукі (1908–1912), С. Огата (1912–1913), Т. Ямагучі (1913–1917) та 

Т. Ісіда (1917–1920). Установа діяла до 1920 р, брала участь у подіях японської 

інтервенції та Громадянської війни у Росії [475, с. 314]. 

У 1908 р. японці зверталися до російського уряду з клопотанням про 

відкриття консульства у Петропавловську (півострів Камчатка), однак дозволу 

вони не отримали, що було обумовлено бажанням місцевої влади уникнути 

посилення японських позицій у регіоні, де була відсутня російська адміністрація 

[22, л. 26–27 зв.]. 

З вищезазначеного випливає, що після 1905 р. відбувається реорганізація 

системи японських консульств у Російській імперії, що проявилося як у створенні 

нових установ (у містах Москва, Ніколаєвськ, Іркутськ) та закритті старих (Одеса), 

так і у зміні їх статусу (Владивосток, Москва). Робота установ на Далекому Сході 

Росії була зосереджена на соціально-економічній сфері та сприяли захисту 

інтересів мігрантів і рибопромисловців. Головні цілі діяльності інституцій в 
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Європейській частині імперії відповідали інформаційним завданням. Робота 

консульських установ залежала від зовнішньополітичного курсу Токіо, який у 

період 1905–1917 рр. полягав у співпраці з Російською імперією як у економічній, 

так і в політичній площинах. 

Висновок до розділу 4 

Результати російсько-японської війни поставили нові завдання перед 

зовнішньополітичними відомствами та консульськими установами обох країн. 

Процес відновлення діяльності інституцій супроводжувався трансформацією 

їхньої системи та зміною значимості консульств.  

Таблиця 4.3 

Зміна структури консульських установ (1906–1917)
*
 

Рік Японія Російська імперія 

1906 Одеса – консульство 

Владивосток – комерційне агентство 

Йокогама – генеральне консульство 

Кобе – консульство 

Нагасакі – консульство 

Хакодате – віце-консульство 
1907 Владивосток – консульство 

Одеса – віце-консульство 

1908 Владивосток – консульство 

Одеса – віце-консульство 

Ніколаєвськ – віце-консульство 

1909 Владивосток – генеральне консульство 

Москва – віце-консульство 

Ніколаєвськ – віце-консульство 

1910 Владивосток – генеральне консульство 

Москва – генеральне консульство 

Ніколаєвськ – віце-консульство 

Йокогама – генеральне консульство 

Кобе – консульство 

Нагасакі – консульство 

Хакодате – віце-консульство 

Цуруга – нештатний консульський 

агент 

1916 Владивосток – генеральне консульство 

Москва – генеральне консульство 

Ніколаєвськ – віце-консульство 

Іркутськ – віце-консульство 

Позитивні тенденції у розвитку російсько-японських відносин періоду 

1905–1917 рр. визначили активність міжетнічних комунікацій та поступове 

зростання обсягів торговельних відносин. Консульські системи країн активно 

діяли в інформаційній сфері, що супроводжувалося публікацією матеріалів звітів 

у спеціалізованих виданнях. Основними функціями цього часу для інституцій 

стають комерційно-інформаційна, соціальна, нотаріальна, дії зі сприяння 

торговельному флоту та розвитку рибопромисловості. 

                                           
*
 Складено автором. 
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Між діяльністю російських та японських консульств були наявні помітні 

розбіжності: 

1) при формуванні штату установ японські урядовці продовжували 

слідувати принципам, апробованим ще в 1890-х рр. Російські ж чиновники з 

1905 р. затверджували нові підходи, за якими на консульські посади обирали 

кадрових дипломатів із фаховою освітою (переважно випускників Східного 

факультету Санкт-Петербурзького університету) та досвідом роботи в Японії; 

2) новою рисою діяльності російських консульств у Японії стає їх 

економічне самозабезпечення, що було можливим завдяки активній участі у 

регулюванні рибопромислової діяльності японців у російських водах, а після 

1914 р. – через право нотаріального підтвердження контрактів на військові 

замовлення. Японські консули в європейській частині імперії діяли у напрямі 

«перспективи». Фінансова доцільність була притаманна лише для їхніх установ на 

російському Далекому Сході, що відповідало активній економічній діяльності 

японці в регіонів; 

3) російські та японські консули по різному забезпечували реалізацію 

«Риболовецької конвенції» 1907 р.: якщо перші видавали для підприємців 

супровідну документацію (навігаційні свідоцтва, візи тощо), то японські 

організовували участь рибопромисловців у торгах за риболовецькі ділянки; 

4) відрізнялася діяльність консульств у соціальній сфері, що було 

обумовлено численною діаспорою японців на російському Далекому Сході та 

відносно незначною кількістю росіян у Японії; 

5) слід зазначити, що для систем обох країн були притаманні недоліки. 

Покладаючи на консулів вагомі обов’язки в економічній сфері, російські 

чиновники не проводили відповідної реструктуризації їхньої системи, а брак 

кваліфікованих кадрів не дозволив Японії забезпечити повноцінну діяльність усіх 

установ. Останнє зумовило закриття японського консульства у м. Одеса. 

Події жовтня 1917 р. ознаменували кінець відносин між Російською 

імперією та Японією. Японські консули, які не визнали більшовицький уряд, не 

могли на відповідному рівні відстоювали інтереси своїх співвітчизників та 
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вступати у взаємодію з новою адміністрацією. Російські установи в Японії 

перетворилися на інститут з опіки у справах мігрантів, вирішуючи питання 

внутрішньояпонського характеру та у подальшому підтримуючи агресію Японії 

на російський Далекий Схід. Таким чином, після осені 1917 р. з падінням 

Російської імперії консульські установи перестали бути складовими елементами 

системи російсько-японських відносин. 
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ВИСНОВКИ 

Для Російської імперії та Японії створення системи консульств було 

важливим необхідним кроком розвитку міждержавних стосунків після 

встановлення в середині ХІХ ст. постійних дипломатичних відносин. Здійснений 

нами історіографічний розгляд продемонстрував, що проблема діяльності системи 

консульств, які були важливим елементом взаємин Російської імперії та Японії у 

період 1850-х – 1917 рр., не отримала послідовного розгляду в науковій літературі. 

Теоретико-методологічні засади дослідження, засновані на концепціях поняття 

«імперія», положеннях геополітичних, цивілізаційних, мікроісторичних підходів 

та комунікаційних теорій, а також репрезентативна джерельна база дозволили 

вирішити поставлені завдання та зробити обґрунтовані висновки. 

Розвиток російсько-японських відносин у другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. пройшов шлях від «пасивного добросусідства» до союзницької співпраці. 

У процесі становлення системи консульств, що супроводжувався налагодженням 

співробітництва країн, слід виокремити три періоди: 1) 1850-ті рр. – 1895 р. – етап 

створення мережі установ. Це був крок, обумовлений необхідністю налагодження 

постійних міждержавних контактів; 2) 1895–1905 рр. – період, що 

характеризувався адаптацією діяльності консульств до нових політичних реалій – 

поступової ескалації відносин між країнами; 3) 1905–1917 рр. – етап завершення 

інституалізації консульств та збільшення їх соціально-економічної значущості. 

Вироблена практикою країн система консульств включала до свого складу: 

1) російські осередки у містах Хакодате (за період діяльності консульства 1858–

1917 рр. його очільниками були 12 осіб), Йокогама (1871–1917, 12 консулів), 

Нагасакі (1874–1917, 12 службовців), Кобе (1891–1917, шість очільників), Цуруга 

(1910–1917, одна особа); 2) японські осередки у містах Владивосток (1876–1917, 

вісім службовців), Корсаков (1876–1904, дев’ять консулів), Одеса (1892–1909, 

чотири особи), Батумі (1898–1903, два службовці), Санкт-Петербург (1903–1906, 

один керівник), Ніколаєвськ (1908–1917, чотири особи), Москва (1909–1917, п’ять 

консулів), Іркутськ (1916–1917, один службовець). Міста перебування консульств 
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обиралися за критерієм важливості регіону для розвитку двосторонніх відносин. 

Відкриття першого російського консульства у м. Хакодате, яке було віддаленим 

від політичних та економічних центрів Японії та наближеним до кордонів Росії, 

відповідало намаганням імперії дотримуватися нейтралітету щодо подій 

наростаючої внутрішньої кризи в Японії. Політичний мотив (обговорення 

приналежності о. Сахалін) був головним при створенні російського консульства в 

Йокогамі. Потреба в інституції у м. Нагасакі виникла через економічний та 

військово-стратегічний фактори. Консульство у Кобе було відкрито з огляду на 

прагнення Росії підтримувати свій авторитет у регіоні. Місцем останньої 

інституції імперії на Японських островах став порт Цуруга, важливість якого була 

пов’язана з розвитком японської рибопромисловості у конвенційних водах. 

Прагнення японців збільшити обсяги експорту до Російської імперії та 

дослідити сусідню країну на предмет ефективності співробітництва зумовили 

відкриття інституцій у містах Владивосток, Одеса і Москва та спроби 

започаткувати осередки у Батумі, Санкт-Петербурзі та Іркутську. Розвиток 

російсько-японських відносин у сфері рибопромисловості вимагав створення 

консульств у містах Корсаков та Ніколаєвськ. Більш пізнє відкриття японських 

установ у Російській імперії (з 1876 р.) слід пояснити відсутністю в Японії в 

цілому системи закордонних представництв, що було наслідком тривалої 

самоізоляції країни (XVII – перша половина ХІХ ст.). 

Проблемним питанням для обох держав була відсутність чітких 

законодавчих регламентів діяльності установ. Певний час службовці мусили 

керуватися традиційними уявленнями про інститут та положеннями двосторонніх 

договорів, корегуючи їх розуміння відповідно до урядових наказів та інструкцій. 

Першим консульським статутом Японії стали «Правила для японських імперських 

консулів» 1890 р. Регламенти Російської імперії 1820 та 1858 рр. мали 

рекомендаційний характер для установ на Японських островах, і лише статут 

1893 р. став обов’язковим для дотримання. 

Діючи у системі міждержавних відносин, консульства були спрямовані на 

виконання певних функцій. Головними напрямами роботи установ були: 



185 

економічний, інформаційний, соціальний, політичний, культурний, нотаріальний, 

судовий та організаційний (сприяння комерційним та військовим суднам). 

Пріоритетність певних функцій визначалася відповідно до особливостей етапу 

співпраці держав, головних для країн сфер двосторонніх відносин, рівня 

усвідомлення урядовцями доцільності та важливості окремої консульств, 

особистісного фактора, характеру діяльності представництв третіх країн та 

традиційних положень міжнародного права. Ці обставини обумовлювали моделі 

організації установ. 

Практика діяльності інституції у «нецивілізованих» країнах Сходу, 

апробована Російською імперією, стала моделлю для організації російських 

представництв у Японії. Її відмінність від діяльності установ у «цивілізованих» 

країнах полягала в розширенні дипломатичної (консул представляв країну на 

вищому рівні), судової (через чинність консульської юрисдикції) та 

презентаційної (культурної) функції. Відповідно до засад моделі чинної у 

«нецивілізованих» державах, після відкриття консульства у м. Хакодате (1858) 

при ньому були засновані шпиталь, школа та церква. Участь консулів у 

обговоренні приналежності о. Сахалін визначила зосередженість на політичних 

питаннях наприкінці 1850-х – початку 1870-х рр. Подальше розширення 

двосторонніх контактів та зміна зовнішньополітичного становища Японії 

створили потребу в переформатуванні російських консульств до більш класичної 

моделі діяльності, притаманної для «цивілізованих» країн та спрямованої на 

вирішення соціально-економічних питань, діяльність із забезпечення потреб 

військово-морського флоту, дослідження іноетнічного середовища та захист 

інтересів росіян. 

Головними функціями японських інституцій упродовж 1870-х – першої 

половини 1890-х рр. були розвиток торговельних відносин, вивчення 

навколишнього світу та захист інтересів співвітчизників. 

У період поступової ескалації російсько-японських відносин (1895–1905) 

відбуваються помітні зміни у діяльності японських консульств у Російській 

імперії. На них покладались обов’язки збору та надання інформації із соціально-
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економічних та військово-стратегічних тем. Завдяки консульським звітам Японії 

вдалося сформувати уявлення про ресурсний та військовий потенціал Російської 

імперії. Кардинально відмінним було ставлення МЗС Росії до відомостей, що 

надавались російськими консулами. Для чиновників центрального відомства 

консульські звіти мали другорядне значення і не сприймалися за важливе джерело 

військово-стратегічної інформації. Подібне відношення було мотивоване 

домінуючим у Російській імперії сприйняттям Японії як слабкої, нерозвиненої у 

військовому відношенні країни. Основним напрямом роботи російських установ у 

Японії цього часу було вивчення соціально-економічного становища регіону, 

нагляд за діяльністю японських рибопромисловців у російських водах (Хакодате), 

презентаційна робота (Кобе), налагодження російсько-японських економічних 

контакті (Йокогама) та допомога російській військово-морській базі (Нагасакі). 

Політичні події вплинули на характер соціальних процесів. У 1890-х рр. в Японії 

поширилося вороже ставлення до росіян та Росії як до джерел загрози та 

зовнішньополітичного супротивника. 

Після війни 1904–1905 рр. відбулися зміни у характері російсько-японських 

відносин. Перш за все Російська імперія змінила тактику ставлення до Японії, 

припинивши сприймати її як слабку країну. Перші післявоєнні роки у суспільстві 

обох країн панувало очікування поновлення протистояння, що вплинуло на умови 

діяльності консульств. Російські контррозвідники ставилися до японців, як до 

можливих шпигунів. Однак із 1910-х рр., коли розгорнулася співпраці двох 

держав, піддані Японії стали сприйматись, як представники країни-партнера. 

Домінуючими напрямами консульської діяльності стало вирішення соціально-

економічних питань. У Російській імперії спостерігається розширення 

започаткованої наприкінці ХІХ ст. практики друку консульських звітів у 

періодичних виданнях. Це демонструє збільшення суспільного інтересу до 

результатів діяльності установ. 

Політичні зміни у російсько-японських відносинах відбилися на 

особливостях економічної організації консульств. Після 1905 р. затвердився 

принцип фінансового самозабезпечення російських інституцій. Однак остаточно 
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ця система закріпилася після 1914 р. Для японських установ прибутковість була 

притаманна лише для далекосхідного регіону. В Європі консули діяли у напрямі 

перспективи, відповідаючи за створення нових торговельно-економічних 

контактів, що на той час не приносило прямих дивідендів. 

Після жовтневих подій 1917 р. інституції опинилися поза офіційної системи 

російсько-японських відносин. Японія не визнала новий уряд, і її консули не мали 

контактів із більшовицькою адміністрацією. Російські чиновники в Японії 

фактично перетворилися на інститут з опіки у справах мігрантів, головним 

завданням якого було вирішення питань внутрішньояпонського характеру, а у 

подальшому – праця на легітимізацію агресії Токіо на російському Далекому 

Сході. Таким чином, згортання діяльності консульств у системі російсько-

японських відносин було зумовлене політичними причинами. 

Тривала практика російсько-японських консульських відносин дозволяє 

простежити принципи кадрової політики, яких дотримувалися країни. У 1850-х – 

на початку 1870-х рр. МЗС Російської імперії надавало перевагу особам, що мали 

будь-який досвід роботи у далекосхідному регіоні (Й. А. Гошкевич, Є. К. Бюцов, 

О. Е. Оларовський). Зміна ставлення до Японії після 1905 р. спонукала до 

призначення на посади очільників фахівців – на той час випускники Східного 

факультету Санкт-Петербурзького університету, які попередньо займали посади 

секретарів при російській місії у Токіо (А. К. Вільм, А.-К. Ландезен, Є. Ф. Лебедєв 

та інші). Хоча російське МЗС призначало консулами до Японії підданих 

Російської імперії, вони не завжди були представниками титульної нації. Зокрема, 

серед них спостерігається помітна кількість осіб німецького походження та євреїв 

(М. М. Геденштром, В. Ф. Гроссе, В. В. Траутшольд). Їх етнічна приналежність не 

була визначальним фактором для призначення. На посади секретарів переважно 

обирали японців (А. Мінамото, Такахасі), оскільки більшість російських консулів, 

що працювали у період 1870-х – на початку 1900-х рр., не володіла японською 

мовою; секретарі-японці були здатні компенсувати цей недолік. 

Одним із наслідків тривалої самоізоляції Японії стала відсутність у цій 

країні резерву фахових дипломатів. Тому впродовж 1890-х – на початку 1900-х рр. 
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японці вдавалися до практики призначення почесних консулів, які були 

підданими країни акредитації (С. Л. Мінковський, О. В. Ракшеєв). Школою 

підготовки власних кадрів також слугували посади секретарів консульств, що 

прослідковується на прикладі кар’єри Т. Кавакамі, М. Номури, Й. Сузукі та 

Н. Фукуди. Формуючи штат консульств, Японія намагалася дотримуватися таких 

критеріїв: наявності у потенційних кандидатів фахової освіти, досвіду роботи за 

кордоном та адаптованості до умов консульського округу. Більш ретельний підбір 

фахівців на посади консулів засвідчив, що Російська імперія та Японія визнавали 

важливість діяльності консульств задля реалізації двосторонніх відносин, 

відповідно до нових програм міждержавних стосунків. 

У процесі становлення російсько-японських відносин, навіть в умовах 

конфлікту та конфронтації країн, вагоме значення належало особистісному 

фактору, тобто ролі голів консульств, що представляли свою країну на різних 

рівнях її комунікації з іноземною державою. Аналіз діяльності та ефективності 

окремих консульств демонструє значення особистісного фактора в процесі 

реалізації країнами свого зовнішньополітичного курсу. Досить тривалою 

службою на японських консульських посадах у Росії відзначилися Т. Кавакамі та 

М. Номура, які були авторами оглядових досліджень, присвячених російським 

далекосхідним територіям, а також приділяли особливу увагу соціальним 

проектам. Будучи підданим Російської імперії та японським почесним консулом у 

м. Одеса, О. В. Ракшеєв знаходився на перетині інтересів двох держав. Своєю 

діяльністю він продемонстрував перспективність розвитку двосторонніх 

економічних відносин. Російський консул у м. Хакодате М. М. Геденштром, 

науковець за покликанням й характером мислення, у звітах до вищого 

керівництва обґрунтовував доцільність розвитку співпраці з далекосхідною 

країною та намагався попередити про ризикованість військового протистояння.  

Вагоме значення у процесі взаємопізнання та формування уявлення про 

країну-сусіда належало консульським звітам. Цінні відомості, здатні поглибити 

розуміння соціально-економічної й політичної історії Японії та міждержавних 

відносин, включали до своїх донесень А. К. Вільм, М. М. Геденштом, 
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В. Ф. Гроссе, А.-К. Ландезен, Є. Ф. Лебедєв, В. В. Траутшольд, О. С. Троїцький. 

Важливими спостереженнями у сфері господарства та економіки відзначалися 

напрацювання М. Номури, О. В. Ракшеєва, Т. Хірати та Н. Фукуди. Військово-

стратегічні матеріали були зібрані К. Іідзімою, Т. Кавакамі та К. Футацубасою. Ці 

спостереження віддзеркалюють не лише особистість кожного окремого очільника 

консульств, але й доводять прагнення чиновників бути корисними на посаді, 

незважаючи на дещо аматорський стиль керівництва і діяльність в умовах 

законодавчої та відомчої нерегламентованості. 

Російська імперія та Японія використовували свої консульства відповідно 

до усвідомлення власного геополітичного становища та поставлених 

зовнішньополітичних завдань. Проблеми, що виникали у діяльності інституцій, 

були пов’язані з характером політичних стосунків двох імперій та зрілості 

відносин між ними. Розширення системи консульств, зміна принципів кадрової 

політики та пріоритетних функцій демонструють поступове збільшення 

актуальності двосторонніх відносин як для Російської імперії, так і для Японії.  

Розгляд проблем діяльності російських та японських консульських установ 

довів теоретичну та інструментальну значущість теми. Перспективи подальшого 

вивчення предмету дослідження полягають у визначенні характерних рис 

діяльності консульств у контексті світового досвіду та їхньої залежності від зміни 

співвідношення сил на арені міжнародних відносин за участі інших політичних 

гравців. 
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питанні про залізничні шляхи у Маньчжурії] / А. Нагано. – Токіо, 1931. – 223 p. 

533. 函館とロシアの交流// 函館日ロ交流史研究会 [Контакти між Хакодате та 

Росією] [Електронний ресурс] // 函館日ロ交流史研究会  [Товариство з 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000064693.pdf
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дослідження японсько-російського Хакодате]. – Режим доступу : http://hakodate-

russia.com/main/web/hakodate-russia/ 

534. 函館ハリストス正教会関連略年表 [Хакодате. Благовіщенська православна 

церква. Хронологічна таблиця] [Електронний ресурс] //函館ハリストス正教会

[Православна церква Хакодате]. – Режим доступу : http://orthodox-

hakodate.jp/history 

535. 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館研究報告  [Наукові звіти музею-меморіалу 

Торіі префектури Токусіма] [Електронний ресурс]. – Tokushima, March 2015. – 

№ 2. – 115 р. – Режим доступу : http://www.torii-museum.tokushima-

ec.ed.jp/kiyo/2.pdf 

536. 文官高等試験外交科（外交官及領事館試験）  [Список громадян, що 

склали вищий тест (на дипломатів і консулів)] [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://homepage1.nifty.com/kitabatake/rekishi25.2.html 

537. 東山手十二番館  [Хіхасіямате № 12] [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.nagasaki-tabinet.com/guide/106/ 

538. 平間 洋一. 第一次世界大戦と日本海軍 [Перша світова війна і військово-

морський флот Японії] / Й. Хірама. –東京 : 慶應義塾大学出版会, 1998. – 330 p. 

539. 明治時代年表. 1869年（明治 2年） [Хронологія Мейдзі 1869 (Мейдзі 2-й 

рік)] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://meiji.sakanouenokumo.jp/1869.html  

http://hakodate-russia.com/main/web/hakodate-russia/
http://hakodate-russia.com/main/web/hakodate-russia/
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http://www.torii-museum.tokushima-ec.ed.jp/kiyo/2.pdf
http://www.torii-museum.tokushima-ec.ed.jp/kiyo/2.pdf
http://www.nagasaki-tabinet.com/guide/106/
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Додаток А 

Очільники російських консульств у Японії та японських – у Росії (1858–1917) 

 

Таблиця А.1 Очільники консульських установ 

Місто 

перебування 
Прізвище, ім’я, по батькові Роки служби 

Російські консули в Японії 

Хакодате Гошкевич Йосип Антонович  1858–1865 

Бюцов Євген Карлович  1865–1869 

Трахтенберг Сергій Данилович (тимчасово виконуючий) 1869 

Оларовський Олександр Епіктетович  1870–1874 

Шліппенбах Альберт Альбертович  1881–1887 

Воллан де Григорій Олександрович  1887–1892 

Устинов Михайло Михайлович  1893–1899 

Поляновський Зиновій Михайлович  1899–1900 

Роспопов Микола Олександрович  1900 

Геденштром фон Матвій Матвійович  1901–1904 

Траутшольд Вільгельм Вільгельмович  1906–1912 

Троїцький Олександр Сергійович (тимчасово виконуючий) 1909 

Лебедєв Євгеній Федорович  1913–1925 

Троїцький Олександр Сергійович (тимчасово виконуючий) 1917 

Йокогама Бюцов Євген Карлович  1871–1873 

Вебер Карл Іванович  1874–1875 

Розен Роман Романович  1875–1877 

Пелікан Олександр Олександрович  1879–1884 

Колемін Олександр Олександрович  1885–1889 

Лобанов-Ростовський Анатолій Григорович  1890–1902 

Васильєв Федір Іванович (тимчасово виконуючий) 1900 

Кістер Анатолій Опокович  1902 

Сіверс фон Володимир Якович  1903–1904 

Гроссе Віктор Федорович  1906–1910 

Лебедєв Євгеній Федорович (тимчасово виконуючий) 1909 

Вільм Артур Карлович 1911–1925 

Нагасакі Лімбругген Йоганнес В.  1868 

Філіппеус Олександр Федорович  1869–1872 

Оларовський Олександр Епіктетович  1874–1881 

Костилєв Василь Якович  1881 

Рюмін Петро Іванович  1880–1883 

Костилєв Василь Якович  1883–1900 

Воллан де Григорій Олександрович (тимчасово виконуючий) 1890–1892 

Устинов Михайло Михайлович (тимчасово виконуючий) 1897–1899 

Гагарін Олександр Олександрович  1901–1904 

Поляновський Зиновій Михайлович  1906–1908 

Лебедєв Євгеній Федорович (тимчасово виконуючий) 1909 

Роспопов Микола Олександрович  1909–1911 

Виводцев Артемій Маркович  1912–1915 

Скородумов Віталій Олександрович (тимчасово виконуючий) 1915 

Максимов Олександр Сергійович  1915–1925 



249 

Кобе Станіус Др. В.  1881–1882 

Вендріх фон Георгій Августович  1891–1896 

Васильєв Федір Іванович  1898–1904 

Максимов Олександр Сергійович  1906–1913 

Скородумов Віталій Олександрович  1914 

Ландезен фон Артур-Карл Юльєвич  1915–1921 

Цуруга Федоров Микола Дмитрович  1910–1921 

Японські консули у Російській імперії 

Корсаков Нарітомі  1876–1879 

Кобаясі Тан Ігі  1879–1884 

Кузе Гуен  1883–1894 

Сузукі Йоносуке  1894–1900 

Номура Мотонобу  1900–1904 

Владивосток Севакі Хісато  1876–1878 

Мацудайра Таро  1878–1881 

Терамі Кііті  1881–1888 

Футацубасі Кен  1888–1900 

Кавакамі Тосіхіко  
1900–1904, 

1906–1907 

Номура Мотонобу  1907–1909 

Оторі Фудзітаро  1909–1912 

Номура Мотонобу  1912–1916 

Кікучі Еісіро  1917 

Одеса Ракшеєв Олександр Васильович  1892–1897 

Тодо Сіро (тимчасово керуючий) 1898–1899 

Іідзіма Каметаро  
1900–1904, 

1906 

Фукуда Наохіко  1906–1909 

Ніколаєвськ Сузукі Йоносуке  1908–1912 

Огата Сейсюку  1912–1913 

Ямагучі Таметаро  1913–1917 

Ісіда Тарамацу  1917–1920 

Москва Фукуда Наохіко  1909–1910 

Ханаока Сіро  1910–1912 

Кавакамі Тосіхіко  1912–1913 

Хірата Томоо  1914–1916 

Кумасакі Кіо  1917 

Батумі Зродловський С. І.  1898 

Ваншнейдт Олександр  1899–1903 

Санкт-

Петербург 
Мінковський Соломон Львович  1903–1906 

Іркутськ Хірата Томоо  1916 

Складено за: ГАРФ. Ф. 102. Департамент полиции Министерства Внутренних дел. Оп. 

71. Д. 31 ч. 13. О признании господина Хирото в качестве японского консула управляющим 

генеральным консульством в Москве. Л. 6, 9; Дедов В. Н. Захоронения Де Волан в 

Святогорской Лавре [Електронний ресурс] / В. Н. Дедов // Святогорский историко-культурный 

заповедник. – Режим доступу : http://sgiaz.uamuseum.com/publikatsii/zahoroneniya-de-volan-v-
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svyatogorskoy-lavre.html; Дневники святого Николая Японского : в 5 т. / сост. К. Накамура. – 

СПб. : Гиперион, 2004. – Т. 3. – C. 489, 556; Дневники святого Николая Японского : в 5 т. / сост. 

К. Накамура. – СПб. : Гиперион, 2004. – Т. 5. – C. 488, 575, 818; Дневники святого Николая 

Японского : в 5 т. / сост. К. Накамура. – СПб. : Гиперион, 2004. – Т. 4. – C. 613; Иркутск и 

иркутяне в Первой мировой войне: Исследования и материалы / ред. Ю. А. Петрушина. – 

Иркутск : Оттиск, 2014. – С. 365–367; Кириченко Е. Б. Роль Р. Р. Розена в ведении российско-

японских переговоров по корейско-маньчжурскому вопросу / Е. Б. Кириченко // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Сер. : История. Международные отношения. – 2014. – 

Т. 14. – Вып. 1. – С. 24–31; Кириченко О. Б. Становлення і діяльність російської дипломатичної 

служби в Японії у 1855–1904 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кириченко Олена 

Борисівна. – Х., 2015. – C. 57, 70, 83–85, 91 127, 129, 107–114, 120; Кузнецов С. И. К истории 

дипломатических представительств Японии в России / С. И. Кузнецов // Сибирское общество в 

контексте мировой и Российской истории (XIX–XX в.) : материалы Всерос. науч. конф., 

посвященной 200-летию со дня рождения генерал-губернатора Восточной Сибири 

Н. Н. Муравьева-Амурского (Иркутск, 1 окт. 2009 г.). – Иркутск, 2010. – С. 237–246; 

Роспопов Н. О. Статистическая справка о Японии / Н. О. Роспопов // Сборник консульских 

донесений. – СПб. : Товарищество Художественной Печати, 1900. – Год третий. – Вып. II. – 

С. 125–137; [С 1-го августа русское правительство разрешило] [Електронний ресурс] // Новости 

дня. – 23 (10) августа 1903 г. – Режим доступу : http://starosti.ru/archive.php?m=8&y=1903; 

Синиченко В. В. Открытие зарубежных консульств в Сибири и на востоке Российской империи 

во второй половине ХІХ – начале ХХ в. по документам государственного архива Иркутской 

области / В. В. Синиченко // Вестник архивиста. – 2012. – № 1. – С. 108–120; Тамура А. 

Японская иммиграция на российский Дальний Восток во второй половине XIX первой трети 

XX в. (по источникам и литературе на японском языке): дис. … канд. ист. наук : 07.00.03 / 

Тамура Айка. – Владивосток, 2007. – C. 82; Телеграммы [Електронний ресурс] // Новая Русь. – 

16 (3) февраля 1909 г. – № 47. – Режим доступу : http://starosti.ru/archive.php?m=2&y=1909; 

Центр генеалогических исследований [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://rosgenea.ru; Юзефов В. И. Петр Первый Амурский (Из истории японского 

предпринимательства на Нижнем Амуре и в г. Николаевске-на-Амуре 80-е годы ХIХ века–

1925 г.) / В. И. Юзефов // Вестник Сахалинского музея. – Южно-Сахалинск, 1999. – № 6. – 

С. 315; Granting Imperial powers of attorney to Consul General Kawakami Toshihiko in Harbin, 

China, and to Consul Kawashima Kiichiro in Jilin, China [Електронний ресурс] // Japanese Centre 

for Asian Historical Records. – Р. 343–345. – Режим доступу : http://www.digital.archives.go.jp/das/ 

image/M0000000000000244916; Hanaoka S. The Russia credit information bureau From September, 

1910 [Електронний ресурс] / S. Hanaoka // Japanese Centre for Asian Historical Records. – P. 365. – 

Режим доступу : https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/ imageen_B11090803200; History of the 

Russian diplomatic missions in Japan [Електронній ресурс] // Embassy of The Russian Federation in 

Japan. – Режим доступу : http://www.russia-emb.jp/english/embassy/history/yokohama.html; 

Kumazaki К. Moscow Notification of publication of Sugar Monopoly Law Nov. 1917 [Електронний 

ресурс] / К. Kumazaki // Japanese Centre for Asian Historical Records. – Р. 462–463. – Режим 

доступу : https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B11100485300; Lane R. E. 

Higashiyamate Stories [Електронний ресурс] // Nagasaci foreign settlement 1859–1941 / 

E. R. Lane. – Режим доступу : http://www.nfs.nias.ac.jp/page027.html; Lensen G. A. Japanese 

Diplomatic and Consular Officials in Russia: A Handbook of Japanese Representatives in Russia from 

1874 to 1968: Compiled on the Basis of Japanese and Russian Sourеs with a Historical Introduction / 

G. A. Lensen. – Sophia University, 1968. – P. 144–146, 138–141; Lensen G. A. Russian Diplomatic 

and Consular Officials in East Asia: A Handbook of the Representatives of Tsarist Russia and the 

Provisional Government in China, Japan, and Korea from 1858 to 1924 and of Soviet Representatives 

in Japan from 1925 to 1968 / G. A. Lensen. – Tokyo : Sophia University Press, 1968. – P. 154–193; 

Request by Vice Consul Naritomo to take attendants to Russia [Електронний ресурс] // Japanese 

Centre for Asian Historical Records. – Режим доступу : 

http://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000000112581  

http://starosti.ru/archive.php?m=8&y=1903
http://starosti.ru/archive.php?m=2&y=1909
http://rosgenea.ru/
http://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000000244916
http://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000000244916
http://www.russia-emb.jp/english/embassy/history/yokohama.html
http://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000000112581
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Додаток Б  

Глосарій персоналій 

Бюцов Євген Кирилович (1837–1904) – російський дипломат. Походив із 

родини вихідців зі Швеції, спадкових дипломатів. У 1856 р., після закінчення 

Олександрівського ліцею, став секретарем з дипломатичної частини при генерал-

губернаторі Східного Сибіру. Брав участь у переговорах з Китаєм, за підсумком 

яких був підписаний Айгунский договір (1858). У 1862–1865 рр. – консул у 

Тяньцзіні, 1865–1869 рр. – Хакодате, 1869–1870 рр. – повірений у справах у Китаї, 

з 1871р. став першим російським консулом у Йокогамі та повіреним у справах 

Російської імперії в Японії. Надалі працював посланником у Цинській імперії 

(1873–1883), Греції (1884–1889), Ірані (1889–1897) та надзвичайним посланником 

у Стокгольмі (1897–1904). 

Джерело: Дипломатический словарь / ред. А. А. Громыко. – M. : Политиздат, 1971. – 

Т. 1. – С. 261; 333. Куликов В. И. Дипломат Е. К. Бюцов и дальневосточная политика России / 

В. И. Куликов // Человек – творец истории Российского государства. – СПб. : Нестор, 2008. – 

С. 49–54; Lensen G. A. Russian Diplomatic and Consular Officials in East Asia: A Handbook of the 

Representatives of Tsarist Russia and the Provisional Government in China, Japan, and Korea from 

1858 to 1924 and of Soviet Representatives in Japan from 1925 to 1968 / G. A. Lensen. – Tokyo : 

Sophia University Press, 1968. – P 22–23. 

Ваншнейдт Олександр – японський почесний консул у м. Батумі (березень 

1899–травень 1903 рр.); був членом Комітету з опіки тюрмами та виконував 

обов’язки управляючого заводу А. Ротшильда. 

Джерело: Батумский бульвар. История в документах и фотографиях [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zaurmargiev.sitecity.ru/stext_3110142657.phtml 

Васильєв Федір Іванович – упродовж 1888–1892 рр. працював студентом-

перекладачем при російській місії у Токіо, 1898–1904 рр. – консул у Кобе, в 

1900 р. – виконував обов’язки консула в Йокогамі, 1906–1915 рр. – консул у 

корейському місті Фусан. 

Джерело: Lensen G. A. Russian Diplomatic and Consular Officials in East Asia: A Handbook of 

the Representatives of Tsarist Russia and the Provisional Government in China, Japan, and Korea from 

1858 to 1924 and of Soviet Representatives in Japan from 1925 to 1968 / G. A. Lensen. – Tokyo : 

Sophia University Press, 1968. – P. 52. 

Вебер фон Карл Фрідріх Теодор (Карл Іванович) (1841–1910) – російський 

дипломат і кореєзнавець. Закінчив Санкт-Петербурзький університет (1865). 

Упродовж 1874–1875 рр. віце-консул у Йокогамі; 1885–1897 рр. – перший 

генеральний консул Російської імперії в Кореї. Дотримувався ідеї необхідності 

посилення позицій Росії на півострові. 

Джерело: Карл Иванович Вебер [Електронний ресурс] // Дипломаты Российской 

империи. – Режим доступу : http://www.rusdiplomats.narod.ru/ambassadors.html; Лукоянов И. В. 

«Не отстань от держав...» Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. / 

И. В. Лукоянов. – СПб., 2008. – С. 243. 

Вендріх фон Георг Августович (? – 1896) – упродовж 1886–1890 рр. – 

студент-перекладач у російській місії у Токіо; 1891–1896 рр. – віце-консул у Кобе. 

http://zaurmargiev.sitecity.ru/stext_3110142657.phtml
http://www.rusdiplomats.narod.ru/ambassadors.html
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Джерело: Lensen G. A. Russian Diplomatic and Consular Officials in East Asia: A Handbook of 

the Representatives of Tsarist Russia and the Provisional Government in China, Japan, and Korea from 

1858 to 1924 and of Soviet Representatives in Japan from 1925 to 1968 / G. A. Lensen. – Tokyo : 

Sophia University Press, 1968. – P. 53. 

Вільм Артур Карлович (1867–1934) – закінчив східний факультет Санкт-

Петербурзького університету. У жовтні 1890 р. був зарахований на службу до 

МЗС. У 1891–1897 рр. працював помічником бібліотекаря у Санкт-

Петербурзькому університеті. У 1895 р. отримав чин титулярного радника, 

1897 р. – колезького асесора, 1905 р. – колезького радника, 1909 р. – статського 

радника. Працював драгоманом (1897–1909) при російському посольстві у Токіо. 

У 1911 р. керуючий консульством у Йокогамі, з 22 грудня 1912 р. по 1925 р. – 

генеральний консул у Йокогамі. 

Джерело: Предварительный список российских 

дипломатов, оставшихся в эмиграции после Октября 1917 г. 

[Електронний ресурс] // Библиотека Дома русского зарубежья 

им. А. И. Солженицына. – Режим доступу : 

http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf; 

Хисамутдинов А. А. Русская Япония / А. А. Хисамутдинов. – 

М. : Вече, 2010. – С. 384. 

Виводцев Артемій Макарович (1853–1946) – 

російський дипломат, дійсний статський радник. 

Походив з купецької родини, що орендувала землі у 

Бессарабії. Закінчив юридичний факультет 

Новоросійського університету, далі навчався у Відні 

та Львові. З 1880 р. – чиновник Одеського 

окружного суду, працював у головному архіві МЗС у Москві. У 1883 р. 

призначений віце-консулом у м. Гамбург, з 1890 р. – консул у м. Сінгапур, 

1895 р. – м. Тріест, 1897 р. – м. Кенігсберг, 1907 р. – генеральний консул у 

м. Сінгапур, з лютого 1912 р. по червень 1915 р. – консул у м. Нагасакі, з 1915 р. – 

генеральний консул у Сан-Франциско. Після революції був представником 

Омського уряду у Владивостоці, далі повернувся до м. Сан-Франциско, де 

працював консулом до 1924 р., пізніше займався справами мігрантів. 

Джерело: Бессарабские персоналии XIX века [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.bessarabia.ru/1003.htm; Градова З. Царский Консул [Електронний ресурс] / 

З. Градова // Россия в красках. – Декабрь 2008. – Режим доступу : 

http://ricolor.org/rz/amerika/ar/ist_par/3/; Записки имперского Новороссийского университета 

[Електронний ресурс] / ред. А. С. Павлов. – О. : типография Ульриха и Шульце, 1872. – Т. 8. – 

240 с. – Режим доступу : https://books.google.com.ua/books?id=3AlQAAAAcAAJ&pg; 

Предварительный список российских дипломатов, оставшихся в эмиграции после Октября 

1917 г. [Електронний ресурс] // Библиотека Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына. – 

Режим доступу : http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf; Lane R. E. 

Higashiyamate Stories [Електронний ресурс] // Nagasaci foreign settlement 1859–1941 / 

E. R. Lane. – Режим доступу : http://www.nfs.nias.ac.jp/page027.html; Lensen G. A. Russian 

Diplomatic and Consular Officials in East Asia: A Handbook of the Representatives of Tsarist Russia 

and the Provisional Government in China, Japan, and Korea from 1858 to 1924 and of Soviet 

Representatives in Japan from 1925 to 1968 / G. A. Lensen. – Tokyo : Sophia University Press, 

1968. – P. 54. 

А. М. Виводцев 

http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf
http://www.bessarabia.ru/1003.htm
https://books.google.com.ua/books?id=3AlQAAAAcAAJ&pg
http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf
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Воллан де Григорій Олександрович (1847–

1916) – походив із дворянської родини. В 1864 р. 

поступив на юридичний факультет Московського 

університету. Із 1867 р. навчався в Лейпцизькому 

університеті. Кандидат права Новоросійського 

університету (1869). Із 1873 р. на службі у МЗС. У 

1873–1874 рр. секретар російського консульства в 

Пешті. Восени 1876 р. був добровольцем у 

сербській армії генерала М. Г. Черняєва. У 1883 р. 

очолив відділ преси Азіатського департаменту 

МЗС Росії. У 1886–1892 рр. – консул у Хакодате, 

паралельно, упродовж 1890–1892 рр. – 

виконуючий обов’язки консула у Нагасакі. У 

1894–1896 рр. – секретар місії в Токіо, в 1896–

1902 рр. – перший секретар місії у Вашингтоні, з 

1902 р. повірений в справах, у 1906–1910 рр. – 

надзвичайний посланник і повноважний міністр у Мексиці. Із 1903 р. дійсний 

статський радник. 

Джерело: Григорий Александрович Де-Воллан [Електронний ресурс] // Дипломаты 

Российской империи. – Режим доступу : http://www.rusdiplomats.narod.ru/de-vollan-ga.html; 

Дедов В. Н. Захоронения Де Волан в Святогорской Лавре [Електронний ресурс] / В. Н. Дедов // 

Святогорский историко-культурный заповедник. – Режим доступу : http://sgiaz.uamuseum.com/ 

publikatsii/zahoroneniya-de-volan-v-svyatogors koy-lavre.html; Lane R. E. Higashiyamate Stories 

[Електронний ресурс] // Nagasaci foreign settlement 1859–1941 / E. R. Lane. – Режим доступу : 

http://www.nfs.nias.ac.jp/page027.html; Lensen G. A. Russian Diplomatic and Consular Officials in 

East Asia: A Handbook of the Representatives of Tsarist Russia and the Provisional Government in 

China, Japan, and Korea from 1858 to 1924 and of Soviet Representatives in Japan from 1925 to 

1968 / G. A. Lensen. – Tokyo : Sophia University Press, 1968. – P. 54. 
 

Гагарін Олександр Олександрович 
(1862–1919), князь, дипломат. У 1894 р. 

отримав призначення на посаду 

секретаря та драгомана комерційного 

агентства у Бухарі, 1895 р.– Бейруті, з 

1897 р. – секретар генерального 

консульства у Марокко, в 1901–

1904 рр. – консул у Нагасакі, з 

1905 р. – Беруті, 1911 р. – Генуї, 

1914 р. – Барселоні. 

Джерело: Предварительный список 

российских дипломатов, оставшихся в 

эмиграции после Октября 1917 г. [Електронний ресурс] // Библиотека Дома русского зарубежья 

им. А. И. Солженицына. – Режим доступу : http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_ 

spisok.pdf; Lane R. E. Higashiyamate Stories [Електронний ресурс] // Nagasaci foreign settlement 

1859–1941 / E. R. Lane. – Режим доступу : http://www.nfs.nias.ac.jp/page027.html; Prince 

Alexandre Alexandrovitch Gagarine [Електронний ресурс] // The Princely House of Gagarin. – 

Режим доступу : http://www.gagarin.com/personages/aag1862.html 

Г. О. де Воллан 

О. О. Гагарін 

http://www.rusdiplomats.narod.ru/de-vollan-ga.html
http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_%20spisok.pdf
http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_%20spisok.pdf
http://www.gagarin.com/personages/aag1862.html


254 

Геденштром фон Матвій Матвійович (1858 – ?) походив із родини 

вихідців зі Швеції, що переселилася до Росії у XVII ст., син одеського ротмістера 

та онук відомого дослідника північного Сибіру також Матвія Матвійовича фон 

Геденштрома (1780–1845). У 1882 р. закінчив юридичний факультет Київського 

університету, влаштувався на службу до Судової палати м. Києва, де 

пропрацював до 1883 р. З кінця 1886 р. перебував у експедиції на півночі 

о. Суматра, куди був направлений за рекомендацією Паризького географічного 

товариства, яку підтримав морський міністр Франції. Після повернення до 

Російської імперії в 1892 р. поступив на службу чиновником з особливих 

доручень при томському генерал-губернаторстві, далі був переведений у 

Благовіщенськ, де керував канцелярією губернатора Амурської області. В 1900 р. 

перейшов на службу в МЗС. Упродовж 1901–1904 рр. – віце-консул у Хакодате; 

паралельно у квітні 1903 р. – консул у Сінгапурі. У червні 1904 р. був 

направлений у м. Джибуті для спостереження за активністю японців у регіоні. 

Далі був призначений консулом на Мальту, з 1908 р. – генеральним консулом у 

Мельбурні. Написав низку науково-публіцистичних робіт про Австралію: «О 

международном положении Австралии» (липень 1908), «Об экономическом и 

политическом положении Австралии» (грудень 1908), «О настроении 

общественного мнения Австралии в виду военно-морского вооружения 

Германии» (серпень 1909), «О движении социализма в Австралии» (вересень 

1909). У 1910 р. М. М. Геденштром за власним бажання залишив консульську 

службу, однак продовжував бути працівником МЗС Російської імперії, 

виконуючи обов’язки негласного агента в Європі. В 1916 р. повернувся до 

Петербурга, з розгортанням революційних подій мігрував. 

Джерело: Поллард М. Портрет консула Геденштрома … без фотопортрета [Електронний 

ресурс] / М. Поллард // Единение. – 22.06.2015. – Режим доступу : 

http://unification.com.au/articles/read/2835 

Гошкевич Йосип Антонович (1814–1875) – 

російський лінгвіст, сходознавець і дослідник природи. 

Походив із родини священнослужителя. В 1835 р. 

закінчив курс Мінської Духовної семінарії та був 

направлений в Санкт-Петербурзьку духовну академію, 

яку закінчив у 1839 р. Займався літографічним виданням 

перекладу Старого Завіту з давньоєврейської мови на 

російську. За несанкціонований Синодом переклад був 

притягнутий до адміністративної відповідальності. За 

рішенням Синоду від 29 серпня 1839 р. зарахований до 

Російської духовної місії в Китаї, де працював протягом 

1839–1848 рр. Результатом його перебування у Китаї 

стали статті «Труды членов Российской духовной 

миссии в Пекине». Отримав орден святого Станіслава III ступеня. В 1850 р. 

зарахований чиновником з особливих доручень у Азіатський департамент МЗС 

Російської імперії. В 1852 р. – відправлений в якості драгомана і радника з місією 

Є. В. Путятіна в Японію. 18 грудня 1857 р. отримав «високий дозвіл» на видання 

Й. А. Гошкевич 

http://unification.com.au/articles/read/2835/
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«Японсько-російського словника». 21 грудня 1857 р. призначений російським 

консулом в Японії, виконував ці обов’язки упродовж 1858–1865 рр. Після служив 

у Азіатському департаменті МЗС Російської імперії в чині колезького радника 

(1865–1866). У 1866 р. повернувся на батьківщину в Білорусію, де працював над 

книгою «О корнях японского языка», яка була опублікована в 1899 р., після 

смерті автора. У 1871 р. Й. А. Гошкевич з дружиною були затверджені у 

спадковому дворянстві. 

Джерело: Гошкевич Й. А. О корнях японского языка / Й. А. Гошкевич. – Вильно : 

Типография Иосифа Завадского, 1899. – 110 с.; Кузнецов А. П. Вклад И. А. Гошкевича в 

становление русско-японских отношений в ХІХ веке / А. П. Кузнецов. – СПб. : 100 Аж, 2007. – 

С. 42, 79; Файнберг Э. Я. И. А. Гошкевич – первый русский консул в Японии (1858–1865 гг.) / 

Э. Я. Файнберг // Историко-филологические исследования. – М. : Наука, 1967. – С. 505–509. 

Гроссе Віктор Федорович (1869–1931) – за походженням прибалтійський 

німець, лютеранин. Навчався на медичному факультеті Дерптського університету 

(1887), за власним бажанням у 1888 р. перевівся на Східний факультет Санкт-

Петербурзького університету, який закінчив у 1892 р. У листопаді того ж року був 

зарахований на службу до МЗС; перше закордонне призначення отримав до 

російської дипломатичної місії у м. Пекін, з 1896 р. – секретар консульства у 

Тянь-цзині. В 1898 р. отримав чин колезького асесора. У 1899 р. призначений 

віце-консулом у Чіфу, 1903 р. – консул в Ньючуанг-Інкоу, 1905 р. – 

командирований у Лібаву для тимчасового виконання обов’язків члена 

«присутственого» суду в порту Олександр ІІІ. У 1906–1909 рр. генеральний 

консул у Йокогамі, 1911–1924 рр. – у Шанхаї. Надалі опікується справами 

російських мігрантів. 

Джерело: Шаронова В. Г. Виктор Гроссе – хозяин Русского замка в Шанхае / 

В. Г. Шаронова // Новый журнал. – 2013. – 

№ 271. – С. 212–231. 

Іідзіма Каметаро – кар’єрний 

дипломат, випускник Токійського 

університету (1893); до 1899 р. 

працював секретарем при японській 

місії у Петербурзі, далі – японським 

консулом у Одесі (1900–1904, 1906), 

з 1907 р. – консулом у м. Калькутта 

(Індія), 1913 р. генеральним 

консулом у м. Нью-Йорк. Перебував 

на службі у МЗС Японії до 1918 р. 

Джерело: Iijima K. Report from the Consul in Odessa about the acceptance of the issuance of 

Persian bond by Russia July, Meiji [Електронний ресурс] / К. Iijima // Japanese Centre for Asian 

Historical Records. – Р. 486–499. – Режим доступу : https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/ 

imageen_B11090713400; K. Iijima, Japanese Consul Gen[eral] [Електронний ресурс] // Library of 

Congress. – Режим доступу : http://www.loc.gov/pictures/item/ggb2005013452/; Lensen G. A. 

Japanese Diplomatic and Consular Officials in Russia: A Handbook of Japanese Representatives in 

Russia from 1874 to 1968: Compiled on the Basis of Japanese and Russian Sourеs with a Historical 

Introduction / G. A. Lensen. – Sophia University, 1968. – P. 144–145; 広瀬  武夫 . 年表４ 

К. Іідзіма 

https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B11090713400
https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B11090713400
http://www.loc.gov/pictures/item/ggb2005013452/
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[Хронологія 4] [Електронний ресурс] / Т. Хіроск. – Режим доступу : 

http://murakumo1868.web.fc2.com/01-hirose/7-004-04.html; 文官高等試験外交科（外交官及領事

館試験） [Список громадян, що склали вищий тест (на дипломатів і консулів)] [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://homepage1.nifty.com/kitabatake/rekishi25.2.html 

Кавакамі Тосіхіко (яп. 川上 俊彦, інколи зустрічається 

транслітерація – Кавакамі Тосіцуне) (1861–1935) – кадровий 

дипломат, закінчив Інститут іноземних мов у Токіо (1884). 

Працював перекладачем у комерційному агентстві у 

м. Владивосток (1890–1891), консульстві у м. Сан-

Франциско та місії у м. Петербурзі. Видав роботи  «浦潮斯

徳» («Владивосток») (1891) та «西伯利地誌» («Топографія 

Сибіру») (1892), де окрім загальних відомостей про 

Російську імперю подав інформацію про початок 

будівництва Транссибірської залізниці. У період 1900–1904 

та 1906–1907 рр. – японський комерційний агент у Владивостоці. Із 1907 р. – 

генеральний консул у Хабрині; 1912–1913 рр. – японський консул у Москві, далі 

очолював Південно-Маньчжурську залізницю. 

Джерело: Юбилейное историческое и художественное издание в память 300-летия 

царствования державного дома Романовых. – М., 1913. – С. 196; Tells Japan`s side of California 

case // The New York Times. – June 30, 1913. – P. 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=990CE5DD153FE633A25753C3A9609C946296D6CF 

川上俊彦関係文書 [Відомості про Кавакамі Тосіхіко] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/kawakamitoshitsune.php; 加藤  九祚編 . 浦潮物語  [Історія 

Владивостока] [Електронний ресурс] / К. Като // 「ジンギスカン即源義経説」流布の顛末
[«Теорія відповідності Чингісхана Єсіцену» поширення відомостей]. – 2014. – P. 8–17. – Режим 

доступу : http://www.i-promotion.biz/book/book_3/index.html; 松村 正義. ロシア語に堪能で情報

蒐集にも長けた川上俊彦 [Т. Каваками був майстром зі збору інформації та вільно розмовляв 

російською мовою] [Електронний ресурс] / М. Масаесі // 外交 [Дипломатія]. – 2011. – Vol. 3. – 

Р. 118–121. – Режим доступу : http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/gaikou/vol3/pdfs/gaikou_ 

vol3_21.pdf 

Костилєв Василь Якович (1848–1918) – упродовж 1875–1884 рр. секретар 

російської місії у Токіо, тимчасово на межі 1881–1882 рр. – керуючий 

консульством у м. Нагасакі, у 1885–1900 рр. – постійний консул цієї ж установи. 

В 1888 р. видав «Очерк истории Японии». Став першим викладачем японської 

мови в Петербурзькому університеті та видав у 1914 р. російсько-японський 

словник. 

Джерело: Алпатов В. М. Японский язык в России во второй половине XIX в. (к столетию 

со дня выхода первой русской грамматики японского языка) / В. М. Алпатов // Япония 1989. 

Ежегодник. – 1991. – С. 234–241; Костылев В. Я. Очерк истории Японии / В. Я. Костылев. – 

СПб., 1888. – 448 с.; Lane R. E. Higashiyamate Stories [Електронний ресурс] // Nagasaci foreign 

settlement 1859–1941 / E. R. Lane. – Режим доступу : http://www.nfs.nias.ac.jp/page027.html; 

Lensen G. A. Russian Diplomatic and Consular Officials in East Asia: A Handbook of the 

Representatives of Tsarist Russia and the Provisional Government in China, Japan, and Korea from 

1858 to 1924 and of Soviet Representatives in Japan from 1925 to 1968 / G. A. Lensen. – Tokyo : 

Sophia University Press, 1968. – P. 32. 

Т. Кавакамі 

http://murakumo1868.web.fc2.com/01-hirose/7-004-04.html
https://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/kawakamitoshitsune.php
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Ландезен фон Артур-Карл Юльєвич (1874–1935) – закінчив Східний 

факультет Санкт-Петербурзького університету. В 1903 р. – студент-перекладач 

при місії у Пекіні, далі – секретар консульства у м. Гирин (1907–1911) та 

м. Хабрин, віце-консул у м. Кобе (1915–1921), нештатний російський консул у 

м. Сіетл (1921–1924), на громадських засадах консульський агент у м. Сан-

Франциско (1926–1933), працював у банку «Америка» (до 1934 р.). Був членом 

товариства російських орієнталістів, займався вивченням етнографії, 

юриспруденції та економіки Китаю, Маньчжурії і Японії, публікувався у виданнях 

«Вестник Азии» та «Вестник Маньчжурии». 

Джерело: Предварительный список российских дипломатов, оставшихся в эмиграции 

после Октября 1917 г. [Електронний ресурс] // Библиотека Дома русского зарубежья 

им. А. И. Солженицына. – Режим доступу : http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_ 

spisok.pdf; Lensen G. A. Russian Diplomatic and Consular Officials in East Asia: A Handbook of the 

Representatives of Tsarist Russia and the Provisional Government in China, Japan, and Korea from 

1858 to 1924 and of Soviet Representatives in Japan from 1925 to 1968 / G. A. Lensen. – Tokyo : 

Sophia University Press, 1968. – P. 34. 

Лебедєв Євгеній Федорович (1879–192?) – закінчив японсько-китайський 

відділ Східного інституту в Петербурзькому університеті. Учасник російсько-

японської війни. В 1907–1912 рр. – секретар генерального консульства у Даурені, 

1909 р. – виконуючий обов’язки консула у Нагасакі та Йокогамі, 1913–1925 рр. – 

віце-консул у Хакодате. 

Джерело: Предварительный список российских дипломатов, оставшихся в эмиграции 

после Октября 1917 г. [Електронний ресурс] // Библиотека Дома русского зарубежья 

им. А. И. Солженицына. – Режим доступу : http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_ 

spisok.pdf; Центр генеалогических исследований [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://rosgenea.ru; Lane R. E. Higashiyamate Stories [Електронний ресурс] // Nagasaci foreign 

settlement 1859–1941 / E. R. Lane. – Режим доступу : http://www.nfs.nias.ac.jp/page027.html 

Лобанов-Ростовський Анатолій Григорович (1859–1907) – князь, 

російський дипломат. Упродовж 1886–1889 рр. займав посаду другого секретаря 

російської місії в Пекіні; 1890–1902 рр. – віце-консул у Йокогамі. 

Джерело: Lensen G. A. Russian Diplomatic and Consular Officials in East Asia: A Handbook of 

the Representatives of Tsarist Russia and the Provisional Government in China, Japan, and Korea from 

1858 to 1924 and of Soviet Representatives in Japan from 1925 to 1968 / G. A. Lensen. – Tokyo : 

Sophia University Press, 1968. – P. 35. 

Максимов Олександр Сергійович – упродовж 1898–1903 рр. студент-

перекладач при російському консульстві у Сеулі, 1906–1913 рр. – віце-консул у 

Кобе, червень 1915 р. – лютий 1925 р. – консул у Нагасакі. 

Джерело: Lensen G. A. Russian Diplomatic and Consular Officials in East Asia: A Handbook of 

the Representatives of Tsarist Russia and the Provisional Government in China, Japan, and Korea from 

1858 to 1924 and of Soviet Representatives in Japan from 1925 to 1968 / G. A. Lensen. – Tokyo : 

Sophia University Press, 1968. – P. 36. 

Мінковський Соломон Львович – юрист, кандидат з юриспруденції 

Петербурзького університету, володів власним торгівельним будинком; із серпня 

1903 по 1906 рр. – японський почесний консул у Санкт-Петербурзі. 

http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf
http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf
http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf
http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf
http://rosgenea.ru/
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Джерело: Барышев Э. А. За кулисами русско-японских переговоров 1906–1907 гг.: 

дипломатия Мотоно Итиро / Э. А. Барышев // Япония 2010. Ежегодник. – 2010. – С. 284. 

Микола Японський (в миру Іван Дмитрович Касаткін; 1836–1912) – місіонер, 

засновник Японської Православної Церкви, перший архієпископ Японський. У 

1860 р. за власним бажанням був призначений настоятелем консульського храму в 

м. Хакодате. У 1870 р. за його клопотанням була відкрита російська духовна місія 

з центром у м. Токіо. В 1880 р. отримав сан єпископа Ревельского, вікарія Ризької 

єпархії; 24 березня 1906 р. – архієпископа Японського. 

Джерело: Иванова Г. Д. Жизнь и деятельность святителя Николая Японского / 

Г. Д. Иванова // Православие на Дальнем Востоке. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 

1996. – С. 10–19. 

Номура Мотонобу – японський дипломат, упродовж 1900–1904 рр. консул у 

Корсакові. Надалі займав різні посади в штаті установи у м. Владивосток: 

секретаря з торговельних питань (1906, 1909–1912); комерційного агента (лютий–

липень 1907); консула (липень 1907–1909); генерального консула (1914–1916). 

Джерело: Синиченко В. В. Открытие зарубежных консульств в Сибири и на востоке 

Российской империи во второй половине ХІХ – начале ХХ в. по документам государственного 

архива Иркутской области / В. В. Синиченко // Вестник архивиста. – 2012. – № 1. – С. 112–113; 

野村 基信. 河川内漁船碇繋許可方交渉一件附本邦人ノ設立ニ係ル漁業会社ニ漁業許可ノ件 

[Номура М. Доповідь про ситуацію з вугіллям у Владивостоці] [Електронний ресурс] // Japanese 

Centre for Asian Historical Records. – Р. 10–13. – Режим доступу : 

https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_ B11091928300; 野村  基信 . 分割 4 [Номура М. 

Відділ 4] [Електронний ресурс] // Japanese Centre for Asian Historical Records. – Р. 327. – Режим 

доступу : https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B11091854300; Granting Imperial power 

of attorney to Consul Nomura Motonobu to Vladivostok, Russia [Електронний ресурс] // Japanese 

Centre for Asian Historical Records. – P. 1519–1524. – Режим доступу : 

http://www.digital.archives.go.jp/das/ image/M0000000000000253081 

Оларовський Олександр Епіктетович (1845 – між 1910 та 1911 рр.) – 

російський дипломат, походив з родини золотопромисловців. Служив секретарем 

і драгоманом у російському консульстві в Тяньцзіні. Із 1870 р. – консул у 

Хакодате, 1874 р. – у Нагасакі. В 1881 р. призначений генеральним консулом у 

Сан-Франциско. У грудні 1897 р. був призначений першим генеральним консулом 

Російської імперії в Сіамі, а в жовтні 1898 р. – міністром-резидентом. 

Джерело: Александр Эпиктетович Оларовский [Електронний ресурс] // Дипломаты 

российской империи. – Режим доступу : http://www.rusdiplomats.narod.ru/olarovskiy-ae.html; 

Lane R. E. Higashiyamate Stories [Електронний ресурс] // Nagasaci foreign settlement 1859–1941 / 

E. R. Lane. – Режим доступу : http://www.nfs.nias.ac.jp/page027.html; Lensen G. A. Russian 

Diplomatic and Consular Officials in East Asia: A Handbook of the Representatives of Tsarist Russia 

and the Provisional Government in China, Japan, and Korea from 1858 to 1924 and of Soviet 

Representatives in Japan from 1925 to 1968 / G. A. Lensen. – Tokyo : Sophia University Press, 

1968. – P. 39. 

Пелікан Олександр Олександрович (1848–1915(?)) – російський дипломат, 

японознавець, випускник юридичного факультету Харківського університету 

(1871), у 1879–1884 рр. віце-консул у Йокогамі. Покинувши дипломатичну 

http://www.digital.archives.go.jp/das/%20image/M0000000000000253081
http://www.rusdiplomats.narod.ru/olarovskiy-ae.html
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службу, став цензором у Санкт-Петербурзі. Видав серію робіт присвячених історії 

Японії. 

Джерело: Кириченко О. Б. Становлення і діяльність російської дипломатичної служби в 

Японії у 1855–1904 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кириченко Олена Борисівна. – Х., 

2015. – 219 с.; Пеликан А. Прогрессирующая Япония / А. Пеликан. – СПб. : Типография 

Суворина, 1895. – 296 с.; Lensen G. A. Russian Diplomatic and Consular Officials in East Asia: A 

Handbook of the Representatives of Tsarist Russia and the Provisional Government in China, Japan, 

and Korea from 1858 to 1924 and of Soviet Representatives in Japan from 1925 to 1968 / 

G. A. Lensen. – Tokyo : Sophia University Press, 1968. – P. 40. 

Поляновський Зиновій Миколайович (1871–?) – дипломат-китаїст. Походив 

із військово-дворянської родини. В 1893 р. закінчив факультет східних мов Санкт-

Петербурзького університету, як студент китайсько-маньджурсько-монгольського 

розряду був зарахований на службу в Азіатський департамент МЗС Російської 

імперії. Упродовж 1895–1901 рр. студент-перекладач при російській 

дипломатичній місії у Токіо; тимчасово виконував обов’язки віце-консула у 

Хакодате (1899–1900) та Кобе (1900). Із березня 1901 р. по 1905 р. – віце-консул у 

Сеулі; 1906–1908 рр. консул у Нагасакі; 1910–1914 рр. – у м. Кенігсберг. 

Джерело: Предварительный список российских дипломатов, оставшихся в эмиграции 

после Октября 1917 г. [Електронний ресурс] // Библиотека Дома русского зарубежья 

им. А. И. Солженицына. – Режим доступу : http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_ 

spisok.pdf; Lane R. E. Higashiyamate Stories [Електронний ресурс] // Nagasaci foreign settlement 

1859–1941 / E. R. Lane. – Режим доступу : http://www.nfs.nias.ac.jp/page027.html; Lensen G. A. 

Russian Diplomatic and Consular Officials in East Asia: A Handbook of the Representatives of Tsarist 

Russia and the Provisional Government in China, Japan, and Korea from 1858 to 1924 and of Soviet 

Representatives in Japan from 1925 to 1968 / G. A. Lensen. – Tokyo : Sophia University Press, 

1968. – P. 41. 

Ракшеєв Олександр Васильович – упродовж 1892–1897 рр. японський 

почесний консул у Одесі; співвласник торговельного будинку «Ракшеєв & син». 

Джерела: Lensen G. A. Japanese Diplomatic and Consular Officials in Russia: A Handbook of 

Japanese Representatives in Russia from 1874 to 1968: Compiled on the Basis of Japanese and 

Russian Sourеs with a Historical Introduction / G. A. Lensen. – Sophia University, 1968. – P. 144;    

ラクセイワ  ア . 8．日本産物移動博覧会設置ニ関シ在「ヲデッサ」  [Ракшеєв О. В. 

8. Матеріали про японську пересувну експозицію в Одеси] [Електронний ресурс] // Japanese 

Centre for Asian Historical Records. – Р. 231–254. – Режим доступу : 

https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_ B12083516300. 

Розен Роман Романович (1847–1921) – барон, російський дипломат, таємний 

радник, гофмейстер. Російський віце-консул у Йокогамі (1875–1877), посланник 

Росії в Мексиці (1890–1895), Сербії (1895–1897), Японії (1897–1899 та 1902–1904), 

Баварії (1899–1901), Греції (1901–1902), США (1904–1911). 

Джерело: Дипломатический словарь / ред. А. А. Громыко. – М., 1973. – Т. 3. – С. 62; 

Предварительный список российских дипломатов, оставшихся в эмиграции после Октября 

1917 г. [Електронний ресурс] // Библиотека Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына. – 

Режим доступу : http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf 

Роспопов Микола Олександрович – з 1890 р. студент-перекладач при 

російській дипломатичній місії у Токіо, 1896 р. – віце-консул у Сеулі, 1899 р. – 

http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf
http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf
http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf
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консул у Чемульпо, протягом 1900 р. – віце-консул у Хакодате, 1907 р.– Дайрені, 

1909–1911 рр. – Нагасакі. 

Джерело: Дневники святого Николая Японского : в 5 т. / сост. К. Накамура. – СПб. : 

Гиперион, 2004. – Т. 5. – С. 575–576, 818; Предварительный список российских дипломатов, 

оставшихся в эмиграции после Октября 1917 г. [Електронний ресурс] // Библиотека Дома 

русского зарубежья им. А. И. Солженицына. – Режим доступу : http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/ 

rus_diplomatu_spisok.pdf; Роспопов Н. О. Статистическая справка о Японии / Н. О. Роспопов // 

Сборник консульских донесений. – СПб. : Товарищество Художественной Печати, 1900. – Год 

третий. – Вып. II. – С. 125–137; Lensen G. A. Russian Diplomatic and Consular Officials in East 

Asia: A Handbook of the Representatives of Tsarist Russia and the Provisional Government in China, 

Japan, and Korea from 1858 to 1924 and of Soviet Representatives in Japan from 1925 to 1968 / 

G. A. Lensen. – Tokyo : Sophia University Press, 1968. – P. 43. 

Сіверс фон Володимир Якович (1855–1931) – дійсний статський радник, 

капітан ІІ рангу Гвардійського екіпажу. Закінчив Морський корпус, брав участь у 

російсько-турецькій війні (1877–1878). Із 1880 р. – флагман-офіцер командуючого 

групи суден у Середземному морі. З кінця 1880-х рр. зарахований на службу до 

МЗС. В 1902 р. вийшла друком його робота «Главнейшие сведения по морскому 

международному праву». В 1903–1904 рр. – російський консул у Йокогамі, до 

1912 р. перебував на дипломатичній службі у Копенгагені (Данія). В 1921 р. 

емігрував з родиною у Фінляндію. 

Джерело: Сиверс В. Главнейшие сведения по морскому международному праву / 

В. Сиверс. – СПб. : Великий Князь Александр Михайлович, 1902. – 267 с.; Центр 

генеалогических исследований [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rosgenea.ru; 

Lensen G. A. Russian Diplomatic and Consular Officials in East Asia: A Handbook of the 

Representatives of Tsarist Russia and the Provisional Government in China, Japan, and Korea from 

1858 to 1924 and of Soviet Representatives in Japan from 1925 to 1968 / G. A. Lensen. – Tokyo : 

Sophia University Press, 1968. – P. 43. 

Скородумов Віталій Олександрович (1880–1932) – закінчив факультет 

східних мов Санкт-Петербурзького університету, з 1 серпня 1903 р. служив 

головою управління наділів, 6 жовтня 1903 р. отримав чин колезького секретаря, 

11 грудня 1903 р. був зарахований на службу до МЗС. Упродовж 1906–1907 рр. – 

аташе посольства у Пекіні, 1908–1914 – студент-перекладач при російській місії у 

Токіо, в 1914 р. – віце-консул у Кобе, 1915 – консул у Нагасакі. У тому ж 1915 р. 

призначений віце-консулом у Пусане (Корея). Після припинення діяльності 

російського посольства мігрував до Кобе, де брав участь у діяльності місцевого 

Товариства російських мігрантів. 

Джерело: Захоронения дипломатов Российской империи и членов их семей в Японии 

[Електронний ресурс] // Embassy of The Russian Federation in Japan. – Режим доступу : 

http://www.rusconsul.jp/hp/ru/community/tombs/persons/Kobe/19320609_Skorodumov.htm; 

Подалко П. Э. Русская колония в Кобе. Исторический обзор / П. Э. Подалко // Известия 

Восточного института. – 1998. – № 4. – С. 222; Предварительный список российских 

дипломатов, оставшихся в эмиграции после Октября 1917 г. [Електронний ресурс] // 

Библиотека Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына. – Режим доступу : 

http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf 

http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf
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Сузукі Йоносуке – японський дипломат, працював секретарем японського 

консульства у м. Корсаков, упродовж 1894–1900 рр. – консул тієї ж установи; 

1908–1912 рр. – очолив консульство у м. Ніколаєвськ. 

Джерело: ГАРФ. Ф. 818. Плансон Георгий Антонович, дипломат, посол в Сиаме, 

Генеральный консул в Сеуле, начальник дипломатической канцелярии наместника на Дальнем 

Востоке. Оп. 1. Д. 186. Записка Плансона Г. А. о компетенции японских консульств в 

Николаевске и Хабаровске. Л. 1–3; Синиченко В. В. Открытие зарубежных консульств в 

Сибири и на востоке Российской империи во второй половине ХІХ – начале ХХ в. по 

документам государственного архива Иркутской области / В. В. Синиченко // Вестник 

архивиста. – 2012. – № 1. – С. 112; Чехов А. П. Из Сибири. Остров Сахалин / А. П. Чехов // 

Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. – М. : Наука, 1978. – Т. 14/15. – С. 226; 

Юзефов В. И. Петр Первый Амурский (Из истории японского предпринимательства на Нижнем 

Амуре и в г. Николаевске-на-Амуре 80-е годы ХIХ века–1925 г.) / В. И. Юзефов // Вестник 

Сахалинского музея. – Южно-Сахалинск, 1999. – № 6. – С. 314. 

Троїцький Олександр Сергійович (1879–1940) – дипломат; з 1906 р. студент-

перекладач при російській місії у Токіо; в 1909 рр. займав посаду керуючого 

російським віце-консульством у Хакодате; 1912–1917 рр. – консул у Кореї; у 

1917 р. віце-консул у Хакодате. 

Джерело: Предварительный список российских дипломатов, оставшихся в эмиграции 

после Октября 1917 г. [Електронний ресурс] // Библиотека Дома русского зарубежья 

им. А. И. Солженицына. – Режим доступу : http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_ 

spisok.pdf; Lensen G. A. Russian Diplomatic and Consular Officials in East Asia: A Handbook of the 

Representatives of Tsarist Russia and the Provisional Government in China, Japan, and Korea from 

1858 to 1924 and of Soviet Representatives in Japan from 1925 to 1968 / G. A. Lensen. – Tokyo : 

Sophia University Press, 1968. – P. 50. 

Траутшольд Вільгельм Вільгельмович – упродовж 1902–1905 рр. – секретар 

російської місії у Токіо, 1906–1912 рр. – віце-консул у Хакодате, 1913 р. – 

генеральний консул у Дайрені (Маньчжурія). 

Джерело: Lensen G. A. Russian Diplomatic and Consular Officials in East Asia: A Handbook of 

the Representatives of Tsarist Russia and the Provisional Government in China, Japan, and Korea from 

1858 to 1924 and of Soviet Representatives in Japan from 1925 to 1968 / G. A. Lensen. – Tokyo : 

Sophia University Press, 1968. – P. 50. 

Устинов Михайло Михайлович (народився між 1850 та 1852 рр. – помер 

1942 р.) – російський дипломат. Належав до дворянського роду, у дитячі роки жив 

у Франції. В 1882 р., закінчивши Санкт-Петербурзький кадетський корпус, 

поступив на службу в Балтійський флот. У 1890 р. перевівся до МЗС. Із 1893 р. – 

російський віце-консул у м. Хакодате, упродовж 1898 р. виконуючий обов’язки 

консула у м. Нагасакі, з 1899 р. – м. Гонконг, 1903 р. – генеральний консул у 

Мельбурні. В 1907 р. повернувся до Російської імперії та отримав нове 

призначення у Лісабон; 1911–1912 рр. – генеральний консул у м. Монреал, з 

вересня 1913 по 1925 рр. – Нью-Йорку. 

Джерело: Поллард М. Длинная жизнь консула М. М. Устинова [Електронний ресурс] / 

М. Поллард // Единение. – 31.03.2015. – Режим доступу : 

http://unification.com.au/articles/read/2677 

http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf
http://bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf
http://unification.com.au/articles/read/2677/


262 

Федоров Микола Дмитрович – представник пароплавної компанії 

«Добровольчий флот», 1910–1921 рр. російський нештатний консульський агент у 

японському порту Цуруга. 

Джерело: ГАРФ. Ф. 102. Департамент полиции Министерства Внутренних дел. Оп. 63. 

Д. 8 ч. 86. О включении в проект торгового договора между Россией и Японией статьи об 

установлении не свыше 6 месяцев срока действительности консульских виз на паспортах 

японских подданных, а также взимании пошлин при выдаче заграничного паспорта в размере 

50 коп (1906–1909). Л. 53, 60–61; Илышев П. В. Становление консульской системы / 

П. В. Илышев // Япония сегодня. – 2004. – №7. – С. 10–12; Lensen G. A. Russian Diplomatic and 

Consular Officials in East Asia: A Handbook of the Representatives of Tsarist Russia and the 

Provisional Government in China, Japan, and Korea from 1858 to 1924 and of Soviet Representatives 

in Japan from 1925 to 1968 / G. A. Lensen. – Tokyo : Sophia University Press, 1968. – P. 27. 

Фукуда Наохіко (1864–1915) – дипломат, 

упродовж 1900–1904 та 1906 рр. – секретар-перекладач 

при японському консульстві у м. Одеса, 1906–1909 рр. – 

віце-консул тієї ж установи, 1909–1910 рр. – віце-консул 

у Москві, надалі перекладач при японському посольстві 

у Санкт-Петербурзі. 

Джерело: ДАОО. Ф. 2. Канцелярия Одесского 

градоначальника. Оп. 1. Спр. 3264. О консуле Наохико Фукуда. 

Арк. 27; Московские вести // Русское слово. – 13 марта 

(28 февраля) 1909 г. – № 59. – С. 3; Lensen G. A. Japanese 

Diplomatic and Consular Officials in Russia: A Handbook of Japanese 

Representatives in Russia from 1874 to 1968: Compiled on the Basis 

of Japanese and Russian Sourеs with a Historical Introduction / 

G. A. Lensen. – Sophia University, 1968. – P. 145–146; 1.明治三十

一年度/分割 1 [1. 1898 рік, частина 1] [Електронний ресурс] // 

Japanese Centre for Asian Historical Records. – Р. 123–124, Режим доступу : 

https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B10074394400; 表紙  [Обкладинка] [Електронний 

ресурс] // Japanese Centre for Asian Historical Records. – Р. 142. – Режим доступу : 

https://www.jacar.archives.go.jp/aj/ meta/image_B02130260500 

Хірата Томоо – японський дипломат, працював виконуючим обов’язки 

генерального консула у м. Калькутта (1908–1912), третім секретарем посольства в 

Австралії (1912), упродовж 1914–1916 рр. – японським консулом у м. Москві, 

паралельно упродовж 1916 р. очолював установу в Іркутську. 

Джерело: ГАРФ. Ф. 102. Департамент полиции Министерства Внутренних дел. Оп. 71. 

Д. 31 ч. 13. О признании господина Хирото в качестве японского консула управляющим 

генеральным консульством в Москве. Л. 6, 9; Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне: 

Исследования и материалы / ред. Ю. А. Петрушина. – Иркутск : Оттиск, 2014. – С. 365–367;    

外務省月報（大正元年十一月分） [Міністерство іноземних справ. Щорічний звіт (листопад 

1912)] [Електронний ресурс] // Japanese Centre for Asian Historical Records. – Р. 255. – Режим 

доступу : https://www.jacar.archives.go.jp/ aj/meta/image_B13091330100 
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Додаток В 

Основні російсько-японські угоди 1955–1916 рр. 

В.1 Русско-японский договор о мире и дружбе, заключенный в Симоде 26 января / 

7 февраля 1855 г. (Трактат о торговле и границах) 

Ст. 1. Отныне да будет постоянный мир и искренняя дружба между Россией и Японией. 

Во владениях обоих государств русские и японцы пользуются покровительством и защитою, 

как относительно личной их безопасности, так и неприкосновенности их собственности. 

Ст. 2. Отныне границы между Россией и Японией будут проходить между островами 

Итурупом и Урупом. Весь остров Итуруп принадлежит Японии, а весь остров Уруп и прочие 

Курильские острова к северу составляют владение России. Что касается о. Карафуто (Сахалина), 

то он остается неразделенным между Россией и Японией, как было до сего времени. 

Ст. 3. Японское правительство открывает для русских судов три порта: Симода, в 

княжестве Идзу, Хакодате, в области Хакодате, и Нагасаки, в княжестве Хизен. В этих трех 

портах русские суда могут отныне исправлять свои повреждения, запасаться водою, дровами, 

съестными припасами и другими потребностями, даже каменным углем, где его можно иметь, и 

платят за все это золотом или серебряною монетой, а в случае недостатка денег заменяют их 

товарами из своего запаса. За исключением упомянутых гаваней, русские суда не будут 

посещать других портов кроме случаев, когда по причине крайней нужды судно не будет в 

состоянии продолжать свой путь. Сделанные в таком случае издержки будут уплачиваться в 

одном из открытых портов. 

Ст. 4. Претерпевшим крушение судам и лицам в обоих государствах будет оказываться 

всякого рода пособие и все спасшиеся будет доставляться в открытые порты. В продолжение 

всего своего пребывания в чужой земле они пользуются свободой, но подчиняются 

справедливым законам страны. 

Ст. 5. В двух первых из открытых портов русским предоставляется выменивать 

желаемые товары и имущество на привезенные товары, имущество и деньги.  

Ст. 6. Русское правительство назначит консула в один из двух первых упомянутых 

портов, когда признает это необходимым… Русские консулы будут назначены с 1856 г. Места и 

дома для консульства, будут определены японским правительством и русские живут в них по 

своим обычаям и законам. 

Ст. 7. Если возникнет какой-либо вопрос или дела, требующие обсуждения или решения, 

то оное будет обстоятельно обсуждено и устроено японским правительством. 

Ст. 8. Как русский в Японии, так японец в России всегда свободны и не подвергаются 

никаким стеснениям. Учинивший преступление может быть арестован, но судится не иначе как 

по законам своей страны. 

Ст. 9. В уважение соседства обоих государств, все права и преимущества, какие Япония 

предоставила ныне или даже впоследствии другим нациям, в тоже время распространяются и на 

русских подданных. Трактат сей будет ректификованные его величество император и 

самодержцем всероссийский и его величеством великим повелителем всей Японии… и 

ратификации будут обменены в Симоде не ранее 9 месяцев или когда обстоятельства позволят. 

Ныне же размениваются копии трактата за подписью и печатями полномочных обоих 

государств и все статьи его получают обязательную силу со дня подписи и будут храниться 

обоими договаривающимися сторонами верно и ненарушаемо. 
 

Джерело: Русско-японский договор о мире и дружбе, заключенный в Симоде 26 января / 7 

февраля 1855 г. // Сборник договоров и других документов по истории международных 

отношений на Дальнем Востоке (1842–1925) / ред. Э. Д. Гримм. – М. : Ин-т востоковедения, 

1927. – C. 52. 
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В.2 Российско-японский трактат о торговле и мореплавании от 7/19 августа 1858 г. 

Ст. 1. Статьи трактата, заключенного между Росией и Японией, в Симоде, 26 января / 

7 февраля 1855 года, не противоречат постановлениям настоящего трактата, остаются в своей 

силе. Обяснительные же статьи к Симодскому трактату и дополнтельный трактат, подписаный 

в Нагасакі, 12/24 октября 1857 года отменяются. 

Ст. 2. Отныне Его Величество Император Всероссийский будет иметь право назначать 

Дипломатического Агента ко Двору Его Величества Тайкуна Японского, а взамен Его 

Величество Тайкун Японский можент назначать дипломатического Агента ко двору Его 

Величества Императора Всеросийского. Дипломатический Агент может быть в звании Посла, 

Посланника, Министра и Поверенного в делах. 

Российский Дипломатический Агент имеет право постоянно жить в Эдо и со вступлением 

в свою должность может свободно посещать другие мета Японского Государства. Этим 

последним правом может также пользоватся Русский Генеральный Консул. 

Японский Дипломатический Агент и Генеральное Консульство в России, имеют такие же 

права, какие представляются в Японии Российскому Дипломатическому Агенству и 

Генеральному Консулу. 

Ст. 3. Сверх ныне уже открытых Портов Хакодате и Нагасаки и в замен порта Симода, 

Правительство Японии открывает еще следующие порты:  

Канагава, в бухте Бусиу, 1 июля (нового стиля) 1859 г. 

Хиого, в бухте Сессиу, с 1 января (нового стиля) 1863 г. 

Кроме этих двух портов Японское Правительство откроет с 1 января 1860 г. еще один 

удобный порт на западном берегу острова Нипон и известит о том Российское Правительство… 

как только порт будет избран. 

Порт Симода закроется через шесть месяцев после открытия порта Канагавы. 

Ст. 4. Правитетьство России может иметь Консула или Консульское Агенство во всех или 

некоторых из открытых для русской торговли портах Японии. 

Японское Правительство, смотря по надобности, отведет приличные места, как для домов 

Консула и лиц состоящих при нем, так и для школ, больниц и т. д. 

Ст. 5. В вишеупомянутых портах русские могут жить временно и постоянно, они имеют 

право наниметь земли и покупать или нанимать на этих землях дома и другие здания; также 

строить свои церкви, дома и магазины. Под видом жилищных построяк не должны быть 

воздвигаемы какие либо военные укрепления, и для сего японские власти могут иметь 

наблюдения за постройкою и переделкою здания. 

Места, где русские могут строиться, и частные правила для соблюдения в каждом порту, 

определены будут Русским Консулом сообща с местным Японским начальством. В случае 

разногласия их, дело разрешается Русским Дипломатическим Агентом и Представительством 

Японским. 

Ст. 6. В городах Это и Осака русские могут жить только для производства торговли, в 

первом с 1 января 1862 г.; а в последнем с 1 января 1863 г. 

Ст. 7. Русские, прибывающие в Японию постоянно или временно, могут жить там с 

своим семейством и следуя своим законам и обычаям. Они пользуются правом открытого и 

свободного вероисповедания… 

Ст. 9. Торговля русских с японцами будет производится свободно, по возможным 

соглашениям, без всякого вмешательства со стороны властей обеих государств. 

Русские могут нанимать японцев по торговым делам, в услужение и для другиех занятий. 

Японцы всех сословий могут безпрепятственно покупать, передавать, иметь у себя и 

употреблять предметы, привозимые русским. 

Ст. 10. Таможенные сборы с привозимых и вывозимых товаров будут взиматся в пользу 

японского правительства, по прилагаемому к настоящему трактату тарифу, основанном на 

процентной пошлине с цены товаров. 

Если японские таможенные чиновники будут не согласны с владельцем относительно 

обявленой им стоимости товаров, то они могут назначит товарам свою цену и предложить 
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владельце уступить им за нее товар свой. Если владелец не соглашается на это предложение, то 

он вносит пошлину по таможенной оценке товара, если же принимает ее, то получаеть всю 

сумму сполна и немедленно. 

Товары русских, оплаченные пошлинами в открытых портах и городах Японии, могут 

перевозится оттуда японцами во все другие места страны, уже без всяких новых на них, какого 

бы то ни было рода налогов. 

Если определенные в тарифах пошлины будут понижены японским правительством для 

судов японских или других наций, то преймущество это распространнится и на русские суда. 

Ст. 11. Ввоз в Японию опиума восприщен и если бы на каком либо из русских суден, 

пришедших для трговли, оказался опиум более 4 фунтов, то японские власти могут отобрать и 

уничтожить. 

Если бы русские оказались виновны…подверглись бы наказанию согласно русским 

законам. 

Ст. 12. Оружие всякого рода может быть продаваемо в Японии только правительству и 

иностранцам. Вывозить из Японии грузов риса и пшеницы не дозволояется, но они могут быть 

проданы в необходимом количестве для потребности команд и пассажиров суден. 

В случая, когда японское правительство по количеству добытой меди признает продажу 

оной возможною, продажа эта будет производиться им с публичного торга. 

Ст. 13. Всякая иностранная монета обращаеться в Японии по сравнительному весу и 

достоинству оной с японскою монетою того же рода. 

Все уплаты между русскими и японцами могут производиться безразлично иностанными 

или японскими деньгами. 

Ст. 14. Разбирательство всяких дел между русскими и японцами производится русским 

консулом вместе с японскими властями, и в случае обвинения русских, с них взыскивается по 

русским законам, а виновные японцы подвергаются наказаниями по законам их страны… 

Ст. 15. Если впоследствии окажится нужным изменить или дополнить существующие… 

трактаты, то каждое из правительств может требовать пересмотра их, но не ранее 1 июля 

1872 года и по извещении о том за год до этого. 

Ст. 16. Все права и преймущества, которые могут быть данны впоследствии другим 

нациям, распространяются в то же время и на русских, без дальнейших переговоров. 

В России японци имеют теже права и преимущещества, какие дарованы в ней всем другим 

иностранцам. 

Ст. 17. Трактат сей получит силу и действия с 1 июля 1859 г. 
 

Джерело: Treaty of Amity and Commerce between Russia and Japan, signed in Edo 

[Електронний ресурс] // Посольство Российской Федерации в Японии. – Режим доступу : 

http://www.russia-emb.jp/english/embassy/gallery/foreign-policy-archives-of-the-russian-empire-

history-of-russianjapanese-relations-18-19-centuries.html 
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В.3 Русско-японский договор об обмене Курильских островов на Сахалин заключенный в 

Санкт-Петербурге 25 апреля/7 мая 1875 г. 

Его высочество император всероссийский и его высочество император Японии, желая 

положить конец многочисленным неудобствам, проистекающим от совместного владения 

островом Сахалин, и упрочнить существующее между ними доброе согласие, постановили 

заключить трактат о взаимной уступке, со стороны его высочества императора всероссийского 

группы Курильских островов, а со стороны его высочество император Японии – его прав на 

остров Сахалин… 

Ст. 1. Его высочество император японский… уступает его высочеству императору 

всероссийскому часть территории острова Сахалин (Карафуто), которою он ныне владеет…, так 

что отныне означенный остров Сахалин (Карафуто) весь будет принадлежать Российской 

империи, и пограничная черта между империями Российской и Японской будет проходить в 

этих водах через Лаперузов пролив. 

Ст. 2. Взамен уступки России прав на остров Сахалин… его высочество император 

всероссийский… уступает его высочестве императору японскому группу островов, называемых 

Курильскими, которыми он ныне владеет…, так что отныне сказанная группа Курильских 

островов будет принадлежать Японской империи. Эта группа заключает в себе ниже 

означенные 18 островов… так что пограничная черта между империями Российской и 

Японской в этих водах будет проходить через пролив, находящийся между мысом Лопаткою 

полуострова Камчатки и островом Шумшу. 

Ст. 6. В уважение выгод, проистекающих от уступки острова Сахалин, его величество 

император всероссийский предоставляет: 

1) Японским судам право посещать порт Корсакова… не платя всяких портовых и 

таможенных пошлин, в продолжение десятилетнего срока… 

2) Японским судам и купцам, для судоходства и торговки в портах Охотского моря и 

Камчатки, а также для рыбной ловли в этих водах и вдоль берегов, те же права и преимущества, 

которыми пользуются в Российской империи суда и купцы наиболее благоприятствуемых 

наций. 

 

Джерело: Русско-японский договор об обмене Курильских островов на Сахалин заключен 

в С.-Петербурге 25 апреля (7 мая) 1875 г. // Международная политика новейшего времени в 

договорах, нотах и декларациях : в 3 ч. / сост. Ю. В. Ключников, А. Сабанин. – М. : Литиздат 

НКИД, 1925. – Ч. 1. – С. 214. 
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В.4 Русско-японский договор о торговле и мореплавании 8 июня/27 мая 1895 г. 

Ст. 1. Подданным каждой из обоих высоких договаривающихся сторон предоставляется, 

при соблюдении ими законов страны, полная свобода приезда, путешествия или проживания в 

каком бы то ни было месте территории договаривающейся стороны, причем они будут 

пользоваться полным покровительством, как лично, так и относительно своего имущества. 

Они будут иметь свободный и легкий доступ к судебным учреждениям для отыскивания и 

защиты своих прав; они могут, наравне с туземными подданными, избирать и пользоваться 

услугами поверенных, адвокатов и уполномоченных для подачи исков и ответа по искам перед 

означенными судами, а относительно других предметов судебной администрации они будут 

пользоваться всеми правами и преимуществами, предоставленными туземным подданным. 

Подданный каждой из договаривающихся сторон относительно всего, что касается права 

проживания и путешествия, владения какого бы то ни было рода движимыми имуществами или 

вещами, передачи движимых имуществ путем наследства по закону или каким-либо другим 

способом и права располагать каким бы то ни было способом всякого рода имуществом, какое 

они могут законно приобрести, будут пользоваться на территории другой стороны теми же 

льготами, преимуществами и правами, какие предоставлены туземным подданным или 

подданным, либо гражданам наиболее благоприятствуемой нации, и не будут, в этом 

отношении, подвергаемы никакому налогу или сбору, более высокому чем тот, которому 

подлежат туземные подданные или подданные, либо граждане наиболее благоприятствуемой 

нации. 

Подданные каждой из договаривающихся сторон будут пользоваться на территории 

другой стороны полной свободой совести и могут, при соблюдении законов, предписаний и 

правил, исполнять свои религиозные обряды в частных домах или публично; равным образом 

они будут пользоваться правом хоронить своих умерших соотечественников по своим 

религиозным обычаям на удобных и приспособленных к тому местах, которые будут для этой 

цели устроены и содержимы. 

Они не будут, под каким бы то ни было предлогом, подвергаемы повинностям или сборам, 

иным или более высоким, чем те, коим подлежат туземные подданные или подданные, либо 

граждане наиболее благоприятствуемой нации. 

Подданные каждой из договаривающихся сторон, проживающие на территории другой 

стороны, не будут привлекаемы ни к какой обязательной военной службе, как в сухопутных 

войсках, так и в национальной гвардии или в ополчении; они будут освобождены от всяких 

повинностей, налагаемых взамен личной службы, от всяких насильственных займов и всяких 

военных стеснений или повинностей. 

Ст. 2. Между территориями обеих договаривающихся сторон устанавливается взаимная 

свобода торговли и мореплавания. Подданные каждой из договаривающихся сторон, могут, на 

каком бы то ни было месте другой стороны, производить торговлю оптовую или розничную 

всеми произведениями, изделиями промышленности и товарами, какими торговля дозволена, 

как лично, так и через своих представителей, одни или в обществе с иностранцами или с 

подданными страны, они могут на означенных местах приобретать в собственность, или 

нанимать, или занимать дома и магазины, нанимать земли для жительства или производства 

торговли, при соблюдении во всех этих отношениях, как законов, так и полицейских и 

таможенных правил, коим подлежат туземные подданные. Им предоставляется полная свобода 

входить со своими судами и грузами во все места, порты и реки другой стороны, которые ныне 

открыты для иностранной торговли, и они будут пользоваться относительно торговли и 

мореплавания теми же правами, которые предоставлены туземным подданным, не подвергаясь 

никаким повинностям, сборам или пошлинам, какого бы ни было рода или наименования, 

взимаемых от имени или в пользу правительства, должностных или частных лиц или каких-

либо учреждений, иным или более высоким, чем те, коим подлежат туземные подданные. При 

сем, однако, разумеется, что заключающиеся в настоящей и предыдущей статьях постановления, 

ни в чем не изменяют законов, предписаний и особых правил, действующих в каждом из обоих 

государств и применяемых ко всем вообще иностранцам. 
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Ст. 3. Жилища, магазины и лавки подданных одной из высоких договаривающихся 

сторон в территории другой стороны, равно как и принадлежащие к ним здания, служащие для 

жилья или торговли, будут неприкосновенны. В этих жилищах и зданиях не будет дозволено 

производить следствия и домашние обыски или же рассматривать книги, бумаги или счета 

иначе, как при соблюдении условий и формальностей, установленных законами, 

предписаниями и правилами, применяемыми к туземным подданным. 

Ст. 4. [Установление обоюдного наибольшего благоприятствования в отношении 

ввозных пошлин и в отношении запрещения ввоза определенных произведений или изделий]… 

Это последнее постановление не распространяется на запрещения по санитарной части или 

иные, вызываемые необходимостью ограждения личной безопасности, а равно и охранения 

скота и полезных для земледелия растений… 

Ст. 6. … [о] транзитных пошлин и всего, что касается склада товаров в пакгаузах, премий, 

льгот и возврате пошлин… 

Ст. 8. В портах каждой из двух стран не будет налагаемо на суда другой стороны никаких 

ластовых (с тоннажа), маячных, портовых, лоцманских, карантинных или же других подобных 

или соответственных пошлин, какого бы то ни было рода или наименования, взимаемых от 

имени или в пользу правительства, должностных или частных лиц, корпораций или каких-либо 

учреждений, которые в подобном случае не налагались бы равным образом и на одинаковых 

условиях на туземные суда вообще. Это равенство будет взаимно применяться к обоюдным 

судам без различия мест, откуда они приходят или куда они назначены. 

Ст. 9. Во всем, что касается размещения, нагрузки судов в портах, бассейнах, доках, на 

рейдах, в гаванях или реках территории обоих государств, не будет предоставляемо туземным 

судам никакого преимущества, которое не было бы равным образом предоставляемо судам 

другого государства… 

Ст. 10. Каботажное судоходство в территориях той или другой из высоких 

договаривающихся сторон не подлежат действию постановлений настоящего договора и 

подчиняются законам, предписаниям и условиям Японии и России по принадлежности… 

Всякое японское судно, нагруженное за границей с назначением в два порта или несколько 

портов территории его величества императора всероссийского [то же далее о русских судах] 

может, при соблюдении законов и таможенных правил страны, выгрузиться частью в одном 

порте и переходить в другой порт или другие порты своего назначения, где иностранная 

торговля дозволена, для выгрузки остальной части своего первоначального груза. 

Японское правительство, однако, дозволяет русским судам во время действия настоящего 

договора перевозить по прежнему свои грузы между открытыми в настоящее время портами 

империи, исключая порты Осаки, Ниигата и Эбису. 

Ст. 11. Всякое военное или купеческое судно той или иной из высоких 

договаривающихся сторон, принужденные ненастною погодою или другою опасностью 

укрыться в порт другой стороны, может там свободно чиниться, доставать нужные припасы и 

снова выходить в море, не платя иных военных или купеческих сборов, кроме тех, которые 

платят туземные суда. Однако же, если бы шкипер купеческого судна был вынужден продать 

часть своего груза для покрытия своих издержек, то он обязан сообразоваться с 

постановлениями и тарифами того места, куда он пристал. [Взаимное обязательство извещать 

консульские власти подлежащей стороны о крушении или посадке на мель военных или 

купеческих судов другой стороны.— О применении к спасению судов русских и японских 

законов по принадлежности и т. п.]. 

Ст. 12. Все суда, признаваемые японскими то японским законам, и все суда, 

признаваемые русскими по русским законам, будут для достижения цели настоящего договора 

обоюдно признаваться японскими и русскими по принадлежности. 

Ст. 13. Если матрос военного или купеческого судна, принадлежащего той или другой из 

высоких договаривающихся сторон, учинит побег на территорию другой стороны, то местные 

начальства будут обязаны оказать все зависящее от них содействие к задержанию и выдаче 

дезертира по требованию, заявленному им консулом того государства, коему принадлежит 
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военное или купеческое судно, с которого учинен побег, или представителем означенного 

консула. При этом разумеется, что настоящее постановление не подлежит применению к 

подданным того государства, в котором побег состоялся. 

Ст. 14. [Подтверждение принципа наибольшего благоприятствования «во всем, что 

касается торговли и мореплавания»]. 

Ст. 15. [Обоюдное право назначать генеральных консулов и т. д.]… за исключением 

местностей, где допущение консульских чинов оказалось бы несоответственным [с 

соблюдением в последнем отношении принципа наибольшего благоприятствования]. 

Ст. 16. Подданные каждой из высоких договаривающихся сторон, будут пользоваться на 

территории другой стороны тою же защитой, которая оказывается туземным подданным 

относительно патентов, фабричных клейм и рисунков, при соблюдении определенных законом 

формальностей. 

Ст. 17. … Разные иностранные поселения в Японии со дня вступления в силу 

подписанного сего числа договора о торговле и мореплавании войдут вполне в состав 

подлежащих японских (городских) обществ (communes) и впредь будут подчинены общему 

японскому управлению... При этом, разумеется, что консульские власти… будут во всех 

случаях заменены японскими властями. Все земли, раньше предоставленные японским 

правительством в общественное пользование иностранных поселений без платежа поземельной 

подати, останутся на вечные времена изъятыми от платежа всяких сборов, исключая 

отчуждения их для государственной или общественной пользы (sauf le drdit de domaine 

immanent), и будут оставляемы в общественном пользовании, для которого они были 

первоначально назначены. 

Ст. 18. Настоящим договором со дня вступления его в обязательную силу заменяются 

(договоры 1855, 1858, 1867 и все дополнительные к ним соглашения и конвенции и 

прекращается их обязательная сила), вследствие чего юрисдикция, до тех пор отправляемая 

русскими судами в Японии и все особые привилегии, изъятия и льготы, коими русские 

подданные до тех пор пользовались, как входящими в состав этой юрисдикции или к 

ней принадлежащими, прекращаются и отменяются окончательно и без особого извещения; все 

же права этой юрисдикции с того же времени будут присвоены японским судебным властям и 

ими применяемы. 

Ст. 19. Настоящий договор получит обязательную силу лишь через 4 года, по крайней 

мере, со дня его подписания… 
 

Джерело: Договор о торговле и мореплавании между Россией и Японией 27 мая (8 июня) 

1895 г. // Сборник договоров и дипломатических документов по делам Дальнего Востока 1895–

1905 гг. – СПб. : Типография А. М. Менделевича, 1906. – Т. 1. – Вып. 1. – 1906. – С. 27–52. 

 

  



270 

В.5 Мирный договор, подписанный между Россией и Японией в Портсмуте. 

23 августа/5 сентября 1905 года. 

Ст. 1. Мир и дружба пребудут отныне между их величествами императором 

всероссийским и императором Японии, равно как между их государствами и обоюдными 

подданными. 

Ст. 2. Российское императорское правительство, признавая за Японией в Корее 

преобладающие интересы политические, военные и экономические, обязуется не вступать и не 

препятствовать тем мерам руководства, покровительства и надзора, кои императорское 

японское правительство могло бы решить необходимым принять в Корее. 

Условлено, что русско-подданные в Корее будут пользоваться совершенно таким же 

положением, как подданные других иностранных государств, а именно, что они будут 

поставлены в те же условия, как и подданные наиболее благоприятствуемой страны. 

Равным образом установлено, что во избежание всякого повода к недоразумениям, обе 

высокие договаривающиеся стороны воздержатся от принятия на русско-корейской границе 

каких-либо военных мер, могущих угрожать безопасности русской или корейской территории. 

Ст. 3. Россия и Япония взаимно обязуются: 

1) Эвакуировать совершенно и одновременно Манчжурию, за исключением территории, 

на которую распространяется аренда Ляодунского полуострова, согласно постановлениям 

дополнительной, 1 ст., приложенной к сему договору; 

2) Возвратить в исключительное управление Китая вполне и во всем объеме все части 

Манчжурии, которые ныне заняты русскими или японскими войсками, или которые находятся 

под их надзором, за исключением вышеупомянутой территории. 

Российское императорское правительство объявляет, что оно не обладает в Манчжурии 

земельными преимуществами либо преференциальными или исключительными концессиями, 

могущими затронуть верховные права Китая, или несовместимые с принципом равноправности. 

Ст. 4. Россия и Япония взаимно обязуются не ставить никаких препятствий общим мерам, 

которые применяются равно ко всем народам и которые Китай мог бы принять в видах 

развития торговли и промышленности в Манчжурии. 

Ст. 5. Российское императорское правительство уступает императорскому японскому 

правительству, с согласия китайского правительства, аренду Порт-Артура, Талиена и 

прилегающих территорий и территориальных вод, а также все права, преимущества и 

концессии, связанные с этой арендою или составляющие ее часть, и уступает равным образом 

императорскому японскому правительству все общественные сооружения и имущества на 

территории, на которую распространяется вышеупомянутая аренда.  

Обе высокие договаривающиеся стороны взаимно обязуются достигнуть упоминаемого в 

вышеуказанном постановлении согласия китайского правительства. 

Императорское японское правительство заверяет со своей стороны, что права 

собственности русско-подданных на вышеупомянутой территории будут вполне уважены. 

Ст. 6. Российское императорское правительство обязуется уступить императорскому 

японскому правительству без вознаграждения, с согласия китайского правительства, железную 

дорогу между Чан-чун (Куань-чэн-цзы) и Порт-Артуром и все ее разветвления со всеми 

принадлежащими ей правами, привилегиями и имуществом в этой местности, а также все 

каменноугольные копи в названной местности, принадлежащие означенной железной дороге 

или разрабатываемые в ее пользу. 

Обе высокие договаривающиеся стороны взаимно обязуются достигнуть упоминаемого в 

вышеуказанном постановления согласия китайского правительства. 

Ст. 7. Россия и Япония обязуется эксплуатировать принадлежащие им в Манчжурии 

железные дороги исключительно в целях коммерческих и промышленных, но ни коим образом 

не в целях стратегических. 

Установлено, что это ограничение не касается железных дорог на территории, на которую 

распространяется аренда Ляодунского полуострова. 
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Ст. 8. Императорские правительства российское и японское, в видах поощрения и 

облегчения сношений и торговли, заключат в скорейшем по возможности времени, отдельную 

конвенцию, для определения условий обслуживания соединенных линий в Манчжурии. 

Ст. 9. Российское императорское правительство уступает императорскому японскому 

правительству в вечное и полное владение южную часть острова Сахалина и все прилегающие 

к последней острова, равно как и все общественные сооружения и имущества, там находящиеся. 

Пятидесятой параллель северной широты принимается за предел уступленной территории. 

Точная граничная линия этой территории будет определена согласно постановлениям 

дополнительной 2 статьи, приложенной к сему договору. 

Россия и Япония взаимно соглашаются не возводить в своих владениях на острове 

Сахалине и на прилегающих к нему островах никаких укреплений, и подобных военных 

сооружений. Равным образом она взаимно обязуются не принимать никаких военных мер, 

которые могли бы препятствовать свободному плаванию в проливах Лаперузовом и Татарском. 

Ст. 10. Русским подданным, жителям уступленной Японии территории, представляется 

продавать свое недвижимое имущество и удаляться в свою страну, но если они предпочтут 

остаться в пределах уступленной территории, за ними будут сохранены и обеспечены 

покровительством, в полной мере, их промышленная деятельность и права собственности, при 

условии подчинения японским законам и юрисдикции. 

Япония будет вполне свободна лишить права пребывания в этой территории всех жителей, 

не обладающих политической или административной правоспособностью, или же выселить их 

из территории… 

Ст. 11. Россия обязуется войти с Японией в соглашение в видах предоставления 

японским подданным прав по рыбной ловле вдоль берегов русских владений в морях Японском, 

Охотском и Беринговом… 

Ст. 12. Так как действие договора о торговле и мореплавании между Россией и Японией 

упразднено было войной, императорские правительства российское и японское обязуется 

принять в основание своих коммерческих сношений, впредь до заключения нового договора о 

торговле и мореплавании на началах договора, действовавшего перед настоящей войной, 

систему взаимности на началах наибольшего благоприятствования, включая сюда тарифы по 

ввозу и вывозу, таможенные обрядности, транзитные и тоннажные сборы, а также условия 

допущения и пребывания агентов, подданных и судов одного государства в пределах другого. 

Ст. 13. В возможно скорейший срок по введении в действие настоящего договора, все 

военнопленные будут взаимно возвращены… 

Российское и японское правительства представят друг другу, в скорейшем по 

возможности времени, после окончания передачи пленных, документами оправданный счет 

прямых расходов произведенных каждым из них по уходу за пленными и их содержанию со дня 

пленения или сдачи до дня смерти или возвращения. Россия обязуется возместить Японии, в 

возможно скорейший срок по обмене этих счетов, как выше установлено, разницу между 

действительным размером произведенных таким образом Японией расходов и действительным 

размером равным образом произведенных Россией издержек… 
 

Джерело: Мирный договор, подписанный между Россией и Японией в Портсмуте // 

Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем 

Востоке (1842–1925) / ред. Э. Д. Гримм. – М. : Ин-т востоковедения, 1927. – С. 166–168. 
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В.6 Российско-японская (общеполитическая) 30/17 июля 1907 года. (Извольского-Мотоно)  

I. Договор опубликованный. 

Ст. 1. Каждая из высоких договаривающихся сторон обязуется уважать 

существующую территориальную целость другой и все права, вытекающие для той и другой 

стороны из действующих трактатов между ними и Китаем… а равно из специальных 

соглашений, заключенных между Россией и Японией. 

Ст. 2. Обе высокие договаривающиеся стороны признают независимость и целость 

территории Китайской империи и принцип общего равноправия (opportunite egale) по 

отношению к торговле и промышленности всех наций... 

II. Договор секретный. 

Ст. 1. … Япония обязывается не искать за свой счет или в пользу японских или иных 

подданных никакой железнодорожной или телеграфной концессии в Манчжурии к северу от 

линии, установленной дополнительной статьей к настоящей конвенции, и не затруднять ни 

прямо, ни косвенно всякого рода действия, поддержанные российским правительством, 

имеющие в виду такого рода концессии в указанном районе; и Россия, с своей стороны, 

руководимая тем же миролюбивым побуждением, обязывается не искать за свой счет или в 

пользу российских или иных подданных никакой железно-дорожной или телеграфной 

концессии к югу от вышеназванной линии и не затруднять ни прямо, ни косвенно всякого рода 

действия, поддержанные японским правительством, имеющие в виду такого рода концессии в 

указанном районе. 

При сем твердо разумеется, что все права и привилегии, принадлежащие Китайско-

восточной железной дороге в силу договоров о сооружении этой железной дороги от 16/28 

августа 1896 и от 13/25 июня 1898 гг., останутся в силе на части этой железной дороги, 

расположенной, к югу от демаркационной линии, установленной дополнительной статьей. 

Ст. 2. Россия, признавая отношения политической солидарности между Японией и 

Кореей, вытекающие из конвенций и соглашений, ныне имеющих силу между ними… 

обязывается не вмешиваться и не чинить препятствий, дальнейшему развитию этих отношений; 

и Япония, со своей стороны, обязывается распространить на правительство, консульских 

агентов, подданных, торговлю, промышленность и мореплавание России в Корее во всех 

отношениях права наиболее благоприятствуемой нации впредь до заключения окончательного 

договора. 

Ст. 3. Имперского японского правительства, признавая во Внешней Монголии 

специальные интересы России, обязывается воздержаться от всякого вмешательства, 

способного нанести ущерб этим интересам. 

Ст. 4. Настоящая конвенция будет строго конфиденциальной между двумя высокими 

договаривающимися сторонами... 

Дополнительная статья. 

Демаркационная линия между Северной и Южно Манчжурией, упомянутая в ст. 1 

настоящей конвенции устанавливается следующим образом: 

Исходя из северо-западного пункта русско-корейской границы и представляя 

совокупность прямых линий, линия идет, проходя через Хунчун и крайний северный пункт 

озера Пиртанг на Сюшуйган; оттуда она следует по Сунгари до устья Наньцзяня и подымается 

оттуда вверх по течению этой реки до устья реки Толахо. Начиная от этого пункта линия 

следует по течению этой реки до пересечения ее с 122 меридианом к востоку от Гринвича. 
 

Джерело: Русско-японская (общеполитическая) конвенция 13 февраля (31 января) 

1907 года // Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на 

Дальнем Востоке (1842–1925) / ред. Э. Д. Гримма. – М. : Ин-т востоковедения, 1927. – С. 168–

170. 
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В.7 Договор о торговле и мореплавания заключенный между Россией и Японией 

15/28 июля 1907 г. 

Статьи 1–14, 16 совпадают со статьями 1–14, 16 договора 1895, признавая за японцами 

в России и россиянам в Японии права наиболее благоприятствуемых наций.  

Ст. 11… Все корабли или суда, таким образом ставшие на мель или потерпевшие 

крушение, все обломан и принадлежности, все принадлежащее им снаряды и все вещи и товары, 

спасенные с означенных кораблей и судов, включая брошенные за борть предметы или, в 

случае их продажи, вырученный деньги, равно как все бумаги, найденные на этих кораблях или 

судах, ставших на мель или потерпевших крушение, будут передаваемы владельцам или их 

представителям по их требованию. В случае же отсутствия на местах владельцев или их 

представителей, означенные вырученный деньги или предметы будут передаваемы 

Генеральным Консулам, Консулам, Вице-Консулам или Консульским Агентам по 

принадлежности, по их требованию, в назначенных местными законами срок, и эти 

Консульские чины, владельцы или их представители будут уплачивать только расходы по 

сбережению означенных предметов, равно как и издержки по спасанию и иные расходы, 

платежу которых были бы подвергаемы в случае крушения туземные суда. 

Вещи и товары, спасенные от крушений, будут изъяты от платежа всяких таможенных 

пошлин, если только они не поступят в таможню для внутреннего потребления, в таковом 

случае они подлежать взиманию установленных пошлин. 

В случае, если судно, принадлежащее поданным одной из договаривающихся сторон, 

потерпит крушения или станет на мель в территории другой стороны, то Генеральные Консулы, 

Консулы, Вице-Консулы или Консульские Агенты, по принадлежности, будут иметь право, как 

в отсутствии хозяина шкипера или иного представителя, так и в том случае, если один из них 

находится на-лицо, но о том просит, оказать официальное свое содействие для предоставлении 

своим соотечественникам необходимой помощи. 

Ст. 13. Если матрос военного или купеческого судна, принадлежащего той или другой из 

высоких договаривающихся сторон, учинит побег на территорию другой стороны, то местная 

власти будут обязана оказывать все зависящее от них содействия к задержанию и выдачи 

дезертира по требованию, заявленному им Консулом той страны, которой принадлежит военное 

или купеческое судно, с которого учинен побег, или представителем означенного Консула. 

При этом разумеется, что настоящее постановление не подлежит применению к 

подданным того государства, в котором побег состоялся. 

Ст. 15. Каждая из высоких договаривающихся сторон будет иметь право назначать 

Генеральных Консулов, Консулов, Вице-Консулов и Консульских Агентов во всех портах, 

городах и места другой стороны, за исключением местностей, где допущение таких 

Консульских чинов признавалось бы неподходящим. 

Этого ограничения, однако, не будет сделано для одной из договаривающихся сторон, 

если оно не распространится, вместе с темь, на все другие державы. 

Генеральные Консулы, Консулы, Вице-Консулы и Консульские Агенты будут иметь 

возможность, при условии взаимства, исполнять все свои обязанности и пользоваться всеми 

привилегиям, изъятиями, льготами и правами, которые предоставлены или впредь будут 

предоставлены Консульским чинам наиболее благоприятствуемой наций. 

Органы дипломатического представительства и штатные Консульства, которые будут 

отправляемы в Россию японским правительством, равно как и состоящее при них чины, будут 

пользоваться, при условии взаимства, полной и неограниченной свободой от цензуры, в 

отношении как газет и журналов, так равно и произведений науки, искусства и литературы. 

ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ 

Постановлено, что нижеследующие оговорки не будут считаться нарушающими 

настоящего договора, поскольку он являются исключительными и независящим от правил, 

вообще применяемых к внешней торговле и внешним сношении; оговорки эти не могут ни в 

каком случае толковаться в ущерб принципам равноправности с туземными подданными и 
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наибольшего благоприятствования, установленного настоящим договором, за исключения, 

указанными ниже 

Со стороны России 

Ст. 1. Льготы, который предоставлены ныне или будут впредь предоставлены соседним 

государствам для облегчения торгового оборота в сопредельной полосе до 50-ти верст 

шириною. 

 Ст. 2. Льготы, который ныне предоставлены или могут быть впредь проставлены по 

привозу или вывозу жителями Архангельской губернии, а также северной у прибрежью 

Азиатской Россия (Сибири). 

От. 3. Особых постановлений, содержащихся в договоре, заключенном Россией со 

Швецией и Норвегией 1838 года. 

Ст. 4. Постановления, относящиеся к торговли России с сопредельными азиатскими 

странами. 

Ст. 5. Льгота, которою пользуются суда, построенные в России и принадлежащие 

русским подданным, которые суда в продолжение первых трех лет освобождаются от платежа 

судоходных пошлин. 

Ст. 6. Льготы, предоставленные в России разным любительским обществам, именуемыми 

Яхт-клубами. 

Ст. 7. Монополия на какой-бы ни было предмет, которую Русское Правительство могло-

бы оставить за собой. 

Со стороны Японии 

Ст. 1. Постановления, касающиеся особых отношений между Японией и Кореей, по 

торговле, промышленности и мореплаванию. 

Ст. 2. Постановления, относящиеся до торговли Японии с соседними с Японией странами 

восточной Азии, расположенными на восток от Малакского пролива. 

Ст. 3. Монополия на какой бы ни было предмет, который японское правительство могло 

бы оставить за собою. 

Джерело: АВПРИ. Ф. 161. Санкт-Петербургский Главный архив 1–10. Оп. 28. Д. 535. 

Договор о торговле и мореплавании, заключенный между Россией и Японией 15/28 июля 1907 г. 

Л. 2–23. 
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В.8 Российско-японская рыболовецкая конвенция от 15 июля 1907 г. 

Ст. 1. Российское имперское правительство предоставляет японским подданным… право 

ловить, собирать и обрабатывать всякого рода рыбу и продукты моря, кроме котиков и морских 

бобров, вдоль побережья морей Японского, Охотского и Берегового, за исключением бухт… 

перечисленных в статье 1 приложенного к сему Протоколу. 

Ст. 2. Японским подданным разрешается заниматься рыбной ловлей и обработкой рыбы 

и продуктов моря на специально предназначенных для этой цели участках, расположенных как 

на море, так и на берегу, которые будут сдаваться в аренду с публичных торгов, без всякого 

различения между японскими и русскими подданными, будь то на долгий строк, будь то на 

короткий; в этом отношении японские подданные будут пользоваться правилами, одинаковыми 

с русскими подданными, кои приобрели рыболовные участки…  

О времени и месте, назначении этих торгов, равно как и о необходимых подробностях 

касающихся сдачи в аренду различных рыболовных участков, будет официально сообщаться 

Японскому Консульству во Владивостоке, по крайней мере, за два месяца до торгов… 

Ст. 3. Японские подданные, которые приобрели в аренду рыболовные участки… будут 

иметь право, в пределах этих участков, свободно пользоваться береговым пространством… Они 

будут иметь право производить на нем необходимые починки своих бараков и сетей, 

вытаскивать последние на берег и выгружать свою рыбу и продукты моря, солить, сушить, 

обрабатывать и сохранять свой улов и добытые продукты. В этих целях им предоставляется 

свобода возводить на берегу постройки, склады, хижины и сушильни, а также перемещать их. 

Ст. 4. Японские и русские подданные… равные во всем что касается налогов или пошлин. 

Ст. 5. Русское Имперское Правительство не будет взымать никаких пошлин с рыбы и 

продуктов моря выловленных или собранных в Приамурской и Амурской областях, независимо 

от того, будет ли эта рыба и продукты моря обработанные или необработанные, раз они будут 

предназначены для вывоза в Японию. 

Ст. 6. Не будет установлено никакого ограничения относительно национальности лиц, 

нанимаемых японскими подданными для рыбной ловли или для обработки рыбы и продуктов 

моря в местностях определенных в статье 1 настоящей Конвенции. 

Ст. 7. Что касается способа обработки рыбы и продуктов моря, то Российское 

Правительство обязуется не налагать на японских подданных особых ограничений, которым не 

будут подчиняться русские подданные… 

Ст. 8. Японские подданные, которые приобретут право рыбной ловли, могут 

направляться прямо либо из Японии к местам рыбной ловли, либо из указанных мест в Японии, 

на судах снабженных свидетельством, выданным в Японии подлежащим Русским консульством, 

а также патентом о здравии, выданными японскими властями… указанные суда обязаны во 

всех иных отношениях, подчиняться русским законам о каботаже… 

Ст. 9. Как японские так и русские подданные… будут поставлены в одинаковое 

положение в отношении законов, постановлений и административных распоряжений…Что 

касательно изданных администрацией распоряжений, то о них Японский Консул во 

Владивостоке будет оповещаться, по крайней мере, за два месяца до вступления их в силу. 

Ст. 11. Японские подданные могут заниматься обработкой рыбы и продуктов моря на 

земельных участках, которые будут им сдаваться в аренду.  

Ст. 12. Японское Правительство… обязуются не налагать никаких ввозных пошлин на 

рыбу и продукты моря, выловленные или собранные в Приамурской и Амурской областях… 

Ст. 13. Настоящая Конвенция остается в силе в течении 12 лет. 

Протокол 

Ст. 8. Продолжительность аренды рыболовных участков, сдающихся на публичных 

торгах, устанавливается следующая: 

1. Один год – для участков, которые будут открыты в первый раз после вступления в 

силу рыболовецкой Конвенции. 

2. Три года – для участков, которые уже сдавались в течении года 
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3. Три года – для участков которые уже эксплуатировались в течении первого 

трехлетнего периода. 

4. Пять лет – для участков, которые уже эксплуатировались у течении двух 

трехлетних периодов. 

Ст. 11. Навигационное свидетельство, для пробега из Японии к рыбным промыслам в 

русских водах и обратно, выдается надлежащими Русскими консулами японским рыболовам по 

предъявлению документов, удостоверяющих: 

1. Право на аренду участка (или участков) к которому судно намерено отправиться; 

2. Число лиц на судне; 

3. Род груза, как предназначенного исключительно для рыбного промысла. 

Навигационное свидетельство перечисляет: 

1. Название судна и порта, к которому последнее приписано; 

2. Имя и фамилию рыболова-предпринимателя собственника участка (или участков) 

3. Точное обозначение рыболовного участка (или участков), к которому 

направляется судно; 

4. Род и количество груза; 

5. Число лиц на судне. 

Судно, снабженному вышеуказанным свидетельством и патентом о здоровьем, 

разрешаться заходить в порт лишь в тех местах русского побережья, которые указаны в 

свидетельстве… порты, в которых имеется таможня, всегда доступны для таких судов… 
 

Джерело: [Российско-японская рыболовецкая конвенция от 15 июля 1907 г.] // Полное 

собрание законов Российской империи. Собрание третье : в 33 т. – СПб. : В Типографии II 

Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1907. – Т. 27. – С. 463–469. 

 

В.9 Протокол об открытии консульств в России и Японии, подписанный 15/28 июля 1907 г. 

В виду того, что Российское Императорское и Японское Императорское Правительства 

постановили во время переговоров касательно заключения между обоими Государствами 

Договора о торговли и мореплавания и Рыболовной конвенции, упорядочить некоторые 

вопросы, касающееся консульств, нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные, 

согласились формулировать состоявшееся по сему предмету соглашение нижеследующим 

образом: 

1) Российское правительство дает в обычном порядке разрешения на открытия 

Японского Консульства во Владивостоке и Японского Консульства в Николаевске; 

2) Японское правительство дает со своей стороны равным образом в обычном 

порядке разрешение на открытие Российского Консульства в Цуруге и Российского 

консульства в Отару. 

3) Настоящее соглашение войдет в силу тотчас после обмена ратификации 

Торгового Договора и Рыболовной конвенции… 

Джерело: АВПРИ. Ф. 161. Санкт-Петербургский Главный архив I-10. Оп. 28. Д. 534 

Протокол об открытии консульств в России и Японии. Подписанный 15/28 июля 1907 г. Л. 2. 
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В.10 Русско-японское соглашение 4 июля 1910 г. (Извольський-Мотоно). 

I. Договор опубликованный. 

Имперское российское правительство и имперское японское правительство, искренно 

преданные принципам, установленным конвенцией, заключенной между ними 30 (17) июня 

1907 г. и желая развить результаты этой конвенции в целях укрепления мира на Дальнем 

Востоке, согласились дополнить названное соглашение нижеследующими соглашениями: 

Ст. 1. В целях облегчения сношений и развития международной торговли, высокие 

договорные стороны взаимно обязываются оказывать друг другу дружественное содействие для 

улучшения соответственных их железно-дорожные линий в Манчжурии и для 

усовершенствования соединительной службы вышеуказанных железных дорог, воздерживаясь 

от всякого соревнования в достижении этой цели. 

Ст. 2. Каждая из высоких договорных сторон обязывается поддерживать и уважать 

status quo в Манчжурии… 

Ст. 3. В случае, если бы возникло обстоятельство, угрожающее вышеназванному status 

quo, две высоко договорные стороны вступят незамедлительно в переговоры между собой в 

целях соглашения относительно мер, которые они сочтут нужным принять для сохранения 

названного status quo. 

II. Договор секретный. 

Имперское российское правительство и имперское японское правительство, желая 

укрепить и точнее установить положения секретной конвенции, подписанной в Петербурге 

30/17 июля 1907 г., согласились о нижеследующем: 

Ст. 1. Россия и Япония признают как разграничивающую сферу их специальных 

интересов в Манчжурии, демаркационную линию, определенную добавочной статьей к 

секретной конвенции 1907 г. 

Ст. 2. Обе высоких договорных стороны обязуются взаимно не нарушать специальных 

интересов каждой из них в вышеуказанных сферах. Они признают, следовательно, право 

свободно принимать, за каждой в ее сфере, все необходимые меры ограждения и защиты этих 

интересов. 

Ст. 3. Каждая из высоких договорных сторон обязуется не противодействовать никоим 

образом дальнейшим укреплению и развитию специальных интересов другой стороны, в 

пределах вышеуказанных сфер. 

Ст. 4. Каждая из высоко договорных сторон обязуется воздерживаться от всякой 

политической активности в сфере специальных интересов другой стороны в Манчжурии. Кроме 

того условлено, что Россия не будет стремиться в русской сфере к получению какой-либо 

привилегии или какой-либо концессии, могущей нанести ущерб соответствующим 

специальным интересам каждой из них и что оба правительства, русское и японское, не будут 

нарушать никакие права, приобретенные каждым из них в своей сфере, согласно договоров, 

конвенций и других соглашений, указанных в ст. 2 явной конвенции от с. числа. 

Ст. 5. В целях обеспечения хорошего действия своих взаимных обязательств, обе 

высоких договорных стороны войдут во всякое время открыто и лояльно в сношение по поводу 

всего, что касается дел, относящихся, общим образом, к их специальным интересам в 

Манчжурии. В случае, если бы возникла угроза этим специальным интересам, обе высоких 

договорных стороны сговорятся о мерах, которые нужно будет принять в целях общего 

действия или оказания себе взаимной поддержки и ограждения и защиты этих интересов. 

Ст. 6. Настоящая конвенция будет совершенно конфиденциальной между обоими 

высоко договорными сторонами. 

 

Джерело: Русско-японское соглашение 4 июля н. ст. 1910 г. // Сборник договоров и 

других документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1842–1925) / 

ред. Э. Д. Гримм. – М. : Ин-т востоковедения, 1927. – С. 176–177. 
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В.11 Секретная русско-японская конвенция 25 июня 1912 г. (Сазонов–Мотоно; Петербург). 

В целях уточнения и дополнения постановлений секретных договоров от 30/17 июля 

1907 г. и от 4 июля/21 июня 1910 г. и во избежание всякого недоразумения относительно их 

специальных интересов в Манчжурии и Монголии, имперское русское и имперское японское 

правительства решили продлить демаркационную линию, установленную в дополнительной 

статье к конвенции от 30/17 июля 1907 г. и разграничить сферы их специальных интересов во 

Внутренней Монголии. Посему постановлено следующее: 

Ст. 1. Начиная от пункта пересечения реки Толахо и 122 меридиан к востоку от 

Гринвича, демаркационная линия следует течению рек Улунчурх и Мушиша до водораздела 

реки Мушиша и реки Халдайтай; оттуда она идет по границе Хэйлунцянской провинции и 

Внутренней Монголии, доходя до крайнего пункта границы между Внутренней и Внешней 

Монголией. 

Ст. 2. Внутренняя Монголия разделяется на две части: одна на восток, другая на запад 

от пекинского меридиана (116°27' восточной долготы, от Гринвича). Имперское российское 

правительство обязуется признавать и не нарушать специальных японских интересов в части 

Внутренней Монголии, находящейся к востоку от вышеозначенного меридиана; и имперское 

японское правительство обязуется признавать и не нарушать специальных русских интересов в 

части Внутренней Монголии, находящейся к западу от означенного меридиана. 

Ст. 3. Настоящая конвенция будет храниться двумя высоко договорными сторонами в 

строгом секрете. 

 

Джерело: Секретная русско-японская конвенция 25 июня 1912 г. (Сазонов–Мотоно; 

Петербург) // Сборник договоров и других документов по истории международных отношений 

на Дальнем Востоке (1842–1925) / ред. Э. Д. Гримм. – М. : Ин-т востоковедения, 1927. – C. 180. 
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В.12 Секретный русско-японский (союзный) договор 3.07/20.06 1916 года. 

Ст. 1. Обе высокие договаривающиеся стороны, признавая, что их жизненные интересы 

требуют, чтобы Китай не подпал владычеству какой-либо третьей державы, враждебной России 

или Японии, вступят в откровенные и дружеские сношения каждый раз, когда обстоятельства 

того потребуют, и согласятся относительно мер, которые должны быть приняты, дабы 

воспрепятствовать тому, чтобы создалось подобное положение. 

Ст. 2. В случае, если вследствие мер, принятых по взаимному согласию, согласно 

предшествующей статье, будет объявлена между одной из договаривающихся сторон и одной 

из третьих держав, подразумеваемых предшествующей статьей война, другая 

договаривающаяся сторона, по просьбе (demande) своей союзницы, придет ей на помощь, и в 

таком случае каждая из высоких договаривающихся сторон обязуется не заключать мира без 

предварительного согласия другой договаривающейся стороны. 

Ст. 3. Условия, при которых каждая из высоких договаривающихся сторон предоставит 

свою вооруженную помощь другой договаривающейся стороне, как постановлено в 

предшествующей статье, и средства, коими эта помощь будет осуществлена, будут 

установлены компетентными властями двух высоких договаривающихся сторон. 

Ст. 4. Твердо установлено, однако, что ни одна из высоких договаривающихся сторон не 

будет обязана оказать своей союзнице вооруженную помощь, предусмотренную ст. 2 

настоящей конвенции, не обеспечив себе со стороны своих союзниц содействия, 

соответствующего серьезности грозящего конфликта. 

Ст. 5. Настоящая конвенция вступит в силу тотчас по подписании и сохранит силу до 

14.07.1921 г. В случае, если ни одна из высоких договаривающихся сторон не нотифицирует за 

12 месяцев до наступления срока своего намерения прекратить действие конвенции, последняя 

сохранит обязательную силу впредь до истечения одного года считая со дня, когда та или 

другая из высоких договаривающихся сторон его денонсирует. 

Ст. 6. Настоящая конвенция будет храниться между двумя высокими 

договаривающимися сторонами в строгом секрете. 

 

Джерело: Секретный русско-японский (союзный договор) 3/VII–20/VI 1916 г. // Сборник 

договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке 

(1842–1925) / ред. Э. Д. Гримм. – М. : Ин-т востоковедения, 1927. – С. 191–192. 
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Російське консульство 

 

Додаток Г  

Російські консульські споруди у містах Хакодате, Йокогама та Нагасакі та 

японські – у містах Владивосток та Корсаков 

Рисунок Г.1 – Російська установа у Хакодате, зведена у 1860 р., та панорама 

міста 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.2 – Рештки російського консульства у Хакодате після пожежі 1907 р. 

 

 

Рисунок Г.3 – Консульство Росії у Хакодате, відновлене в 1908 р. 

 

 

Джерело: [Російська установа у 

Хакодате зведена у 1860 р. та панорама 

міста] / 函館とロシアの交流 [Контакти 

між Хакодате та Росією] [Електронний 

ресурс] // 函館日ロ交流史研究会 

[Товариство з дослідження японсько-

російського Хакодате]. – Режим 

доступу : http://hakodate-

russia.com/main/image/htor-tenji-03.jpg  

http://hakodate-russia.com/main/image/htor-tenji-03.jpg
http://hakodate-russia.com/main/image/htor-tenji-03.jpg
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Рисунок Г.4 – Будівля російського консульства у Йокогамі (1902) 

 

 

 

 

 

Джерело:ロシア帝国外交史料館の

ロ日関係史（20 世紀初頭）関連資料 

[Документи з Архіву зовнішньої політики 

російської імперії з історії російсько-

японських відносин (початок ХХ ст.)] 

[Електронний ресурс] // Посольство 

Российской Федерации в Японии. – Режим 

доступу : http://www.russia-emb.jp/ 

japanese/embassy/gallery/20.html 

 

Рисунок Г.5 – Споруда російського консульства у Нагасакі 

 

 

 

 

 

Джерело: 東山手十二番館 [Хіхасіямате № 12] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.nagasaki-tabinet.com/guide/106/; 長崎：オランダ坂付近を歩く [Нагасакі: Голландія 

обхід околиць] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blogs.yahoo.co.jp/mackchiho/ 

57818477.html 

Рисунок Г.6 – Японське консульство у м. Корсаков 
 

 

 

 

 

 

 

Джерело: [Консульство в г. Корсаков] // О 

том, как город Корсаков был городом 

Оодомари [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://korsakov.sakh.ru/images/ 

vestim02-1_japanese_konsulstvo.jpg 

 

http://www.russia-emb.jp/%20japanese/embassy/gallery/20.html
http://www.russia-emb.jp/%20japanese/embassy/gallery/20.html
http://www.nagasaki-tabinet.com/guide/106/
http://blogs.yahoo.co.jp/mackchiho/57818477.html
http://blogs.yahoo.co.jp/mackchiho/57818477.html
http://korsakov.sakh.ru/images/%20vestim02-1_japanese_konsulstvo.jpg
http://korsakov.sakh.ru/images/%20vestim02-1_japanese_konsulstvo.jpg


282 

Рисунок Г.7 – Японське консульство у м. Владивосток (збудоване в 1916 р.) 

 
 

Джерело: Тимчук А. Дом недели: Здание Генерального консульства Японии 

[Електронний ресурс] / А. Тимчук. – Режим доступу : http://vladivostok3000.ru/city/5256-dom-

nedeli-zdanie-generalnogo-konsulstva-yaponii 
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Додаток Д 

Формування російської діаспори в Японії та японської у Росії (1870-ті – 1917 рр.) 

Рисунок Д.1 – Розселення японців на території Російської імперії згідно з 

переписом 1897 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складено за: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года / 
ред. Н. А. Тройницкий. – СПб., 1899. : Т. LХХVII. – Тетрадь 2. – 1904. – С. 32–33; Т. XLVII. – 
1904. – С. 34–35; Т. LXXII. – Кн. 2. – 1905. – С. 14–15; Т. ХII. – 1905. – С. 74–75; Т. ХXIV. – 
1905. – C 98–99; Т. ХXXII. – 1904. – C. 94–95; Т. XLI. – 1904. – C. 90–91; Т. LXXXI. – 1903. – 
C. 88–89; Т. XCI. – 1905. – C. 84–85; Т. LXXIV. – 1905. – C. 58–59; Т. LXXVI. – Кн. 3. – 1899. – 
C 58–59; Т. LXXXVI. – 1905. – C. 52–53. 

Таблиця Д.1 Динаміка формування російської діаспори в Японії, осіб 

Рік Чисельність 
чиновники МЗС 

Інші Усього Рік Усього 

1890 8 42 50 1910 120 
1891 7 67 74 1911 127 
1892 6 67 73 1912 102 
1893 9 101 110 1913 105 
1894 12 122 134 1914 107 
1895 14 208 222 1915 150 
1896 13 256 269 1916 263 
1897 11 286 297 1917 439 

1898 12 139 251  

1899 11 123 134 

1900 12 177 189 

Складено за: Васкевич П. Ю. Очерк быта японцев в Приамурском крае / 

П. Ю. Васкевич // Известия Восточного института. – 1900. – Т. 15. – Вып. 1. – 1906. – С. 5; 

Курата Ю. Российская эмиграция в Японии между двумя мировыми войнами: динамика, 

численность и состав [Електронний ресурс] / Ю. Курата // Acta Slavica Iaponica. – 1996. – 

Т. 14. – С. 127. – Режим доступу : http://hdl.handle.net/2115/8095  
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Таблиця Д.2 Чисельність японців у російських далекосхідних містах        

(1875–1919), осіб  

Міста Рік 
Чиновник Інтелігенція Підприємці Інші Усього Разом 

ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж  
В

л
ад

и
в
о

ст
о

к
 

1875 – – – – – – – – – – 50 
1878 – – – – – – – – – – 80 
1880 – – – – – – – – – – 100 
1884 – – – – – – – – – – 412 
1890 – – – – – – – – – – 374 
1892 – – – – – – – – – – 524 
1895 – – – – – – – – – – 1284 
1900 5 3 33 26 142 35 936 1048 1116 1100 2216 
1901 3 1 14 14 178 45 1206 1423 1413 1485 2898 
1902 6 26 142 178 187 46 1370 1356 1586 1414 2996 
1906 – – – – – – – – – – 3330 
1910 – – – – – – – – – – 1953 
1915 – – – – – – – – – – 2204 
1919 – – – – – – – – – – 5915 

Н
ік

о
л
ає

в
сь

к
-

У
сс

у
р
ій

сь
-

к
и

й
 

1900 – – – – 24 5 90 210 114 215 329 
1901 – – – – 13 6 182 229 195 235 430 
1902 – – 3 – 13 3 239 286 255 289 544 
1906 – – – – – – – – – – 337 
1910 – – – – – – – – – – 265 
1915 – – – – – – – – – – 318 
1919 – – – – – – – – – – 232 

Х
аб

ар
о
в
сь

к
 1900 – – – – 11 4 71 149 83 153 236 

1901 – – 1 – 8 1 79 134 88 135 222 
1902 – – – – 1 1 82 117 83 118 201 
1906 – – – – – – – – – – 332 
1910 – – – – – – – – – – 294 
1915 – – – – – – – – – – 696 
1919 – – – – – – – – – – 677 

Н
ік

о
л
ає

в
сь

к
 

1892 – – – – – – – – – – 25 
1894 – – – – – – – – – – 37 
1896 – – – – – – – – – – 48 
1898 – – – – – – – – – – 94 
1900 – – – – 12 3 94 124 106 127 233 
1901 – – – – 12 3 84 98 96 101 197 
1902 – – 6 2 32 7 97 110 135 119 254 
1906 – – – – – – – – – – 187 
1910 – – – – – – – – – – 500 
1912 – – – – – – – – – – 403 
1914 – – – – – – – – – – 381 
1915 – – – – – – – – – – 544 
1917 – – – – – – – – – – 509 
1919 – – – – – – – – – – 353 

Б
л

аг
о

в
і-

щ
ен

сь
к
 

1900 – – – – 2  61 124 63 124 187 
1901 – – – – 1 1 79 130 80 131 211 
1902 – – 2 – 2  75 118 79 118 197 
1906 – – – – – – – – – – 269 
1910 – – – – – – – – – – 359 
1915 – – – – – – – – – – 351 
1919 – – – – – – – – – – 374 

Ч
и

та
 1906 – – – – – – – – – – 79 

1910 – – – – – – – – – – 115 
1915 – – – – – – – – – – 169 
1918 – – – – – – – – – – 101 

Іркутськ 
1906 – – – – – – – – – – 10 
1914 – – – – – – – – – – 33 
1919 – – – – – – – – – – 64 

Камчатка 1908 – – – – – – – – – – 36 
 

Складено за: Васкевич П. Ю. Очерк быта японцев в Приамурском крае / 

П. Ю. Васкевич // Известия Восточного института, 1900. – Т. 15. – Вып. 1. – 1906. – С. 3–4; 

Тамура А. Японская иммиграция на российский Дальний Восток во второй половине XIX 
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первой трети XX в. (по источникам и литературе на японском языке) : дис. … канд. ист. наук : 

07.00.03 / Тамура Айка. – Владивосток, 2007. – С. 42–43, 73; Юзефов В. И. Петр Первый 

Амурский (Из истории японского предпринимательства на Нижнем Амуре и в г. Николаевске-

на-Амуре 80-е годы ХIХ века–1925 г.) / В. И. Юзефов // Вестник Сахалинского музея. – Южно-

Сахалинск, 1999. – № 6. – С. 312–325. 

 

Таблиця Д.3 Чисельність японського дипломатичного та консульського 

персоналу у кордоном на 1900 р., осіб 

Країна Дипломатичний корпус 

 

Консульський персонал 

 

Китай 9 35 

Корея 8 178 

Англія 5 3 

Росія 6  7 

Франція 5 2 

Німеччина 5 - 

США 6 10 

Інші країни 27 17 

 Усього 71 252 

 

Складено за: Роспопов Н. О. Статистическая справка о Японии / Н. О. Роспопов // 

Сборник консульских донесений. – СПб. : Товарищество Художественной Печати, 1900. – Год 

третий. – Вып. II. – С. 136. 

 

Таблиця Д.4 Чисельність японців у окрузі московського консула (1912–1916), 

осіб 

Місто Москва Іркутськ Одеса Казань 
Сімфе-

рополь 
Баку Калуга 

Сергєєв 

Посад 
Усього 

Стать Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж  

1912 11 8 15 10 1 - 1 - - - - - - 1 1 - 48 

1916 45 9 87 60 1 - 5 - 1 - 1 1 - - - - 210 

 

Складено за: 川上 俊彦. 10. モスコー [10. Москва] [Електронний ресурс] / Т. Кавакамі // 

Japanese Centre for Asian Historical Records. – Р. 169–171. – Режим доступу : 

https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B13080350200; 平 田  知 夫 . 23 モ ス コ ー 

[23. Москва] [Електронний ресурс] / Т. Хірата // Japanese Centre for Asian Historical Records. – 

Р. 160–162. – Режим доступу : https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B13080370900  

https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B13080350200
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Додаток Е 

Чисельність російських суден у порту Нагасакі 

 

Рисунок Е.1 – Діаграма чисельності російських суден у порту Нагасакі 

(1881–1903) 

 
 

Джерело: 宮崎 千穂. 外国軍隊と港湾都市 [Іноземні війська і місто-порт] [Електронний 

ресурс] / Т. Міядзакі // スラヴ研究 [Славістичні дослідження]. – 2008. – № 55. – P. 235. – Режим 

доступу : http://src-home.slav.hokudai.ac.jp/ publictn/slavic-studies/55/08miyazaki.pdf 
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Додаток Ж  

Стан російсько-японської торгівлі (1880–1917) 

Таблиця Ж.1 Динаміка російсько-японської торгівлі, тис. ен  

 

Рік 

Експорт з Японії Імпорт до Японії 

В європейську 

частину Росії 

В азійську 

частину Росії 

З європейської 

частини Росії 

З азійської 

частини Росії 

1890 246 465 

1891 316 885 

1892 535 835 

1893 622 1 871 

1894 28 993 8 1 165 

1895 75 1 247 46 1 372 

1896 130 1 781 98 1 319 

1897 178 1 862 48 1 860 

1898 461 2 182 116 1 694 

1899 617 2 556 49 4 534 

1900 623 3 542 309 5 716 

1901 852 2 290 210 4 515 

1902 969 2 145 103 5 963 

1903 1 125 2 240 292 8 268 

1904 53 27 1 995 4 527 

1905 10 1 709 29 2 726 

1906 77 10 494 40 1 407 

1907 442 5 068 175 1 656 

1908 1 032 4 711 133 864 

1909 1 857 3 388 154 228 

1910 1 811 2 508 208 762 

1911 2 595 3 070 534 509 

1912 2 540 3 535 74 669 

1913 4 898 4 271 41 750 

1914 1 967 10 413 40 1 025 

1915 11 289 78 233 607 3 464 

1916 33 421 117 693 1 101 1 774 

1917 13 514 74 234 1 309 3 755 

1918 162 40.034 686 4 367 

 

Складено за: 大日本外国貿易年表 [в 29 т.] [Статистика зовнішньої торгівлі Японської 

імперії] [Електронний ресурс]. – 東 京 , 1912. – Режим доступу : http://dl.ndl.go.jp/search/ 

searchResult?featureCode=all&searchWord=大日本外国貿易年表&viewRestricted=0;大日本外国貿

易年表 [в 19 т.] [Статистика зовнішньої торгівлі Японської імперії] [Електронний ресурс]. –     

東 京 , 1926. – Режим доступу : http://dl.ndl.go.jp/search/searchResult?featureCode=all&search 

Word=大日本外国貿易年表&viewRestricted=0 
 

http://dl.ndl.go.jp/search/%20searchResult?featureCode=all&searchWord=大日本外国貿易年表&viewRestricted=0
http://dl.ndl.go.jp/search/%20searchResult?featureCode=all&searchWord=大日本外国貿易年表&viewRestricted=0
http://dl.ndl.go.jp/search/%20searchResult?featureCode=all&searchWord=大日本外国貿易年表&viewRestricted=0
http://dl.ndl.go.jp/search/%20searchResult?featureCode=all&searchWord=大日本外国貿易年表&viewRestricted=0
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Таблиця Ж.2 Обсяги російського експорту в Японію через порт Кобе, тис. ен  

Рік Загальний об’єм Імпорт з Росії Експорт у Росію 

1911 426 154 272 
1912 337 182 155 
1913 630 190 440 
1914 2 215 28 2 187 
1915 13 548 635 12 923 
1916 31 616 213 31 403 

Складено за: ГАРФ. Ф. Р200. Министерство иностранных дел Российского правительства. 

Омск. Оп. 1. Министерство иностранных дел Российского правительства. Омск. Д. 531. Доклад 

вице-консула в Кобе о русско-японских торговых сношениях в районе Кобе, Осака, Киото и 

других городов и переписка с Российским консульством в Дайрене о деятельности японско-

русского торгово-промышленного общества. Л. 12; Краткий обзор донесений имперских 

российских консульских представителей за границей, поступивших в Отдел торговли 

Министерства торговли и Промышленности за время с 1 января по 31 декабря 1912 г. – СПб. : 

Типография В. О. Киршабаума, 1914. – С. 177–178. 

Таблиця Ж.3 Японський експорт у Російську імперію через порт Цуруга 
 

Рік Вартість, ен 

1913 2 866 287 
1914 4 693 478 
1915 37 997 546 
1916 54 954 492 

Складено за: ГАРФ. Ф. Р200. Министерство иностранных дел Российского правительства. 

Омск. Оп. 1. Министерство иностранных дел Российского правительства. Омск. Д. 531. Доклад 

вице-консула в Кобе о русско-японских торговых сношениях в районе Кобе, Осака, Киото и 

других городов и переписка с Российским консульством в Дайрене о деятельности японско-

русского торгово-промышленного общества. Л. 50. 

Таблиця Ж.4 Чисельність російських комерційних суден,  

що відвідували порт Кобе 

 

 

Складено за: ГАРФ. Ф. Р200. Министерство иностранных дел Российского правительства. 

Омск. Оп. 1. Министерство иностранных дел Российского правительства. Омск. Д. 531. Доклад 

вице-консула в Кобе о русско-японских торговых сношениях в районе Кобе, Осака, Киото и 

других городов и переписка с Российским консульством в Дайрене о деятельности японско-

русского торгово-промышленного общества. Л. 24.  

Рік  Кількість 

1906 1 
1907 6 
1908 9 
1909 – 
1910 3 
1911 7 
1912 7 
1913 6 
1914 10 
1915 50 
1916 79 
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Додаток И 

Обсяги японської рибопромисловості у російських водах (1898–1917) 
 

Таблиця И.1 Обсяги вилову оселедця на японському ринку, тис. коку* 
 

Місце вилову 

1899 1900 

Обсяг 
Вартість, 

руб. 
Обсяг 

Вартість, 

руб. 

о. Іессо (Японія) 900 9 000 890 8 600 

о. Сахалін 75 700 100 1 000 

Виловлено японцями 35 50  

росіянами 40 50 

Примітка: *Коку – японська одиниця обсягу; 1 коку = 180,39 л. 

Складено за: Геденштрем М. Ввоз рыбных продуктов в Японию / М. Геденштром // 

Сборник консульских донесений. – СПб. : Товарищество Художественной печати, 1902. – Год 

пятый. – С. 244–245. 

 

Таблиця И.2 Зайнятість японців на рибних промислах Росії в 1900 р. 

 

Місце вилову 

Чисел. 
бортових 
команд, 

осіб 

Кількість 
робітни-

ків, 
осіб У

сь
о
го

, 
о
сі

б
 Пароплави Парусні шхуни 

Кількість 
Загал. 

тоннаж 
Кількість 

Загал. 
тоннаж 

о. Сахалін 3 199 4 226 7 425 89 40 684 63 5 580 

Приамурська 
обл. 

2 719 3 256 5 975 52 25 489 82 8 013 

Усього 5 918 7 482      

Загальна кіль-
кість японців 

13 400 
    

Складе за: Геденштрем М. Ввоз рыбных продуктов в Японию / М. Геденштром // 

Сборник консульских донесений. – СПб. : Товарищество Художественной печати, 1902. – Год 

пятый. – С. 253–254. 

 

Таблиця И.3 Вартість червоної риби на японському ринку, виловленої у 

російських водах, руб.  

Місце вилову 1899 

1900 

Японськими 

рибопромисловцями  

Російськими 

рибопромисловцями 

Сахалін – 225500 36 500 

Приамурська обл. 947 990 1 792 500 133 500 

Складено за: Геденштрем М. Ввоз рыбных продуктов в Японию / М. Геденштром // 

Сборник консульских донесений. – СПб. : Товарищество Художественной печати, 1902. – Год 

пятый. – С. 249. 
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Таблиця И.4 Діяльність російських консульств у Кобе та Йокогамі в сфері 

рибопромисловості 

 1913 1914 

Кобе Йокогама Кобе Йокогама 

Кількість виданих навігаційних свідоцтв та суден 26 96 15 82 

Чисельність бортових команд 296 928 169 835 

Чисельність робітників 687 2 343 473 1 950 

Складено за: Лебедев Е. Японская рыбопромышленность в русских водах в 1913 г. / 

Е. Лебедев // Материалы к познанию русского рыболовства. – Петроград : Типография В. О. 

Киршбаума. – 1917. – Т. V. – Вып. 2. – С. 29; Лебедев Е. Японский рыбный промысел в водах 

Приамурского ген.-губернаторства в 1914 г. / Е. Лебедев // Материалы к познанию русского 

рыболовства. – Петербург : Типография «Якорь», 1916. – Т. V. – Вып. 12. – С. 128–135. 

 

 

Таблиця И.5 Орендна платня за ділянки в 1914 р., руб. 
 

Сезони 

оренди 

                                                     Орендатори  

Росіяни Японці Усього 

Кількість 

ділянок 

Орендна 

платня  

Кількість 

ділянок 

Орендна 

платня  

Кількість 

ділянок 

Орендна 

платня 

1914 – – 4 6 950 4 6 950 

1912–1914 14 34 142 81 158 485 ½ 95 192 628 ½ 

1913–1915 12 34 811 89 248 724 ½ 100 283 535 ½ 

1914–1916   8 27 766 52 169 202 59 196 968 

Усього 34 96 719 – 583 362 258 680 081 

Складено за: Лебедев Е. Японский рыбный промысел в водах Приамурского ген.-

губернаторства в 1914 г. / Е. Лебедев // Материалы к познанию русского рыболовства. – 

Петербург : Типография «Якорь», 1916. – Т. V. – Вып. 12. – С. 13. 

 

 

Таблиця И.6 Консульські збори у Хакодате за 1910 р. від рибопромисловців 

Вид послуги Кількість Загальна вартість, руб. 

Візування паспортів 5 336 12 006 

Видача навігаційних свідоцтв  210 945 

Засвідчення патентів про здоров’я японських 

рибопромислових суден  

265 

 

1 855 

Засвідчення орендних контрактів на 

рибопромислові ділянки 

92 138 

Засвідчення довіреностей на оренду ділянок 

та ведення промислових справ 

17 68 

 

Складено за: Траутшольд В. Японский рыбный промысел в водах Приамурья в 1910 г. / 

В. Траутшольд // Материалы к познанию русского рыболовства. – СПб. : Типография 

В. Ф. Киршбаума, 1912. – Т. 1. – Вып. 4. – 294 с. 
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Таблиця И.7 Кількість навігаційних свідоцтв виданих російськими консулами 

для японських суден 

Рік 

Консульства Усього 

Хакодате Йокогама Кобе 

Ш
х
у
н

и
 

П
ар

о
п

л
ав

и
 

У
сь

о
го

 

Ш
х
у
н

и
 

п
ар

о
п

л
ав

и
 

У
сь

о
го

 

Ш
х
у
н

и
 

П
ар

о
п

л
ав

и
 

У
сь

о
го

 

Ш
х
у
н

и
 

П
ар

о
п

л
ав

и
 

У
сь

о
го

 

1907 93 10 103 5 – 5 – 1 1 98 11 109 

1908 112 15 127 43 – 43 4 – 4 159 15 174 

1909 104 20 124 91 – 91 13 – 13 208 20 228 

1910 127 34 161 100 1 101 39 – 39 266 35 301 

1911 152 79 231 129 2 131 31 1 32 312 82 394 

1912 175 108 283 119 5 124 30 1 31 324 114 438 

1913 171 120 291 93 3 96 25 1 26 289 124 413 

1914 147 122 269 80 2 82 14 1 15 242 125 366 

Складено за: Лебедев Е. Японский рыбный промысел в водах Приамурского ген.-

губернаторства в 1914 г. / Е. Лебедев // Материалы к познанию русского рыболовства. – 

Петербург : Типография «Якорь», 1916. – Т. V. – Вып. 12. – С. 18; Донесение императорского 

российского вице-консула в Хакодате // Донесения императорских российских консульских 

представителей за границей по торгово-промышленным вопросам. – СПб., 1914. – № 43. – С. 24.  
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Додаток К 

Держані витрати російського уряду на консульські установи 

Таблиця К.1 Витрати на російські консульства в Японії, згідно з наказом 

1870 р.  

 

Джерело: Высочайше утвержденный, 24 мая / 5 июня 1870 года, штат Консулов в 

Японии // Полное собрание законов Российской империи. Второе Собрание : в 55 т. – СПб. : В 

Типографии II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1874. – Т. 45. – Ч. 1. – С. 250–251. 
 

 

 

 

 

 

Найменування витрат 

Число 

осіб 

Витрати на 

утримання на рік, 

руб. 

Класи та розряди 

На 

одну 

особу 

Усім За 

посадою 

За зовнішнім 

виглядом 

мундиру 

А. Генеральне консульство 

Зарплатня уповноваженому в 

справах і генеральному 

консулу 

1 12 000 12000 V V 

Зарплатня секретарю і віце-

консулу 

1 4 000 4 000 VIII VIII 

Зарплата студентам 2 1 400 2 800 IX IX 

Найм перекладачів – – 1 000 – – 

Найм вчителів та кошти на 

придбання навчальних 

посібників 

– – 1 000 – – 

Канцелярські витрати – – 700 – – 

На подарунки – – 1 00 – – 

Оренда приміщення для 

уповноваженого у справах і для 

усіх чиновників генерального 

консульства 

– – 3 000 – – 

Платня лікарю та купівля ліків – – 500 – – 

Усього 4 – 25 500 – – 

Б. Консульство у Хакодате 

Зарплата консула 1 5 000 5 000 VI VI 

На утримання, ремонт і 

страхування домівок, 

канцелярської приналежності і 

почтові витрати 

– – 1 700 – – 

На перекладачів – – 800 – – 

На подарунки – – 500 – – 

Усього 1 – 8 000 – – 
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Таблиця К.2 Витрати на російські консульства в Японії 
 

Місто 
Зарплатня голові 

установи 

Витрати на 

канцелярію 

Дата 

затвердження 

Йокогама 9 000 3 000 7 січня 1902 р. 

Нагасакі 9 000 3 000 8 червня 1893 р. 

Хакодате 5 250 1 500 4 лютого 1875 р. 

Кобе 5 250 1 500 4 лютого 1875 

 

Джерело: Сафронова Е. В. Становление и развитие консульской службы Российской 

империи в XVIII –начале XX вв. / Е. В. Сафронова. – СПб. : Изд-во «Юридический центр 

Пресс», 2002. – С. 270–271.  
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Додаток Л 

А. П. Чехов на пікніку на честь японського консула, жовтень 1890 р.  

 

Рисунок Л.1 – Фото: А. П. Чехов на пікніку на честь японського консула 

  
 

Джерело: Капустин Д. Главное путешествие Антона Чехова [Електронний ресурс] / 

Д. Капустин // Вокруг света. – 2010. – № 4 (2835). – С. 150–158. – Режим доступу : 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/number/105281/ 
 

  



295 

Додаток М 

Матеріали про експозицію товарів при японському консульстві в Одесі (1897) 

Рисунок М.1 – Перелік товарів 
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Таблиця М.1 Перелік замовників 

Замовники Місце 

проживання 

замовника 

Дата замовлення Вартість 

замовлення, 

ен 

Задаток, 

ен 

Бергман В. Санкт-Петербург 16.10.1897 39,29 8/10 25 

Бурдецька Ю. П. – 11.11.1897 81,1    81,1 

Іванов Н. І. Київ 25.10.1897 167,79 80 

Іванцов Д. С. – серпень 1897 119,58 6/10 60 

Ландрат К. П.  Петербург 18.09.1897 328,96 9/10     200 

Мавро-Кордато П. – – –     100 

Полінов А. П.  Одеса 14.10.1897 864,98     450 

Поповський Я. В. Миколаїв 29.09.1897 132,15 60 

Самінський І. М. Кишинів 15.09.1897 332,44     125 

Товариство 

«Оборот» 

Санкт-Петербург 29.11.1897 86,17 50 

Ятовец С. М.  Ялта 7.10.1897 151,34 76 

Загальна сума   2305,8 3/10 1307,1 

 

Джерело: Report from Consul in Odessa on orders of samples of goods to be displayed at the 

repository from merchant. Part 2 [Електронний ресурс] // Japanese Centre for Asian Historical 

Records. – Р. 126–214. – Режим доступа : https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_ 

B10074397000   
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Додаток Н 

Далекий Схід у другій половині ХІХ ст. (карта) 

 

Рисунок Н.1 – Карта: Далекий Схід у другій половині ХІХ ст.
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Додаток П 

Ієрархічна структура консульських установ 

Рисунок П.1 – Схема: Ієрархічна структура консульських установ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складено за: Блюнчли И. Современное международное право, изложенное в виде 

кодекса / И. Блюнчли; [перевод В. Уляницкого, А. Ладыжевского]. – Москва : тип. Индриха, 

1876. – С. 177; Даневский В. П. Пособие к изучению истории и системы международного 

права / В. П. Даневский. – Харьков : Тип. А. Н. Гусева, – 1892. – Вып. 1. – С.73; Ривье А. 

Учебник международного права / А. Ривье; [перевод с какого П. Казанский]. – М. : Типография 

И. П. Малышева, 1893. – С. 202; Камаровский Л. А. Международное право / Л. А. Камаровский, 

В. А. Ульяницкий. – М., 1908. – С. 143; Стоянов А. Н. Очерки истории и догматики 

международного права: лекции, чит. в 1873/74 акад. году в Харьк. ун-те / А. Н. Стоянов – Х. : 

Университетская типография, 1875. – С. 480; Эйхельман О. О. Консульское право: отрывки из 

лекций по международному праву / О. О. Эйхельман. – Житомир : Типография и литография 

наследников С. Бродовнча, 1886. – С. 25–26. 

 

Генеральне 
консульство 

Консульство 

Віце-консульство 

Консульський агент 

Створюється, як правило, у 

найбільшому чи важливішому 

окрузі; йому могли бути 

доручені всі установи в країні 

призначення, у такому випадку 

голова генерального 

консульства одночасно 

призначається і повіреним у 

справах (consuls generaux 

charges d`affaires). Влада 

генерального консульства над 

консульством була умовною і 

вираженою в його нагляді за 

останнім. Службові 

повноваження близькі до 

звичайного консульстваю. 

Установа 

звичайного 

типу. 

Є помічником звичайного та генерального 

консульства. Могло вести самостійно 

консульську діяльність, але, як правило під 

наглядом та відповідальністю консула, що його 

призначив. 

Призначаються та звільняються консулом та 

генеральним консулом, зазвичай лише 

тимчасово виконував обов’язки чи заміщав 

консула у дрібних пунктах. Не вів самостійної 

діяльності, будучи помічником консула. 

Міністерство закордонних справ 

Дипломатична місія країни перебування 


