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Увод
Приближавайки се до стогодишнината от събитията от 1917 г.,
неминуемо обществената дискусия около тях ще се поднови. Двете руски
революции и последвалата ги гражданска война са изключително
комплексни явления, повлияли на хода на историята на целия свят и
поради това те не спират да будят изследователски интерес.
F
Съществува един аспект на гражданската война, който е
сравнително слабо изследван, но безспорно заслужава внимание, а
именно – японската интервенция в Сибир. От руска страна са много малко

трудовете, които се занимават единствено с японската намеса, тъй като
тя е само част от по-мащабния граждански конфликт. В Япония също не са
много публикациите, които третират конкретно този въпрос, вероятно в
опит да се загърби милитаристичното минало на страната1.
F
Японската интервенция в Сибир придобива изключителна
актуалност в два основни изследователски контекста.
F
Първият от тях е историята на развитието на руско-японските и
съветско-японските отношения. Двете страни водят четири въоръжени
конфликта в рамките на първата половина на XX в. и за този период
съотношението на силите помежду им се изменя няколко пъти. Сегашното
териториално статукво в Североизточна Азия е продукт на Втората
световна война, но е невъзможно да бъде разбрана неговата логика, ако
не се проследят отделните етапи на неговото формиране. Например
Япония днес претендира за Южните Курилски острови и твърди, че е
ощетена от следвоенното териториално урегулиране, но не трябва да се
забравя, че няма нейна съседна държава, на чиято земя да не е стъпвал
японски войник. Интервенцията в гражданската война създава трайно
чувство на недоверие и враждебност у съветското ръководство, което
впоследствие ще се превърне в норма на двустранните отношения.
F
Втората причина, поради която интервенцията е актуална е нейната
роля за изкристализирането на специфичния вътрешнополитически
модел, който просъществува в Япония до края на Втората световна война.
Именно в годините 1917–1925 може да се открие зародишът на това,
което е залегнало в историята като „японски милитаризъм“ – обособяване
на военните като самостоятелен политически елемент, неспособността на
политическото ръководство да контролира армията и установяването на
политическото насилие като често присъстващ елемент на японската
политическа сцена.
F

Япония в Първата световна война

K
Японската интервенция в Сибир е свързана не само с
Октомврийската революция и последвалата я Руска гражданска война, но
и с Първата световна война като цяло. Страната на изгряващото слънце
не участва пряко в турбулентните събития от август 1914 г., но
1

В съветската и руската историография се използват термините „Японская
интервенция“; „Японское участие в Сибирской интервенции“; „Сибирская
экспедиция японских войск“, а в японската - „Шибериа шюппей“ シベリア出兵 (Сибирска
експедиция)

избухването на войната в Европа предоставя шанс на Япония да действа
свободно в Източна Азия, докато погледите на света са насочени другаде.
Липсва единствено casus belli.
F
Изборът на страна не е толкова труден за японското правителство,
тъй като по това време Япония е във военен съюз с Великобритания. След
като постъпва молба от страна на британското правителство японският
флот да помогне за преследването на немските крайцери в Тихия океан,
премиерът Шигенобу Окума и външният министър Такааки Като грабват
възможността и я претворяват в категорично влизане във войната на
страната на Антантата2. Япония обявява война на Германия на 23 август
1914 г.
F
Страната на изгряващото слънце окупира немските колонии в Тихия
океан и Китай. Така Япония приключва участието си в „Голямата война“
близо два месеца след започването й. Това има две важни последствия.
Първо, до края на войната японското ръководство изпитва тревожност, че
страната е допринесла прекалено малко, за да бъде считана за
победителка наравно с другите при следвоенното урегулиране. Този факт
безспорно допринася за решението, четири години по-късно, да бъде
окупиран Сибир в името на това да се подпомогне каузата на Антантата.
Второто последствие е, че Япония се превръща в „неудобен“
съюзник за Великобритания, а впоследствие и за САЩ. Западните
съюзници са по-скоро притеснени от възможността островната страна
прекалено много да се усили в региона на Източна Азия, отколкото са
облекчени, че няколко немски владения в Тихия океан и Азия са извън
играта. Японците допълнително влошават ситуацията с прословутите си
„Двадесет и едно искания“, които отправят на Китай в разрез с
американската доктрина на „Отворените врати“. Това напрежение между
Япония, от една страна, и САЩ и Великобритания, от друга, ще играе
важна роля и в развитието на събитията по време на съюзническата
интервенция в Сибир.
Руско-японски отношения в навечерието на революцията
По време на Първата световна война Русия и Япония са в апогея на
двустранните си отношения. Двете страни „кръстосват мечове“ през 1904–
1905 г., но веднага след това се сближават с цел да обособят сферите си
на влияние в Манджурия и да изолират западните велики сили. Между
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1907 г. и 1916 г. Япония и Русия сключват четири съглашения. Последното
от тях е подписано в разгара на Първата световна война и в тайния си
протокол гласи, че територия обект на договора е целият Китай, а също
така страните се обвързват с военна помощ в случай на военни действия с
трета страна3. На практика това е протовоенен съюз. До края на войната
Япония продава значително количество оръжие и боеприпаси на царското
правителство.
Зад фасадата на добрите отношения обаче Япония усилва своето
разузнавателно присъствие в руския Далечен Изток. Още през 1916 г., във
връзка с усложнилата се политическа ситуация в Русия, японското военно
разузнаване пренасочва свои офицери към Северна Манджурия,
Приморието, Приамурието и Задбайкалието4. Към 1914 г. в отделни
градове на Руската империя живеят 4473-ма японци: 44% от тях във
Владивосток; 16% в Хабаровск; 9% в Николаевск; 9% в Благовешченск и
само 1 и 2% съответно в Москва и Петроград 5. Концентрираното в
Далечния Изток японско население е икономически активно и често се
обособява в отделни японски колонии. По този начин за военните агенти е
изключително лесно да се внедрят под прикритието на изследователи,
инженери, журналисти или обикновени фирмени служители. Японското
цивилно население с охота сътрудничи на разузнавачите6.
Установените по този начин агентурни мрежи през лятото на 1918 г.
преминават под шапката на секретното поделение (特務機関 токуму кикан)
на Квантунското командване на Японската имперска армия – предтечата
на Квантунската армия. Японският имперски флот също разполага със
собствени резидентури, но те са по-слабо обезпечени и изиграват понезначителна роля в последвалите събития.7 Към 1922 г. Япония

3

Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на
Дальнем Востоке (1842—1925). Москва: Издание Института востоковедения им. Н.
Н.Нариманова, 1927, 191–192.
4

Полутов, А. В. Японские военные миссии в Маньчжурии, Сибири и на Дальнем Востоке
России (1918–1922 гг.) В: Вестник ДВО РАН. 2012. № 4 (164), с. 72.
5

Тамура, Айка. Деятельность японцев во Владивостоке последняя треть XIX В. 20-е
годы XX В. (по данным японских материалов). В: Известия Восточного института. 2005.
№ 9, с. 130.
6

Полутов, А. В. Цит. съч., с. 73.

7

Асада, Масафуми. Цит. съч., 43–44.

разполага с около 4 хил. агента сред руското, китайското и японското
население на Северна Манджурия и Далечния Изток8 .
Това е рамката, в която се провежда политическият аспект на
японската интервенция. В периода 1918–1922 г. японското военно
разузнаване има пръст във всички политически събития в Далечния Изток
– метежи, преврати, образувания и разпускания на отделни бели
правителства, партии и войски. На отделни водачи на бялото движение са
предоставяни въоръжение, финансова помощ и военни инструктори9 .
Октомврийската революция и съюзническото решение за
интервенция
Съюзниците започват да обмислят изпращане на войски в Русия
веднага след болшевишкия преврат. Както е известно, първоначалните им
мотиви са продиктувани от все още продължаващата война срещу
Германия. След Брест-Литовския мирен договор в мисленето на
съюзническите ръководители назрява опасността от „немско-болшевишки
съюз“.
От това произтичат три основни задачи. Първата е да се подсигурят
оръжейните складове в Мурманск, Архангелск и Владивосток, където се
намират големи количества оръжие, което държавите от Антантата
продават на царското правителство. Те, разбира се, не искат то да
попадне в ръцете на болшевиките. Втората задача е да бъде възстановен
източния фронт, тъй като дори тогава се смята, че Германия би била
непобедима, ако концентрира цялата си военна мощ в едно направление.
И третата задача е, и тук основна роля следва да изиграе Япония, да се
подсигури притежанието на Транссибирската ЖП линия в ръцете на
приятелска на Съюзниците власт.
Изразителите на тези съображения – Франция и Великобритания
обаче срещат сериозна трудност в това да убедят тихоокеанските си
съюзници – Япония и САЩ. В началото на декември 1917 г. се провежда
заседание на Върховния военен съвет на Антантата в Париж. На него
френският президент Клеменсо и началникът на Генералния щаб на
френската армия поотделно се опитват да убедят представителя на
американския президент Уилсън – Едуард Хаус и японския посланик в
Париж – Кейширо Мицуи в необходимостта от военна намеса в Сибир.
Последните отказват под предлог, че това би могло да се изтълкува като
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акт на война спрямо руското правителство10. След повторно запитване от
страна на Великобритания, японският външен министър Мотоно заявява,
че интервенцията е прибързана11.
Мотивите на американската външна политика излизат отвъд
обхвата на настоящата студия, но е достатъчно да споменем, че мнението
на Уилсън се променя чак през лятото на 1918 г., когато избухва
въстанието на Чехословашкия корпус. Може да се твърди, че чак тогава
американският президент намира морален предлог за намесата на САЩ, в
съзвучие с принципа за „свободно самоопределение на народите“.
Независимо дали това е така или не, причината за пасивността на Япония,
както ще видим, е далеч от уилсъновия идеализъм.
Японското политическо статукво в навечерието на
интервенцията
За да бъдат разбрани японските вътрешнополитически събития,
следва да се кажат няколко думи за структурата на японската власт. На
първо място, след Реставрацията Мейджи (1868) всички важни постове в
държавата са съсредоточени в ръцете на т.нар. „олигархия Мейджи“, т.е.
представители на бившите феодални провинции извършили въпросната
реставрация (Сацума, Чошу, Тоса, Хидзен), както и на представители на
дворцовата аристокрация. Към второто десетилетие на XX в. основните
дейци на тази клика вече са напуснали политическата сцена, но в
неформалното си качество на „старейшини“ (元老 генро:) продължават да
оказват огромно задкулисно влияние.
Крупна фигура в съвета на старейшините и в т.нар. Таен съвет
(надконституционен консултативен орган към императора) е Аритомо
Ямагата – един от архитектите на съвременната японска армия. В
изследвания период всяко едно важно политическо решение се взима с
негово знание и поне имплицитно съгласие.
Макар кабинетът на министрите да е най-висшият орган на властта
(след императора), структурата на въоръжените сили е такава, че им
позволява значителна автономност. Всеки от двата рода войски – армия и
флот, има свой Генерален щаб (ГЩ)12 и министерство. Министерствата
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отговарят за снабдяването, администрацията и методическото
ръководство, а генералните щабове – за оперативното ръководство.
Армията и флотът са подчинени не на кабинета на министрите, а директно
на императора. По този начин всяко едно решение на политическото
ръководство потенциално може да бъде заобиколено от военните.
Докато функционира неформалната институция на старейшините,
инструментите на властта са концентрирани в ръцете на малцина, което
води до координирана външна политика. По време и след интервенцията в
Сибир обаче, тази система на властта все повече се дезинтегрира и
еволюира в т.нар. „двойнствена външна политика“ (二重外交 ниджю:
гайко:), при която военните могат да действат абсолютно самостоятелно.
Ситуацията се влошава и от факта, че въоръжените сили се нуждаят от
голямо количество природни ресурси, като нефт, въглища, гума и др.,
които почти липсват на японска земя. Това се явява предпоставка за все
по-интензивния стремеж за експанзия на континента, който в крайна
сметка, подобно на ефекта на доминото, довежда до сблъсъка със САЩ
във Втората световна война.
Друг интересен момент е, че макар в страната да има функциониращ
парламент, повечето кабинети са надпартийни, т.е. съветът на
старейшините избира кой да бъде премиер и той получава мандат за
съставяне на правителство. Тази фигура може и да не е член на Диетата.
Такъв е случаят с намиращия се на премиерския пост по време на
въпросните събития – маршал Масатаке Тераучи. За да тушира
недоволството от страна на партийните политици обаче, Тераучи създава
през юни 1917 г. Специален комитет за изследване на външната политика
(臨時外交調査委員会 ринджи гайко: чьо:са иинкай), в който влизат
премиерът, министрите на армията, флота, външните и вътрешните
работи, както и членове на Тайния съвет и лидерите на най-големите
парламентарно представени партии. Целта е важните външнополитически
въпроси да бъдат обсъждани на заседанията на комитета пред по-широк
кръг, което да ги легитимира от името на всички политически играчи13 .
И така, официално Токио остава пасивно в първите месеци след
Октомврийската революция. Причина за това е предпазливостта на
старейшините продиктувана от факта, че Япония на практика би отишла
на война, а според тях липсва „висшата кауза“14 . Ямагата също е
резервиран. По повод на създалата се ситуация той изрича прословутата
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фраза: „Ако ще вадиш меч, трябва да си решил кога да го прибереш, преди
да слагаш ръце на дръжката.“ В същото време от меморандумите, които
пише до премиера става ясно, че не е категорично против, а оставя
възможността за интервенция отворена, стига тя да е съвместна с другите
Велики сили15.
Премиерът Тераучи също е пасивен. В началото на 1918 г. той
разпорежда на два военни кораба да пуснат котва в бухтата на
Владивосток16 в името на „защита на японското население“, но спира
дотам.
Това не означава обаче че сред управляващите среди няма и
„горещи глави“. В своеобразен техен говорител се превръща външният
министър Ичиро Мотоно, който последователно в свои меморандуми и на
заседания на комитета за външна политика призовава за скорошна
намеса в Сибир. Още през 1916 г. той алармира, че ако Япония не се
включи по-активно във войната, гласът й няма да се слуша на мирната
конференция17 . На заседание на Комитета за външна политика през
декември 1917 г. Мотоно заявява, че намесата е крайно желателна,
предвид възможността оръжейните складове да попаднат в ръцете на
„радикалите“, както и Германия да проникне в Сибир и да образува там
фронт срещу Япония18. Колегите му от комитета обаче се възпротивяват с
довода, че това би било равносилно на обявяване на война на Русия и не е
желателно засега19.
През април Мотоно излага вижданията си в меморандум до
премиера, в който заявява, че интервенцията е жизнено необходима в
името на „защита на Империята“ и „опазване на обществения ред на
Азиатския континент“. Колегите му министри са принципно съгласни, но в
крайна сметка е взето решение, че без съгласието на САЩ, не може да се
мисли за експедиция. Мотоно си подава оставката на 22 април
обяснявайки решението си с влошено здраве, но е твърде възможно
старейшините да са решили да охладят „горещата“ му глава20 . Външен
министър става Шимпей Гото – бивш директор на Южно-манджурската
15
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ЖП линия (満鉄 мантецу) – човек с дългогодишен делови опит в Русия.
Това показва, че все пак взорът на Токио в този момент е отправен към
руския Далечен Изток.
Очевидно е, че японското ръководство се колебае, но същевременно
прави своите приготовления. Като необходимо условие за започване на
интервенцията се смята съгласието на Вашингтон. Когато то е получено,
през лятото на 1918 г., от колебливостта на японското ръководството не
остава и следа.
Но докато политиците в Токио разискват дали да предприемат
открити действия или не, междувременно в сибирската тайга
интервенцията вече е започнала.
Япония и руското бяло движение
Тъй като японската интервенция в Сибир не е същинска война
между две държави, нейното начало е трудно да се определи. Намесата
във вътрешните работи на Русия започва много преди първия японски
пехотинец да стъпи на руска земя.
След Октомврийския преврат, в рамките на месец-два, почти
навсякъде в Далечния Изток е установена съветска власт. Японските
резидентури на военното разузнаване се задействат. Инструкциите им са
да следят за политическата ситуация и ако бъде създадено „умерено“
правителство, да му бъде обещана военна и дипломатическа подкрепа21 .
През януари 1918 г. на обиколка по градовете на Далечния Изток
заминава генерал-майор Масатаке Накаджима – началник на 2-ри отдел
на ГЩ. Заповедите му са да намери подходяща личност за създаване на
автономна държава в Сибир, на базата на „умерените“ елементи, която да
служи като буфер между Япония и „немската заплаха“. Накаджима
получава инструкции от най-високо ниво –
от премиера Тераучи, от
началника на ГЩ – маршал Юсаку Уехара и от заместник-началника на ГЩ
– генерал-майор Гиичи Танака22.
Първоначално Накаджима се спира на генерал-лейтенант Дмитрий
Леонидович Хорват – комисаря на Временното правителство начело на
Китайско-източната железопътна линия (КИЖЛ)23 . Японският офицер
21

Полутов, А. В. Цит. съч., с. 73.

22

Асада, Масафуми. Цит. съч., с. 44.

23
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управлявана от Руската империя. Своеобразна „столица“ на КИЖЛ е гр. Харбин.

обаче не е прекалено ентусиазиран – в доклада си до началството пише,
че в Далечния Изток няма нито една личност с „нужната решимост и
смелост“, но Япония ще трябва да се „задоволи“ с Хорват24. В подкрепа на
последния обаче се намесва заместник-началникът на ГЩ – Танака и така
руският генерал става една от основните фигури, на която японците
разчитат по време на гражданската война25. През юли 1918 г. Хорват се
самопровъзгласява за Временен правител на Русия, а впоследствие
приема властта на Омското правителство и титлата Върховен
пълномощник в Далечния Изток.
Японците се опитват да вербуват и вицеадмирал Александър
Василиевич Колчак, който е заварен от новината за Октомврийския
преврат в Япония, а впоследствие заминава за Харбин. Колчак обаче се
оказва значително по-малко отзивчив и в по-нататъшните си действия
предпочита да се ползва единствено от подкрепата на Великобритания26 .
Както ще видим, отношенията му с японците за в бъдеще ще продължат
да бъдат хладни.
За сметка на това, Япония намира естествен свой съюзник в лицето
на отделни лидери на бялото казачество в Далечния Изток. За разлика от
Колчак и Хорват, те се радват на значително по-нисък авторитет, но за
сметка на това са по-предани спрямо японските си спонсори. Към
февруари 1918 г. вече е бил изготвен план на ГЩ да бъдат поддържани
представители на задбайкалското казачество и, ако се предостави тази
възможност, да бъде спомогнато образуването на самостоятелна
държава27.
Най-известен сред японските протежета е Григорий Михайлович
Семьонов – задбайкалски казак, участник в Първата световна война. През
август 1917 г. пристига в Чита по заповед на Временното правителство, за
да създаде отряд от местните националности, който да вземе участие на
източния фронт срещу Германия. След революцията Семьонов превръща
този отряд в своя частна армия и се базира в гр. Манджоули. В нея служат
представители на над 10 националности – основно китайци, буряти и
монголци. Японската агентура се свързва с него още в началото на 1918 г.
На 13 февруари Семьонов се среща в Харбин с японското военно аташе в
Пекин и началника на харбинската резидентура – подполковник Хитоши
24
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Куросава28. На 25 февруари правителството решава да подкрепи атамана
– през март към войската му са прикрепени в качеството си на съветници
девет японски офицера. Към април 1918 г. при Семьонов служат 346
японски военнослужещи. Със снабдяването на войската му се заема
самият Куросава. Започват доставки на оръжие и боеприпаси29 . Въпреки
това, до пристигането на японската армия на терен, Семьонов остава
пасивен след като войската му предприема настъпление към Чита през
април 1918 г., но търпи поражение от червеногвардейските отряди.
Подкрепа е оказана и на избрания за атаман на усурийските казаци
– Иван Павлович Калмиков. За да снабди своя отряд, на него му е
отпуснат заем и към щаба му е прикрепен японски офицер, който да
отговаря за снабдяването на войската му30.
На 6 март 1918 г. японската резидентура, координирана от
хабаровския си център, подпомага въстанието и на казашкия лидер Иван
Михайлович Гамов в Благовешченск. Събитието е известно в съветската
историография като „гамовски метеж“. В него взимат участие отряди
доброволци, съставени от цивилното японско население в града31 .
Метежът обаче също се превръща в едно от ранните фиаскота на
белогвардейско-японското сътрудничество – градът скоро отново е завзет
от червеногвардейски отряди подпомогнати от съдове на Амурската
военна флотилия.
Характерното за казашките части поддържани от японците е, че те
се „прочуват“ със зверствата си спрямо мирното население. Под предлог
за борба с болшевизма, те стават причастни към редица случаи на побои,
грабежи и произволни разстрели32. В книгата си „Американската авантюра
в Сибир“ военачалникът на американските експедиционни сили - генерал
Уилям Сидни Грейвс пише следното за Семьонов и Калмиков:
„През септември при мен дойде Семьонов, който впоследствие се
оказа убиец, грабител и съвсем безпътен негодяй. Той беше финансиран
от японците и нямаше никакви убеждения, които биха му попречили да
стори това, което му наредят те. Семьонов винаги стоеше в близост до
японските войници. Всъщност, той беше принуден да го прави, тъй като не
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би просъществувал и седмица в Сибир без протекцията на Япония. Той
постоянно говореше за „възстановяването на Родината“[…]
В Хабаровск за пръв път срещнах знаменития убиец, разбойник и
главорез Калмиков. Той беше най-отявленият негодяй, когото някога бях
срещал и аз сериозно се съмнявам, дали ако някой прелисти речника и
извади всички думи описващи някакъв вид престъпление, то ще намери
такова, което Калмиков да не е извършил. Япония го поддържаше и
финансираше в своите усилия „да помогне на руския народ“. […] Калмиков
убиваше със собствените си ръце, а Семьонов заповядваше на
подчинените си да убиват – тук се крие разликата между двамата“33.
Японският десант във Владивосток
Официално интервенцията на Япония в Далечния Изток започва
през август месец, но първият японски войник стъпва на руска земя много
по-рано. Както бе споменато по-горе премиерът Тераучи изпраща два
японски военни кораба да наблюдават положението във Владивосток. На
12 януари 1918 г. броненосците „Ивами“ и „Асахи“, под командването на
вицеадмирал Хирохаку Като, пускат котва във владивостокския залив
Златен рог.
Официалната причина за това действие е „гарантиране
безопасността на японските граждани“, но всъщност то е напълно в
съзвучие с предварително изготвения „Оперативен план за действие на
Имперската армия в Русия“34. С други думи, японските армия и флот вече
са имали план за пълномащабна десантна операция в Сибир, но тъй като
политиците в Токио все още се колебаят, изпращането на корабите е един
вид прелюдия на същинската интервенция.
На вицеадмирал Като са дадени устни заповеди да демонстрира
сила, за да сплаши „радикалите“ и по този начин да бъдат гарантирани
японските интереси в региона35. Липсата на конкретика в тези инструкции
най-вероятно е умишлена – по този начин са му развързани ръцете да
действа според обстоятелствата. Във Владивосток все повече придобиват
превес революционните сили и към март Като започва да става
нетърпелив – призовава за десант в рамките на града, с цел да бъдат
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подкрепени „умерените“ елементи. От Токио обаче все още не са решени
на подобен ход и блокират действията му36.
В този момент се случва инцидент, който идва като дар свише в
ръцете на Като. В нощта на 4 срещу 5 април неизвестни лица извършват
нападение срещу трима цивилни японци, работещи в търговска фирма във
Владивосток. Един умира, другите двама са тежко ранени37. Още същия
ден в града акостират японски десантни отряди. Вицеадмирал Като
разпространява обявление, в което заявява, че Япония сърдечно
подкрепя революцията38, но предвид факта, че в града няма ефективна
полиция, той е принуден да гарантира сигурността на японските
поданици39 . Местният Съвет на работническите и войнишки депутати не
разполага с военни сили и японският десант не среща съпротива40 .
Свалените от власт по-рано десни есери и меншевики доминиращи
Владивостокската градска дума, напротив, максимално се възползват от
ситуацията публикувайки декларация, в която заявяват, че действително
не могат да гарантират обществения ред в града41. За тях идването на
японците е единственият начин да си възвърнат контрола над
Владивосток.
Дали нападението над тримата японци е умишлена провокация е
мистерия и до ден днешен. Още преди Октомврийския преврат, комисар
на Временното правителство докладва в Петроград, че циркулират
слухове, според които Япония се готви да извърши терористичен акт, за
да оправдае своя военна намеса в Русия42. Въпреки това, каквито и да е
било доказателства липсват.
Това, което се знае със сигурност обаче е, че ходът на Като не е
санкциониран от Токио. Научавайки новината премиерът Тераучи
изразява своето недоволство. За сметка на това, преди да извърши
десанта Като се консултира с подполковник Масуо Кавабе от 2-ри отдел
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на армейския ГЩ 43. В светлината на това, с голяма степен на вероятност
може да се предполага, че става въпрос за координиран ход от страна на
въоръжените сили заобикалящ политическото ръководство. Военните найвероятно са се надявали, че с този частичен десант ще поставят кабинета
на Тераучи пред свършен факт и че премиерът ще бъде принуден да
действа и да даде зелена светлина на планираната мащабна окупация на
целия руски Далечен Изток. Както бе споменато обаче, основните
съображения за нерешителността на Токио са дипломатически. Япония не
желае да антагонизира останалите съюзници и най-вече САЩ,
предприемайки самостоятелни действия. Към лятото на 1918 г. и тази
пречка отпада и това отприщва японското нахлуване в Сибир.
Въстанието на Чехословашкия корпус
В края на май 1918 г. започва въстанието на Чехословашкия корпус
срещу съветската власт. Чехите поемат контрол над основните градове по
линията на Транссибирската ЖП магистрала и там болшевишката власт е
свалена, а на нейно място образувани временни правителства – Комитет
на членовете на Учредителното събрание в Самара и Временно сибирско
правителство в Омск.
Тези събития засягат и Далечния Изток – на 20 юни болшевиките –
членове на владивостокския съвет, са разстреляни и властта е взета от
есеро-меншевистката градска дума. След подпомагането на преврата
чехите настъпват на север в Приморския край, но се сблъскват с
червеногвардейци и партизани под град Николск-Усурийский (дн.
Усурийск). По този начин се образува т.нар. Усурийски фронт, но
обединените сили на чехите и на калмиковците не успяват да постигнат
превес чак до идването на Съюзниците44.
Въстанието на Чехословашкия корпус става катализатор за
последвалите събития. Япония, както и преди, не се решава на
самостоятелен ход. В началото на юни Франция и Великобритания отново
изпращат предложения на Япония и САЩ да се намесят в Гражданската
война предвид изострилата се ситуация с чехословашките войници.
Япония отново отговаря, че не би предприела подобен ход, ако няма
съгласието на Вашингтон45.
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Американският президент Уилсън в крайна сметка се решава на
интервенцията, но опасенията му от прекаленото засилване на Япония в
региона остават. От Вашингтон дават да се разбере на японците, че
намесата ще е ограничена по своя характер и, че нейната експлицитна цел
ще бъде само и единствено евакуацията на Чехословашкия корпус. Нещо
повече, когато на 8 юли 1918 г. държавният секретар Лансинг връчва на
японския посланик във Вашингтон – Ишии предложението за съвместни
действия, в него са дефинирани конкретни зони, които следва да бъдат
окупирани от силите на Антантата. Също така, контингентите на двете
страни е предвидено да не надвишават 7 хил. души46. САЩ правят всичко
възможно, за да вържат ръцете на японските военни.
Американското предложение за съвместни действия променя
баланса на силите в Токио. Досега пасивните членове на правителството
започват да призовават за скорошна намеса. Към предишните мотиви се
добавя и този, че ако американските войници първи проникнат в Далечния
Изток, то това ще навреди сериозно на стратегическото положение на
Япония.47 От този момент нататък цялата сибирска епопея на съюзниците
преминава под знака на японско-американското съперничество.
F
В Токио обаче не всички са твърде ентусиазирани. В Комитета за
външна политика предложението за намеса среща опозицията на
партийните представители и най-вече на председателя на Сейюкай –
Такаши Хара. Последният е против намесата, но ако да – то поне тя да
бъде на американските условия. Той много добре съзнава, че военните
няма да се задоволят с ограничените цели на интервенцията и че ще
изпратят повече войници от зададените 7 хил. В крайна сметка обаче
опозицията му е оборена и на 24 юли Япония обявява намерението си да
откликне на американското предложение48. Отношението на Хара е
важно, тъй като той става, по стечение на обстоятелствата, следващият
премиер на страната. В течение на своя мандат той ще продължи да бъде
неволен поддръжник на сибирската експедиция.
F
И така, Страната на изгряващото слънце взима съдбоносното
решение да се включи в съюзническата интервенция в Руската
гражданска война. Официалната декларация е огласена от
правителството в първите дни на август 1918 г. В този документ японската
страна се опитва да тушира подозрението от страна на Вашингтон и
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поради това е подчертано, че изпращането на войска е единствено с цел
евакуация на Чехословашкия корпус и че Япония действа от
съюзническия си дълг спрямо Антантата. Въпреки това, още тук
официално Токио си оставя вратичка за по-мащабни действия,
заявявайки, че би могло, при специални обстоятелства, да превиши
ограничението от официално заявените 12 хил. души49 . Този
дипломатически ход обаче, както ще видим, е само фасада за същинските
планове на японската военщина.
Интересен детайл е, че революционните вълнения, които тогава
обхващат на практика целия свят, не подминават и Япония. През лятото
на 1918 г. в цялата страна избухват оризови бунтове. Спорно е дали обект
на народното недоволство е именно плануваната намеса срещу Съветска
Русия, но е факт, че именно в дните на нейната подготовка цената на
основната храна стремително се покачва. Причина за това става широката
кампания по снабдяване от страна на армията и действията на
търговците, които задържат продажбите с цел спекула. Оризовите
бунтове не прерастват в нещо по-сериозно, но тогавашната преса издава
чувство на тревожност и прави паралели със събитията в Русия от
февруари 1917 г. По думите на едно от изданията, „и руската революция
започна от готварската печка“50 .
Задкулисната подготовка на японската интервенция
Зад фасада на дипломатичността и международното
сътрудничество, японските военни формулират своите планове много
преди да се появи благоприятната възможност за тяхното осъществяване.
Целите на намесата също са далеч по-мащабни от официално
декларираните.
Първите планове на военните всъщност са създадени веднага след
октомври 1917 г. Тук разбира се става въпрос за конкретните оперативни
планове, тъй като, както видяхме, Япония разпъва своята агентурна
мрежа в руския Далечен Изток още по време на войната. В
първоначалните стремежи на военните е закрепен принципа за „защита на
собственото население“, но още в началото на 1918 г. започва да се
обмисля намеса с цел подпомагане на контрареволюционните сили и
създаване на буферна държава в Сибир, ако това е необходимо. За целта
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е предвидено изпращането на две армии – една в Приморието и една в
Задбайкалието.51
За архитект на японската интервенция в Сибир се счита генераллейтенант Гиичи Танака – първоначално заместник-началник на ГЩ на
армия и впоследствие министър на армията. Неговото виждане за целите
на Япония в Сибир са следните: да се предотврати навлизането на
Германия на Азиатския континент; да се присъедини Китай в собствената
сфера на влияние докато европейските страни са ангажирани с Първата
световна война; да се подпомогнат действията на Антантата с цел да се
повиши тежестта на Япония в следвоенното урегулиране; да се създаде
прояпонско и зависимо правителство в Русия, с цел да бъдат
експлоатирани ресурсите на Сибир чрез концесии52.
Танака започва задкулисната подготовката за осъществяване на
тези планове още докато политиците в Токио се колебаят. На 28 февруари
1918 г. е създаден Съвместен военен комитет от началниците на отдели
на военното министерство и ГЩ. Негов председател е самият Танака. В
края на март, под негово ръководство е изготвен окончателният
оперативен план, който поставя следните цели: да се окупира руския
Далечен Изток до ез. Байкал и отделни ключови точки от КИЖЛ; да се
подпомогнат „умерените“ елементи в Русия; да се подсигури
установяването на „приятелска власт“ в Далечния Изток и Северна
Манджурия след изтеглянето на окупацията53.
F
Танака е наясно, че масираната окупация ще срещне съпротивата на
американците. Още в началото той взима мерки да ги заблуди доколкото
е възможно относно мащаба на японското военно присъствие. Поконкретно, в неговите планове е предвидено японската армия да извърши
своята окупация по две направления. Едното да бъде „официалното“ и да
започне от Владивосток. То обаче ще бъде наблюдавано внимателно от
намиращите се там Съюзници и затова следва да бъде с минимална
численост. Паралелно с него, втората военна сили следва да навлезе
през Манджурия директно в Задбайкалието. За целта обаче е нужно
сътрудничеството на Китай. То е постигнато чрез две споразумения –
военно и военноморско, по силата на които въоръжените сили на двете
страни се обвързват да осъществят интервенцията заедно, като също
така са демаркирани и зоните на действие – Япония има водеща роля в
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Задбайкалието и Приамурието, а Китай – във Външна Монголия и Източен
Сибир.54 По този начин се оформя своеобразен японско-китайски съюз,
въпреки обтегнатите отношения между двете страни и антияпонските
настроения на голяма част от китайската интелигенция. Тези
подготвителни действия са осъществени през май 1918 г. – няколко
месеца преди официалното решение за започване на интервенцията.
F
И така, очевидно е, че японските военни са били готови да действат
много преди декларацията от 2 август. Когато в крайна сметка японската
военна машина се задвижва, във военните среди не си правят илюзии
относно същинския характер на експедицията. Началникът на ГЩ на
Японската имперска армия – маршал Уехара дава да се разбере на
главнокомандващия на експедицията – генерал Отани, че евакуацията на
Чехословашкия корпус е „само фасада“55. Първият записва в дневника си
същинските цели на окупацията: да се възстанови реда в Източна Азия; да
се подсигурят концесии върху сибирските ресурси; да се издигне
международното положение на Япония56 .
F

Първи военни действия

След декларацията от 2 август, 12-та дивизия на Японската
имперска армия под командването на Шигемото Оои дебаркира във
Владивосток. Създадено е Владивостокско командване на японските
експедиционни сили (ウラジオストク派遣軍総司令部 ураджиосутоку
хакенгун со:ширейбу) под командването на генерал Кикудзо Отани.
Първоначалното органът е трябвало да бъде наречен „руско командване“,
но в крайна сметка е преименуван, за да не се предизвика подозрението
на Вашингтон57 .
В интервал от няколко дни в началото на август, във Владивосток
дебаркират и отрядите на САЩ, Великобритания и Франция. Още на този
ранен етап японците превишават предварително уговорената бройка от
10–12 хил., тъй като 12-та дивизия тогава наброява около 16 хил.
войници58 . За да се избегне търкане със Съюзниците, японското
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командване разделя дивизията на два ешелона, като вторият пристига в
града десетина дни след първия59.
Тази първа мащабна военна сила задава модела, по който
функционират всички останали японски войски впоследствие. Те
подпомагат дотогава неуспешните белогвардейски отряди да завземат
ключови градски центрове в Далечния Изток и да установят
антиболшевишка власт, същевременно запазвайки фасадата на „ненамеса
в руските вътрешни работи“. Така дебаркиралата във Владивосток 12-та
дивизия веднага се отправя на север, за да подпомогне Усурийския
фронт. Първите крупни сражения се водят на 22 и 23 август. Обединените
японски, френски, английски, чехословашки и белогвардейски сили
изтласкват болшевишките отряди на север. Последните губят контрол над
градските центрове в Приморието и се изтеглят в тайгата, откъдето
продължават воденето на партизанска война60 . На 4 септември Хабаровск
е окупиран от японската армия и отрядите на атаман Калмиков61 .
В течение на август, съгласно оперативния план, са мобилизирани
още две японски дивизии. След завземането на Хабаровск, 12-та дивизия
се разтяга на запад по полосата на Транссибирската ЖП линия. През
август и септември са окупирани повечето основни градски центрове в
Приамурието62 . На 18 септември е окупиран Благовешченск63 .
Осъществен е и десант в северното Приморие. На 9 септември
японските въоръжени сили окупират намиращия се на устието на река
Амур гр. Николаевск (дн. Николаевск на Амур). Селището става свидетел
на едно от най-кървавите събития от японската интервенция в Сибир, за
което ще стане дума по-долу. Тук японците действат самостоятелно, тъй
като не се намират под зоркото око на западните съюзници. Съответно и
поведението им е съвсем различно – на 9 ноември 1918 г. комендантът на
крепостта Федотов докладва на военния министър на временното
правителство в Омск – адмирал Колчак, за множество случаи на
грабителство от страна на японската армия. Той подчертава, че японците
не са се задоволили само с това да „разоръжат“ милицията и
червеноармейските части, но завземат и канцеларии, които не са били
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контролирани от болшевиките, разграбвайки попадналото в ръцете им
имущество64.
F
Едновременно с първото „Приморско“ направление, японците
осъществяват навлизане директно в Задбайкалието през Манджурия.
Целта на този маньовър е, както стана дума, да се избегне досега на
втората сила с контингентите на Съюзниците и едновременно с това да се
подсигури контрола върху КИЖЛ. Началникът на японския ГЩ Уехара
счита гр. Чита за ключова точка, от която може впоследствие да се
контролира целия Далечен Изток65. По второто направление са изпратени
две японски дивизии.
На 6 септември Чита е превзет от части на 7-ма японска дивизия под
началството на генерал-лейтенант Фуджи, подпомогната от отряди на
атаман Семьонов66 . След тази операция японските части се разтягат на
изток по Транссибирската магистрала и осъществяват досег с 12-та
дивизия на генерал Оои67 . Япония така и не получава съгласието на
Вашингтон за изпращане на тази втора сила, затова през цялото време я
третира като отделна от основната в структурно отношение. Чак в края на
1918 г. тя преминава от командването на Квантунския окръг под шапката
на Владивостокското командване.
След тези операции зоната на окупация на японските войски
временно се стабилизира, образувайки окръжност – полосата на
Транссибирската магистрала от Владивосток до Чита, както и полосата на
ИКЖЛ, която свързва двата града напряко през Манджурия на юг. Към
това се прибавя и Николаевск, където, както бе казано, бива осъществен
отделен десант. Към края на 1918 г. командването на 3-та дивизия е в
Чита, на 7-ма – в Манджоули, на 12-та - в Хабаровск. Създадено е и
отделно командване на една пехотна бригада, което обхваща Нерчинск и
Верхенудинск (дн. Улан-Уде).
Така само в рамките на месец-два Япония успява да окупира трите
основни далекоизточни области – Приморието, Приамурието и
Задбайкалието. Целият руски Далечен Изток бива откъснат от контрола
на Москва. В края на 1918-началото на 1919 г. японските войски достигат
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60 хил. души68, по други данни – около 75 хил.69 По това време всички
останали сили на Антантата взети заедно на цялата територия на Русия са
в рамките на 75 – 85 хил. души.
Политическа дейност на японската армия
Окупирайки КИЖЛ, японците подпомагат генерал Хорват. На него му
е предложено да бъде формирана регулярна войска с материалната
поддръжка на Япония. Частите следва да са изцяло руски, но
впоследствие става ясно, че техният главнокомандващ – помощникът по
военните въпроси на Хорват – генерал Иванов-Ринов ще трябва да се
подчинява на началника на Владивостокското командване – генерал
Отани70 . Това показва още един нюанс от същността на японската
интервенция. Токио разчита да окупира със собствени сили единствено
важните центрове по ЖП артериите и отделни градове близо до брега,
където преди това на власт идват болшевиките. Всички останали
стратегически задачи японското командване смята да осъществи чрез
ръцете на местни белогвардейски сили.
На пръв поглед материалната подкрепа на Токио значително
подпомага каузата на бялото движение, но с течение на времето
японската намеса спомага за разкол в лагера на белите и в дългосрочен
план допринася за неговия провал. Ранен симптом за това е наличието на
множество резидентури, които увеличават значително броя си след
началото на същинската японска окупация и започват да си пречат една
на друга, тъй като вербуват отделни фигури на бялото движение и по този
начин възпрепятстват цялостната му координация. Това е отчетено като
грешка и през октомври резидентурите са обединени и поставени под
общата шапка на Владивостокското командване71. Това обаче отстранява
само тактическите недостатъци на взаимоотношенията с белите, но не и
стратегическите. Това проличава, когато като основна фигура на бялото
движение се установява Александър Колчак. Между адмирала и Токио,
още от пролетта на 1918 г., цари взаимно недоверие.
С нахлуването си в Сибир японците се стремят да разрешат и една
допълнителна политическа задача. В предходното десетилетие
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Приморието се превръща в своеобразна база на корейското националноосвободително движение. След анексирането на Корея от страна на
Япония през 1910 г., корейската политическа емиграция се концентрира
във Владивосток и други приморски градове, където развива политическа
дейност. Опасността за японските колониални владения се покачва след
Октомврийската революция, тъй като болшевиките идеологически
симпатизират на корейската национално-освободителна борба. През
октомври 1919 г. началникът на ГЩ на японската армия Уехара изпраща
дислоцираната в Корея 19-та дивизия в Приморието под претекст за
защита на телеграфните линии. Тайните му инструкции обаче са да бъдат
унищожени корейските „подривни елементи“72 . Японските военни
разпускат корейските организации, залавят техните лидери, цензурират
корейския печат и предприемат цялостни репресии спрямо корейското
население73 . Едновременно с това Япония, през цялото време на
интервенцията третира корейците като поданици на империята и
оправдава окупирането на населените с корейци територии позовавайки
се на принципа на „защита на собственото население“.
Японските безчинства
Противно на възвишените принципи, на базата на които Япония
провъзгласява своята намеса в Сибир, японските военни започват да се
държат като завоеватели на руска земя. Интересен факт е, че техните
безчинства са документирани предимно от белогвардейски им съюзници.
Това впоследствие допълнително засилва конфликта между
правителството на Колчак, от една страна, и тясно обслужващите
японските интереси фигури като Семьонов, от друга.
През октомври 1918 г. майорът от Владивостокското командване
Хасабе „счита за необходимо“ да наложи своя печат върху казионен
златен запас в гр. Зея в количество около 56 пуда (около 917 кг), до
„установяването на законна власт в Русия, която може да се разпореди с
държавните ценности“74 . В началото на 1919 г. 12 пуда злато от с.
Угловское е иззето от японците и извозено в Хабаровск75 .

72

Асада, Масафуми. Цит. съч., с. 79.

73

Пак там. Цит. съч., с. 80.

74

Японская интервенция…, с. 34.

75

Пак там, 34–35.

През ноември 1918 г. генерал Иванов-Ринов пише писмо с молба до
главнокомандващия генерал Отани да бъдат прекратени безчинствата на
японската армия, които включват грабителство, изземане на документи и
насилие над руски офицери в Николаевск, Хабаровск, Новокиевск и др.76
Също през ноември министерството на външните работи на Омското
временно правителство изготвя списък на постъпилите сигнали за
действия на японски войници, които нарушават „правата на държавата и
на отделни граждани“. Те включват реквизиране на речни плавателни
съдове, разхищение на казионно имущество, изземане на документи,
телеграми и топографически карти, захващане на телеграфни линии,
побой над руски офицери и служебни лица и др.77
В териториите, където японската окупация се осъществява
съвместно с отрядите на Калмиков или Семьонов, последните позволяват
на подчинените си да извършват откровено разбойнически действия, в
същото време затваряйки си очите за японския захват на държавни
ценности78.
Смяна в японското правителство
На 21 септември 1918 г. подава оставка правителството на маршал
Тераучи. Следващият кабинет е оглавен от председателя на
политическата партия Сейюкай – Такаши Хара. За времето си това е
изключително необичайно и прогресивно решение. Хара е първият
премиер на Япония, който идва от простолюдието и през целия си живот
отказва да приеме благородническа титла. Освен това е и първият
премиер на Япония християнин. По време на дискусиите относно
целесъобразността на интервенцията, той оказва сериозна опозиция на
плановете на правителство, макар накрая да оттегля възраженията си и
по този начин имплицитно да дава своята благословия за експедицията.
Основен мотив в действията на Хара е неговата проамериканска позиция.
Дори когато решението за изпращане на японски войски става факт, той
настоява интервенцията да спазва стриктно американските условия –
целта да бъде единствено евакуацията на Чехословашкия корпус и всяка
страна да участва с малък контингент, окупирайки минимална територия.
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Идването на Хара на власт не е в резултат на автентичен
политически процес, а изцяло в рамките на дотогавашната политическа
практика – съветът на старейшините да избира наследника на
премиерския пост 79. Възниква въпросът, защо само месец след началото
на интервенцията старейшините гласуват доверие на човек, който е
известен с опозицията си срещу нея. Картината се усложнява от факта, че
военен министър в новото правителство става не друг, а архитектът на
експедицията – Гиичи Танака.
Една възможна интерпретация е, че назначението на Хара, като
отявлен проамерикански политик, цели да тушира напрежението между
Токио и Вашингтон, след като, въпреки всички усилия, близо 70 хилядната
японска армия не остава скрита за американците. По това време във
Вашингтон вече се обмисля възможността за налагане на икономически
санкции на Страната на изгряващото слънце в отговор на самоволното й
поведение в руския Далечен Изток80.
F
Хара като цяло е противник на интервенцията, но е длъжен да
действа в рамките на установения политически процес, а именно – чрез
задкулисно маневриране и постепенно изграждане на консенсус. За 37-те
месеца, през които е премиер, той посещава Ямагата в личната му
резиденция 38 пъти. Кореспонденцията им чрез посредници е още почеста81 .
F

Партизаните срещу японската армия

K
Взимайки си поука от Първата световна война, към 1918 г. армиите
на всички страни се приспособяват за водене на военни действия, такива
каквито се наблюдават по бойните полета на Европа – с мащабни военни
сили, разпънати на широк фронт, с покачващо се значение на авиацията и
бронетехниката.
F
Японската армия обаче се сблъсква със съвсем различни условия по
време на експедицията си в Сибир. Неин противник става не регулярна
армия, действаща на широк фронт, а малки отряди, които лесно
преминават от водене на активни бойни действия в разпръскване в
тайгата и водене на партизанска война. През цялата 1919 г. японската
армия търпи големи загуби, като най-тежко е нейното положение в
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Приамурието, от където впоследствие японците са принудени да се
изтеглят. Една от причините за това е концентриране на повечето сили в
полосата на КИЖЛ, докато северната полоса на Транссибирската
магистрала е пазена единствено от 12-та дивизия, която се разтяга
прекалено много, за да покрие въпросното разстояние82.
F
Японската армия предприема действия по разоръжаване на
местното население, но така и не успява да пресече партизанската
дейност. В началото на януари 1919 г., само за едно стълкновение край
село Мазаново японците губят 60 души83 . Получават се данни, че
партизаните използват за база съседно село, което е подложено на палеж
от японците84 . През февруари 1919 г. се провежда крупно сражение край
с. Андреевка. По данни на партизаните са убити около 400 японци. Край с.
Малоперка е разбит японски разузнавателен отряд от 68 души. На 4 км от
с. Чудиновка се провежда крупно сражение, при което е разбит японски
отряд и 380 пушки и две картечници са пленени от партизаните85.
F
Дори да приемем, че партизаните преувеличават бойните си успехи,
следният случай е показателен. В края на февруари 1919 г. японски
батальон под командването на майор Кацусуке Танака поема по петите на
партизански отряд. Преследвайки противника си японците се оказват
обградени и в последвалото сражение 44 от тях са убити. Изпратеният на
спасителна мисия втори батальон също е обграден и разбит на същото
място и дава около 150 жертви. Третата спасителна сила също се оказва
обградена и дава над 100 жертви. Т.нар. „инцидент Танака“ се прочува в
цяла Япония и дори стига до ушите на император Тайшо86.
F
Както при повечето случаи на партизанска война, и тук
чуждестранните интервенти насочват своя гняв към цивилното население.
Съмнението, че всеки редови гражданин може да е партизанин или наймалко съпричастен към движението води до прекомерни жестокости. На
22 март 1919 г. японската армия провежда масова операция по очистване
на подривните елементи в района на с. Ивановка, край Благовешченск.
Избити са между 100 и 300 души, сред тях има жени и деца87 .
82

Асада, Масафуми. Цит. съч., с. 99.

83

Шишов, А. В. Цит. съч., с. 385.

84

Асада, Масафуми. Цит. съч., с. 97.

85

Шишов, А. В. Цит. съч., с. 385.

86

Асада, Масафуми. Цит. съч., с. 98.

87

Пак там. Цит. съч., с. 101.

F
Подобни действия са предприети и другаде, където партизаните са
активни. Крупна операция по прочистване на червени отряди е предприета
и в района на гр. Сучан (дн. Партизанок), в Приморието. Интервентите са
принудени да държат големи гарнизони в градовете, което им пречи да
подсигурят комуникационните си връзки. В момента, в който дадено
селище е оставено без гарнизон, по-рано оттеглилите се партизани отново
го захващат 88.
F
Към есента на 1919 г. положението на японците в Приамурието
става изключително тежко и е предприето изтегляне на всички войски
към столицата на областта – Благовешченск. По-късно, на 4 февруари
1920 г. градът е обграден от червените. Не получавайки подкрепления,
японското командване е принудено да встъпи в преговори. Евакуацията
на 13-та дивизия на генерал-лейтенант Широудзу от града започва на 23
март въпреки протестите на японския ГЩ 89. Японците обаче не напускат
Приамурието с празни ръце - захванатото казионно злато от гр. Зея е
извозено в Хабаровск90 .
F
Така Амурската област става първата, която интервентите са
принудени да напуснат. Те обаче запазват своето присъствие в
Задбайкалието и в Приморието, държейки в клещи новоосвободените
територии. Междувременно през септември 1919 г. след съвместна
операция на флота и армията е завзет Петропавловск-Камчатский, като
по този начин цяла Камчатка попада в зоната на влияние на Япония91.
F

Япония и Колчак

През октомври 1918 г. Александър Колчак е назначен за военен и
морски министър на Омското правителство, а месец по-късно се
провъзгласява за Върховен правител на Русия. Настъплението на
неговите войски през пролетта на 1919 г. е един от апогеите на бялото
движение. Отвоювани са огромни територии, заплашени са градовете
Самара, Симбирск (дн. Уляновск) и Казан, почти е постигнато съединение
с Архангелското правителство и Въоръжените сили на Южна Русия.
Обратно, когато през есента на 1919 г. колчаковците са отблъснато
обратно към Сибир от Червената армия, това е началото на края за
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белогвардейците. В този контекст е важно да се проследи, защо Япония
така и не подпомага адмирала с жива сила, с което потенциално би могла
да наклони везните в полза на белите в критичните няколко месеца,
когато те са установили предимство.
F
Едната версия е, че японците предпочитат да заложат на предания
на техните интереси Семьонов и да се „барикадират“ в Далечния Изток,
където се надяват да си подсигурят концесии, вместо да се впускат в
авантюри на запад от Байкал, подпомагайки „отявления японофоб“
Колчак. За подкрепа на тази теза служи поведението на Семьонов, което
се счита за продиктувано от Токио.
F
През октомври 1918 г., когато Колчак е назначен за военен и
военноморски министър, Семьонов отказва да го признае за върховен
главнокомандващ и предлага вместо него Деникин, Хорват или атамана на
Оренбургската казашка войска – Дутов92 . Семьонов обаче отива още подалеч – прекъсва телеграфните връзки между Омск и Далечния Изток и
захваща вагони с продоволствие предназначени за колчаковската войска.
Създава се усещането за бунт в тила, което е недопустимо за Колчак от
гледна точка на борбата с болшевиките. Той издава заповед, в която
обвинява Семьонов в държавна измяна и го снема от заеманите му
длъжности. Назрява опасността дори от въоръжено стълкновение между
двамата, но японците играят ролята на „заслон“ за силите на Семьонов и
до такова не се стига.93 Чак през лятото на 1919 г. конфликтът между
двамата се тушира и атаманът е реабилитиран. Дори когато Колчак търпи
крушение, в един от последните си актове като Върховен правител, той
предава върховната военна и държавна власт в „Руската източна
покрайнина“ в ръцете на Семьонов.94 През цялото това време обаче
атаманът не подпомага с нито един войник източния фронт и това оказва
пагубно въздействие на борбата с болшевиките в дългосрочен план.
F
Сведения от японска страна показват, че нито отношението на
официално Токио е било изцяло негативно спрямо Колчак, нито Семьонов
е бил изцяло предан на техните интереси. През февруари и март 1919 г.
последният свиква конгрес в Чита на представители на отделните
монголски провинции и провъзгласява създаването на Велико-монголска
държава. На конгреса присъстват японски офицери от 3-та дивизия, което
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се тълкува като съпричастност на японската военщина към поредната
авантюра на Семьонов95.
F
Официално Токио обаче рязко се разграничава от тези действия на
атамана. Създаването на панмонголска държава е действие дълбоко в
разрез с китайските интереси и е ненужен източник на напрежение между
Токио и Пекин когато самото присъствие на японски войски в Манджурия
е обусловено от сътрудничеството с Китай. Японското правителство
започва да се разочарова от Семьонов. Създава се усещането, че той
излиза извън контрол и дори назрява решението, да бъде оттеглена
подкрепата за него. След „сдобряването“ с Колчак обаче японците се
успокояват 96.
F
Когато адмиралът поема юздите на Омското правителство,
японските управляващи са раздвоени. Едни считат, че въпреки всичко,
Колчак е най-обещаващата фигура сред белите и следователно следва да
бъде подкрепен. Той се държи хладно спрямо японците и си създава
репутацията на „японофоб“, но перспективата Япония да има на
северозападната си граница социалистическа държава от болшевишки
тип, изглежда е по-притеснителна за японската върхушка. Подкрепата за
Колчак има и свои противници в лицето на военния министър Танака, но
доводите му съвсем не са свързани с личността на адмирала. Танака
изтъква, че навлизането на японски войски на запад от Байкал би довело
до допълнително напрежение с Антантата. По-вероятно е министърът да
изразява стремежите на военните да си подсигурят вече завзетите, богати
на ресурси територии на Далечния Изток, вместо да се впускат на запад в
авантюра с неясен край. Първоначално принципът за непреминаване на
Байкал е плод на консенсус между противника на интервенцията Хара и
архитекта на военната намеса – Танака. Характерно за японската
политика е, когато има разминаване в целите на отделните субекти, да се
приемат умишлено неясни и абстрактни решения, които да запазват
фасадата на консенсус. Така става и този път. На 27 януари 1919 г.
правителството приема позиция, според която страната ще се бори за
„автономна власт“ в Сибир, но ако се формира силна единна власт (на
белите) в цяла Русия, то Япония няма да се противопостави97 .
F
През март 1919 г. Колчак постига апогея на своето разрастване и
тогава подкрепата за него отново излиза на дневен ред. През май, на
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заседание на Комитета за външна политика, е решено неговото
правителство да бъде официално признато. Дори Танака променя своята
позиция, заявявайки, че признаването на Колчак е далновиден ход, който
ще повдигне духа на контрареволюционните сили. Дори намеква, че ако
постъпи подобно искане, Япония би обмислила възможността да изпрати
подкрепления и на запад от Байкал 98. За посланик при Колчак е изпратен
Цунетада Като – бивш колега на премиера Хара от Юридическия колеж на
Правосъдното министерство и близък негов приятел. Това се тълкува като
лична симпатия от страна на министър-председателя спрямо Върховния
правител.99 Предвид репутацията на Хара на прозападен политик, подобна
интерпретация не е без основание предвид факта, че западните съюзници
са значително по-активни в подкрепата си за Колчак.
F
Въпреки тези жестове, сътрудничеството между Върховния
правител на Русия и Япония остава неплодотворно. През юли 1919 г.
Колчак моли японците да изпратят две дивизии на запад от Иркутск, за да
подсигурят Транссибирската ЖП линия след като по-голямата част от
Чехословашкия корпус е евакуиран. Японците обаче отказват под
претекст, че не могат да се намесят с военна сила на запад от Байкал100.
През лятото и есента на 1919 г. Колчак започва да търпи поражение
след поражение и скоро Червената армия си възвръща изгубените по-рано
позиции. Тогава още по-малко японците са склонни да заложат на губеща
фигура. Това, което притеснява военните повече, е загубата на
комфортния буфер, в лицето на Колчак, между Съветска Русия и техните
зони на окупация. През август действията на ГЩ започват да придобиват
характеристиките на паника. Предложено е десеткратно увеличение на
силите, за да бъде спрямо болшевишкото настъпление в Далечния Изток.
Правителството обаче се отказва от подобен ход. В свой меморандум от
13 август военният министър Танака излага съображенията на военните –
руският Далечен Изток следва да служи като буфер между зоните на
специален интерес на Япония – Манджурия, Китай и Корея101 . За
съвременниците е било ясно, че няма гаранция, че болшевизмът ще спре
да се разпространява отвъд границите на бившата Руска империя.
На 14 октомври Червената армия взима Омск и колчаковото
правителство бяга в Иркутск. Танака още веднъж предлага подсилване на
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контингента в Сибир, но колегите му министри му опонират позовавайки
се на дипломатически и финансови съображения102. На 12 декември
избухва метеж в Иркутск и главнокомандващия на експедиционните сили
генерал Оои (заменил на поста генерал Като) разпорежда 5-та дивизия от
Чита да замине натам, за да „защити местното население“. Предният
отряд пристига в Иркутск точно когато Колчак е предаден от чехите на
местното правителство и се решава неговата съдба. Японската армия
обаче запазва неутралитет и не се намесва. Единствено е подпомогнато
евакуирането на намиращите се в града японци103.
От изложеното дотук става ясно, че отношението на японското
правителство спрямо Колчак не е толкова еднозначно, колкото се счита.
Определени кръгове в Токио са за по-съществена подкрепа за адмирала,
но тази линия среща съпротива и помощта така и не се материализира.
Конфликтните тенденции най-успешно могат да бъдат обхванати от
модела на „двоинствената външна политика“. Според тази интерпретация
военните на терен, плюс отделни фигури в ГЩ и отчасти военния министър
Танака следват единствено своите краткосрочни цели и се интересуват от
това да се „окопаят“ в Сибир, където имат достъп до така необходимите
ресурси за поддържане на голяма армия и флот. По-широките
стратегически и дипломатически измерения на конфликта биват
игнорирани от този властови сегмент. С това може да се обясни
безрезервната подкрепа за Семьонов и дори съпричастността към
монголската му авантюра. Идването на власт на Колчак и евентуалното
обединяване на страната под силната му власт би било катастрофа за
военните, тъй като няма никаква гаранция, че той ще е благосклонен да
предостави изгодни концесии на Япония.
Цивилните министри в Токио обаче са длъжни да гледат в помащабната картина. Първо, страната започва да се задъхва под
финансовата тежест на интервенцията. В този ред на мисли по-изгодно за
Япония би било създаването на силно „умерено“ правителство, което да
предотврати заплахата от разпространение на болшевизма в японските
колонии в Азия, дори когато тя ще бъде принудена да изтегли своите сили.
Очевидно е, че само Колчак би могъл да изпълни ролята на подобен
обединител, въпреки неговото хладното отношение спрямо Япония, а не
одиозните казашки главатари, които японската армия толерира на терен.
Второ, след капитулацията на Германия и завършването на евакуацията
на чехите, Страната на изгряващото слънце, в очите на Съюзниците, губи
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основните мотиви за присъствието си в Сибир. Подкрепа за
„възстановяването на законната власт в Русия“ в лицето на Колчак би
била единствената „възвишена кауза“, която да оправдае наличието на
многохилядна японска войска в региона.
Както видяхме обаче, в действията на Япония взима надмощие
първата тенденция. Отношението на страната спрямо Колчак, е един от
ключовите случаи на разминаване на интересите на военните и
политическото ръководство. През следващите десетилетия тази
тенденция продължава да се задълбочава.
Интересно е да се спомене, че макар в политически план подкрепата
за правителството на Колчак да има противоречив характер, чисто
икономическите връзки процъфтяват. Известно е, че голяма част от
руският държавен златен запас е захванат от Чехословашкия корпус в
ранните етапи на Гражданската война и впоследствие предаден на
Върховния правител. За времето на своето съществуване правителството
на Колчак изразходва немалка част от него – около 242 милиона златни
рубли отиват за закупуване на въоръжение и муниции от страните на
Антантата. От тях значителна част (2 672 пуда – почти 44 тона злато) са
заплатени на Япония104. Това става след като японското правителство
решава, че едва ли има смисъл да отпуска нови кредити на фигура със
съмнителни перспективи и настоява за обезпечаване на новите заеми със
злато105.
Оттеглянето на западните съюзници
След крушението на Колчак изгасва една от последните надежди за
надделяване над болшевиките в Гражданската война. Чуждестранните
интервенти постигат непосредствено декларираната си цел – евакуацията
на Чехословашкия корпус, а едновременно с това сред силите им се
наблюдава недоволство и изтощение от войната. В началото на 1920 г.
западните съюзници решават да прекратят своята интервенция. Япония
обаче няма намерение да напусне сцената с празни ръце. Когато
Вашингтон предава на Токио своето решение да се оттегли от Сибир,
външният министър Учида няма как да възрази, но отвръща, че оттук
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насетне Япония няма да се съобразява с никого относно броя на своите
сили106 .
След като Чехословашкият корпус напуска Русия, японската
пропаганда изменя своя фокус, провъзгласявайки принципа за
„самозащита“ (自衛 джией). Световната общественост обаче реагира
гневно, изтъквайки, че под „самозащитата“ прозират териториалните и
суровинни стремежи107 . Както и преди остава актуална тезата, че
местните власти не могат да гарантират сигурността на местното японско
население, следователно е преждевременно изтеглянето на японските
войски. При това, японското командване лицемерно се позовава на
смъртта на отделни лица от корейски произход, при все че една от
задачите на японската армия остава потискането на националноосвободителното движение сред корейската емиграция в руския Далечен
Изток108.
В японските правителствени среди отново се сблъскват различни
тенденции. Изтеглянето на войските вече не е тема-табу и дори военният
министър Танака започва да изменя твърдата си провоенна позиция и си
сътрудничи с премиера Хара за изготвяне на план за поетапно изтегляне
на войските. Планът предвижда пълно изтегляне, но със запазване на
съвместното японско-китайско владение на Китайско-източната
железопътна линия. Премиерът Хара обаче подчертава, че съществува
възможността, в случай на провъзгласяване на революционна власт в
Сибир и усилването на комунистическата пропаганда в региона, да бъдат
окупирани отново определени райони, които да бъдат поставени в ръцете
на марионетно правителство или директно анексирани.109 Това може да се
тълкува като отстъпка от страна на Хара в полза на военните, с цел все
пак той да продължи безпрепятствено със своя план за изтегляне. Но не
бива да се преувеличава миролюбивостта на премиера. Неговата опозиция
на интервенцията винаги е била единствено и само от гледна точка на
предотвратяването на конфликт с Вашингтон, но в действията си спрямо
болшевиките той е на едно мнение с ястребите.
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Докато текат тези дискусии обаче се случва поредната трагедия
свързана с японското мирно население, която впоследствие послужва
като оправдание за военните да продължат интервенцията.
Николаевският инцидент
F
Към началото на 1920 г. в града на устието на река Амур –
Николаевск, се намира японски гарнизон под началството на майор
Масатада Ишикава, състоящ се от един армейски батальон и свързочна
рота на флота (около 330 души)110 . През януари градът е обграден от
партизански отряд наброяващ около 4 хил. души, подсилен от жители на
близките села. В продължение на повече от месец се водят активни
боеве. Чак на 24 февруари японците, предвид численото превъзходство
на партизаните, сключват примирие и ги пускат в града.
F
Поради проблем с комуникациите японското главно командване не е
съвсем наясно с развоя на събитията. Японският главнокомандващ Оои
решава да се изчака до пролетта, тъй като не счита, че гарнизона в
Николаевск би станал обект на нападение на толкова голям отряд, че да
не може да отбие атаката111 . Чак на 13 февруари правителството решава
да изпрати един пехотен батальон112.
F
Явно предугаждайки идването на японските подкрепления,
командирът на партизанските сили Яков Иванович Тряпицин решава да се
подсигури – на 11 март е даден ултиматум на интервентите да предадат
своето оръжие до обед на следващия ден. Японците обаче не пожелават
да оставят живота си на милостта на партизаните и предприемат
изненадващо нападение в 2 часа през нощта. За целта е въоръжено и
въвлечено в акцията местното японско население113 .
F
След няколкодневни боеве обаче партизаните надделяват. В тяхна
подкрепа се включват местните корейци и екипажа на китайски военен
кораб намиращ се в пристанището на града. Счита се, че около
половината японци загиват в битката, останалите се предават към 18
март и са сложени под стража114.
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F
Междувременно японската армия предприема ново настъпление с
цел възвръщане на загубените предната година територии. Завзета е
властта едновременно във Владивосток, Николск-Усурийск, Хабаровск,
Шкотов, Раздолний, Спаск и др.115 За претекст са посочени враждебни
действия от страна на местното население спрямо японската армия.116
Дори е предприет опит да бъде възвърнат Благовешченск, но японците
срещат силна съпротива на т.нар. Хабаровски фронт. Червените успяват
да предотвратят опитите им да преминат на западния бряг на Амур117.
F
Бидейки откъснат от останалите сили, командирът на червените в
Николаевск решава, че масирана японска атака е единствено въпрос на
време. Взето е решение града да бъде евакуиран и подпален. Евакуацията
се осъществява между 23 и 30 май. Когато японското подкрепление найсетне пристига в града на 3 юни, заварва целия град опожарен, а всички
японски пленници избити. Според данни на японското външно
министерство жертвите са общо 735 души, от тях 384 цивилни, от тях 183
жени.118 Счита се, че само около 10-на японки омъжени за китайци биват
скрити от семействата си и успяват да се спасят.
F
Съвсем естествено новините за инцидента шокират японското
общество. Основна тема на вестниците са партизанската жестокост и
„националната обида“. Широко се разпространява фактът, че на една от
стените на затвора в Николаевск е намерен следният надпис: „9 година на
Тайшо, 24 май, 12 часа, не забравяйте“. Пресата успешно канализира
емоциите в нова националистическа истерия. Само единици
представители на висшето общество, в салонните си дискусии, критикуват
и тромавите действия на военните119 . Още по-малко пък са
обществениците, които си позволяват публично да намекнат, че ако
Япония не бе взела участие в интервенцията, до тази трагедия нямаше да
се стигне. Сред последните са бъдещия премиер на Япония – Тандзан
Ишибаши120 и поетесата Акико Йосано121.
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F
Командирът на партизаните – Яков Тряпицин също скоро намира
смъртта си. Малко след евакуацията, властта му е узурпирана от група
партизани, родом от Николаевск и близките села. След импровизиран
полеви съд, на 9 юли той е разстрелян заедно с хора от неговото близко
обкръжение122. Впоследствие, в съветската историография той фигурира
като анархист.
F
F
Активизирането на японците вследствие на Николаевския
инцидент
K
Трагедията се превръща в оправдание за японските военни да
продължат своето присъствие в Далечния Изток след като всички други
интервенти са се изтеглили и първоначално провъзгласените принципи на
интервенцията губят своята валидност.
F
В частност, като компенсация за инцидента е окупиран Северен
Сахалин. Въпросната територия отдавна е в полезрението на японския
флот, който отчаяно се нуждае от нефта, който се добива там и на
практика липсва на основните японски острови. Още по време на
Временното правителство, Япония обвързва подкрепата си за него с
предоставяне на нефтени концесии на Северен Сахалин. Когато
интервенцията започва, флотът изготвя план за окупация на територията,
но такава не се налага, тъй като японските бизнес среди, в тандем с
местни руски предприемачи, започват да експлоатират нефтодобива в
своя полза123 .
F
Японските войски за пръв път преминават в северната част на
Сахалин, когато японската армия изпраща подкрепления за Николаевск.
След инцидента гарнизона на острова е подсилен с 6 хил. души.
Правителството нарича окупацията „подсигурителна окупация“ (保障占領
хошьо: сенрьо:). Това означава, че територията ще бъде държана като
заложник докато в Русия не се установи власт, която е готова да поеме
отговорност и да компенсира Япония за инцидента124 .
F
След окупацията започва усилено разработване на нефтените
ресурси. То се извършва от частни компании, но под юрисдикцията на
флота. Междувременно са възпрени опитите на американски и британски
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фирми да се включат в разработването, което допълнително влошава
международното положение на Япония125 .
F

Създаване на Далекоизточната република

K
През пролетта на 1920 г. Червената армия е по петите на
разгромените бели сили, но настъплението й е спряно след Иркутск, за да
не се влезе в директен конфликт с японската армия126 . По това време на
запад се води Съветско-полската война и Москва няма намерение да води
война на два фронта. За да не се спровоцира нежелан конфликт с Япония,
на 6 април 1920 г. е създадена буферната Далекоизточна република в
току-що освободения от Червената армия Верхнеудинск. За нейна
територия са обявени Задбайкалието, Приамурието, Приморието,
Камчатка и Северен Сахалин, но на практика новата държава контролира
само Западното Задбайкалие.
F
Създадена е и редовна армия наречена Народно-революционна
армия (НРА) начело с Хенрих Христофорович Ейхе. Нейната задача е да
продължи борбата срещу белогвардейските сили в региона, но без да
встъпва в конфликт с японците. Така през април 1920 г. са предприети
два опита да бъде взета Чита, като атаката следва да се осъществи само
по части на атаман Семьонов и остатъците от армията на Владимир
Оскарович Капел (капелевци). И двата опита са неуспешни, но
Далекоизточната република все повече укрепва във военно отношение и
над японците надвисва опасността да се окажат в обкръжение. На 17 юли,
на железопътната станция Гонгота е сключено съглашение между НРА и
японците, според което последните се изтеглят от Чита. Впоследствие в
града остават само белите сили и те са разбити при Третата читинска
операция127. На 21 октомври японската армия е принудена да напусне и
Хабаровск128.
F
На този етап Гражданската война отива към своя край, тъй като в
Русия не съществува съществена военна сила, която да заплаши
съветското правителство. Японците явно осъзнават, че въпреки
сериозното си военно присъствие, нямат никакви шансове за ползотворно
излизане от ситуацията в дългосрочен план. Един по един са захвърлени и
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местните лидери, които служат за опора на японското присъствие. След
загубата на Чита Семьонов бяга на юг и прекарва остатъка от живота си в
емиграция. В хода на Втората световна война, когато Червената армия
навлиза в Манджурия, той е заловен и разстрелян.
F
Интервенцията обаче излиза твърде скъпо на Токио, за да бъде
прекратена без да бъдат извлечени определени ползи. Японците напускат
Задбайкалието, но нямат намерение да възвръщат Южното Приморие и
Северен Сахалин преди да получат гаранция за определени концесии, пък
дори те да са от страна на съветското правителство. За да закрепят
влиянието си във Владивосток, те предприемат последен опит за
отблъскване на НРА с помощта на останалите белогвардейски сили. През
май 1921 г. в града е осъществен поредният преврат – на власт идва бяло
правителство, в което основни фигури са братята Меркулови (в
съветските източници – „меркуловщина“, „черен буфер“)129 . Обединените
остатъци от семьоновската и капелевска войски предприемат
настъпление на 30 ноември и на 22 декември завземат отново Хабаровск.
Успехът обаче е краткотраен - на 14 февруари, след тежки боеве край
гара Волочаевка, белите са разбити от НРА, начело с военния министър на
Далекоизточната република – Василий Константинович Блюхер.
Червените сили настъпват към Владивосток, но отново са принудени да
спрат на безопасно разстояние от японската армия, която прикрива
отстъплението на белите130 .
F
Неуспехът на операцията води до поредната смяна на
правителството във Владивосток. Начело застава Михаил Константинович
Дитерихс, който се самопровъзгласява за „Едноличен управник и воевода
на земската войска“131 Към края на 1921 г. провалът на интервенцията е
очевиден за всички, но както винаги, в Токио различни интереси се
съревновават за надмощие и сковават действията на страната.
F

Решението за изтегляне

K
Към края на 1920 г. сред управляващите в Токио, решението за
изтегляне вече е прието за даденост, но две тенденции възпрепятстват
бързото й постигане.
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F
Първата са личните убеждения на премиера Хара. Макар да е
противник на интервенцията от самото начало, сега той показва, че не е
пацифист на всяка цена. Неговото предложение е да се запази контингент
във Владивосток. Причините за това са: да се опази живота на местното
японско население (което е повече то това в Николаевск); да се пресече
разпространението на болшевизма в задния двор на Япония – Корея и
Манджурия; да се предотврати сливане на корейското националноосвободително движение с болшевизма132 . Въпреки прогресивната си
репутация, Хара остава имперец в начина си на мислене.
F
Друг фактор несъмнено са военните, които отказват да сътрудничат
с политическото ръководство, ако не им бъде гарантирана някаква
придобивка от интервенцията. Хара получава благословия за плана си за
изтегляне едва когато заявява, че то е обусловено от „благополучния
завършек“ на преговорите с Далекоизточната република133.
F
Под благополучен завършек се има предвид изкопчването на
определени отстъпки на т.нар. Дайренска конференция, която се
провежда в периода септември 1921 – април 1922 г. между
представителите на Япония и Далекоизточната република. Сред
условията, които японците предявяват има следните: гарантиране на
некомунистическото развитие на републиката и уважение от страна на
нейното правителство на принципа на частна собственост; признание на
всички съглашения между Япония и царското правителство и признание
на всички права придобити от гражданите на двете страни, такива
каквито са в момента на подписване на договора; демилитаризация на
Владивосток, вкл. разрушаване на съществуващите защитни укрепления;
свободно пребиваване и придвижване на японски военни мисии на
територията на Далекоизточната република; отказ от нейна страна от
поддържането на военноморски флот в Тихия океан и унищожаване на
вече съществуващия; предаване на Северен Сахалин под аренда на
Япония в срок от 80 години, като компенсация за Николаевския инцидент.
Японското предложение има и секретни пунктове: японското
правителство ще отведе войската си от Приморието, когато счете за
нужно; в случай на конфликт с трета страна Далекоизточната република
ще запази строг неутралитет 134. По същество това са условия, които биха
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били предоставени на победена страна. Дайренските преговори
завършват безрезултатно.
F
Япония обаче не може да си позволи да продължи с подобна твърда
позиция предвид нейната задълбочаваща се международна изолация. В
периода ноември 1921 – февруари 1922 г. се провежда Вашингтонската
конференция, чиято цел е урегулиране на следвоенния ред в Тихия океан.
Конференцията е по-известна с това, че налага ограничения във
въоръжението, но на нея японците също така разбират, че са изчерпали
абсолютно всякакъв кредит на доверие от страна на западните държави.
Японският посланик във Вашингтон Шидехара прави заявление в духа но
това, че Япония ще се изтегли от Русия стига да получи гаранции за
сигурността на своите граждани и тяхната собственост. Това е далеч от
категорична декларация за изтегляне, но е широко огласено от страна на
медиите и се превръща на практика в „публичен ангажимент“135 .
F
Междувременно, на 4 ноември 1921 г., на Токийската гара е убит
японския премиер Хара. Неговият убиец е осемнадесетгодишен служител
на железницата, впоследствие уличен във връзки с крайно десни
организации. Като мотив за действията му се разпространява версията, че
е искал да потърси отговорност за Николаевския инцидент 136. Едва ли
някога ще излезе наяве същинската причина за убийството на премиера.
Твърде възможно е неговата съдба да се е решила от задкулисните
фигури на японската политическа сцена. В едно от последните действия
преди кончината си, Хара се опитва да смени началника на ГЩ – маршал
Уехара с по-послушния Акияма. Тогава обаче ходът е блокиран от
Ямагата137.
Вероятно със смяна в ръководството на армията Хара е искал да
изпрати послание на Вашингтон, че е готов да поднови конструктивния
диалог. Такъв ход напълно би се вписал в репутацията на Хара като
прозападен политик. Дали това има връзка със смъртта на премиера е
неясно, но неговото убийство задава тона на политическа обстановка през
20-те и 30-те, когато върху всеки политик дръзнал да оспори властта на
военните тегне опасността от физическа саморазправа.
F
Независимо от смяната на кабинетите обаче изтеглянето изглежда
неизбежно. В края на юли 1922 г. японското правителство обявява
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решението си да изтегли своите войски от Приморието до 1 ноември с.г.138
Едновременно с това обаче е запазена окупацията на Северен Сахалин и
са подновени преговорите с Далекоизточната република. Целта очевидно
е да се получат така желаните концесии по дипломатически път.
F
На 25 октомври 1922 г. последният японски войник напуска
Владивосток – четири години и три месеца след началото на официалната
интервенция. Преди да напуснат града японците разрушават защитните
съоръжения и заграбват пленената от тях собственост. С японските
кораби си заминава и тази част от златния запас, който по време на
гражданската война се намира при японската армия „на съхранение“.139
Войските на Далекоизточната република влизат във Владивосток без бой.
Скоро след това буферната държава се влива в състава на Руската
съветска федеративна социалистическа република.
F

Последствия

K
С това на практика приключва японската интервенция в Сибир, но
остава неразрешен въпроса със Северен Сахалин. Японската страна през
цялото време третира окупацията на острова като отделна от останалата,
подчертавайки, че неговото възвръщане е обусловено от „разрешаването“
на Николаевски инцидент.
След напускането на японските войски следват над две години
мъчителни дипломатически маневри, които протичат в атмосферата на
взаимно недоверие и разпространяващите се революционни настроения
по света. Така например, на 1 септември 1923, когато Япония е ударена от
Голямо земетресение в Канто, Съветският съюз изпраща хуманитарна
помощ в страната, въпреки отсъствието на дипломатически отношения.
Един от параходите е задържан и не е допуснат до пристанището в
Йокохама под претекст, че неговата цел е да разпространява
комунистическа литература140 .
В крайна сметка през януари 1925 г. в Пекин е подписана Съветскояпонската конвенция относно базовите принципи на взаимоотношенията,
чрез която двете страни установяват дипломатически връзки. Съветският
съюз е принуден да предостави нефтени и въглищни концесии на Северен
Сахалин, в замяна на японското изтегляне от тази част на острова.
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Японската страна не успява да накара съветското правителство да поеме
отговорност за Николаевския инцидент, но в замяна на това в договора е
вмъкната друга важна политическа клауза – СССР е длъжен да признае
валидността на Портсмутския договор от 1905 г.141 В отделна декларация
съветското правителство обявява, че макар да е принудено да признае
неговата валидност, то не носи политическа отговорност за неговото
сключване142.
Напускането на съветския Далечен Изток от регулярната войска не
означава, че Япония съвсем прекратява присъствието си там.
Натрупаният в предходните години опит в разузнавателната работа
продължава да работи в името на постигането на дългосрочни
стратегически цели. Японските агентури не изчезват, а разширяват
обхвата и дейността си. Японската военна мисия в Харбин получава
статут на основен разузнавателен орган и координационен център за
разузнавателно-подривни действия спрямо СССР. Тези действия особено
се интензифицират през 30-те, когато Япония окупира Манджурия и
отново надвисва опасността от нов съветско-японски конфликт 143.
Трудно е да се изчислят човешките жертви и икономическите вреди
нанесени от японската интервенция. Това е така, защото тя е част от едно
по-мащабно явление – Съюзническата интервенция, а тя от своя страна е
част от Гражданската война в Русия. В аналите на светилището Ясукуни,
където се почитат душите на загиналите за Япония военни, са записани
имената на 3333 души, участвали в Сибирската интервенция. От тях 2643
са загинали в битка, а 690 от болести. Тази бройка обаче не обхваща
цивилните и войниците-доброволци участвали в бойните действия, така че
цифрата на загиналите със сигурност е по-голяма.144 Жертвите от руска
страна, които са пострадали именно от японските военни действия е
невъзможно да бъдат изчислени. Както е известно, жертвите в цялата
гражданска война надвишават 2 млн. души.
Горе-долу по същия начин стои въпроса и с икономическите вреди.
По данни на по-късно проведени разследвания и според показанията по
време на Токийския трибунал през 1945 г. може да се стигне само до
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приблизителните мащаби. За периода 1918–1922 г. от страната са
извозени над 650 хил. м3 дървесина; нанесени са щети в размер 4,5 млн.
златни рубли на риболовния отрасъл; отнети са вагони и речни съдове на
стойност съответно 3,25 млн. и 14 млн. златни рубли; извозени са 2672
пуда (над 43 тона) от златния запас на страната. Статистиката не включва
иззетото от Северен Сахалин145 .
Заключение
Японската интервенция в Сибир, макар да не е война между два
държавни субекта, е на практика мащабен военен конфликт, който
продължава близо седем години и причинява смъртта на десетки, а може
би дори стотици хиляди души и нанася огромни икономически щети на
руската държава.
Конфликтът, който по своите мащаби доближава една
конвенционална война, завършва без постигане на първоначалните цели.
Териториите на бившата Руска империя в Далечния Изток са изцяло
обхванати от приемника на руската държавност – Съветския съюз.
Япония не успява да повлияе на събитията от гражданската война и да
постави „приятелски настроена власт“ в северната си съседка. Също така,
не успява да задоволи териториалните и суровинните си апетити с
изключение на концесиите на Северен Сахалин, които се съхраняват до
средата на 40-те, но съвсем не успяват да покрият нуждите на японската
военна машина в идните десетилетия. Получава се така, че Япония
посвещава сериозни ресурси и жива сила в името на начинание, чийто
изход би могъл да се категоризира като провал. Два са основните
негатива, които Япония извлича от интервенцията.
На първо място, както видяхме, интервенцията в Сибир е ключов
стадии в обособяването на военщината като независим политически
играч. В изключително важни моменти от експедицията, японските военни
от ГЩ, както и по-ниските чинове на терен, отказват да се съобразят с
волята на политическото ръководство. Така японската външна политика
постепенно придобива своята „двупосочност“, в условията на която
въоръжените сили започват действия в съзвучие със собствените
интереси, а на политиците в Токио остава единствено да „разчистват“
след военните. Става очевидно, че дори един министър-председател не е
в безопасност, ако върви съзнателно против интересите на мъжете в
униформа. Този модел впоследствие проявява своята пълна същност по
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време на окупацията на Манджурия и нахлуването в страните от
Югоизточна Азия, но тук той може да се наблюдава в своята зародишна
форма.
Вторият негатив, който Страната на изгряващото слънце извлича от
интервенцията е неприязънта и подозрението от страна на съветското
ръководство. Фактът, че Япония е готова да се възползва от всяка
слабост на руската държава и да нахлуе в Далечния Изток, дори когато
страните са в привидно добри отношения, играе сериозна роля във
формирането на външнополитическата линия на Кремъл в идните
десетилетия. Япония се превръща в постоянна заплаха от изток за
Съветския съюз и не е странно, че Сталин си поставя за цел веднъж
завинаги да разреши „японския“ си проблем в резултат на победата на
страната във Втората световна война.
В тази връзка си струва да приведем цитат от писмото на Павел
Павлович Иванов-Ринов – по това време помощник по военните въпроси
при генерал Хорват, до главнокомандващия на японските експедиционни
сили – генерал Отани. В него руският генерал се оплаква от
безпардонното поведение на японските войски спрямо руското мирно
население и руските военни. Иванов-Ринов завършва със следните думи:
„Обръщам се към рицарското чувство на Ваше превъзходителство и с
надежда да открия съчувствие на силния към слабия. Не веднъж още
съдбата ще смени условията на нашето държавно съществуване и това,
което виждаме сега, ще израсне като пищен цвят в бъдеще. Иска ми се да
вярвам, че нашите добросъседски отношения няма да бъдат помрачени,
особено сега, когато ние сме слаби и сме чувствителни към всяка болка.
Някога и моето отечество ще бъде мощен ваш съсед и тогава с
благодарност ще мога да си спомня за вашата безкористна дружба“146 .
Думите на руския генерал сякаш звучат пророчески, тъй като само 27
години по-късно, когато не царска Русия, а Съветският съюз, заедно с
останалите представители на Съюзните сили, приема капитулацията на
Япония на борда на „Мисури“, японците горчиво ще съжалят, че са си
създали враг в лицето на северната си съседка.
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