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1

Увесь післявоєнний період в основі японської зовнішньої політики був союз із США, який
ґарантував приналежність Японії до західного світу
та забезпечував безпеку країни. Альянс із Вашингтоном був,
певною мірою, своєрідним виправдовуванням японської дипломатичної пасивності [1].
Не буде великим перебільшенням сказати, що післявоєнна
політика Японії розвивалася в міцній залежності від відносин із
Сполученими Штатами. В обмін на гарантії США обороняти
Японію та збереження вільного доступу на американський ринок своєрідний “дозвіл” на кореговане проведення зовнішньої
політики фактично було передано Вашингтону. Можливі збитки національної гідності, які були нанесені цією політикою,
компенсувалися економічними та політичними вигідними для
Японії діями США. Певну роль у розробці такого стереотипу
зовнішньої політики, безумовно, зіграла й ізольованість Японії,
для якої довгі роки єдиним значним зовнішньополітичним партнером залишались Сполучені Штати.
Повоєнні відносини між двома країнами пройшли складну
еволюцію від диктату окупаційного періоду до стану взаємозалежності. Обсяг відносин і, перш за все, переплетіння торговельно-економічних та фінансових інтересів визначає серйозність
і гостроту японсько-американських протиріч, але водночас і
готовність лідерів двох країн до уникнення можливих конфліктів. Аналіз японської післявоєнної політики по відношенню до
США так або інакше пов’язаний практично з усіма напрямками
її дипломатії, політикою в області оборони і, в значній мірі, –
зовнішньополітичною діяльністю.
Безперечно, процес формування післявоєнної зовнішньополітичної концепції США щодо Азії в цілому та Японії зокрема
складався не водночас і пройшов досить складний шлях. Так,
розглядаючи цю проблему, відомий американський політолог
Барі Х’юз розробив “Генеральну модель” зовнішньої політики
Сполучених Штатів, до якої він включив досить складну систему взаємопов’язаних факторів: оточення, політику, навчання,
події, інтереси окремих груп, партії, суспільну думку, дії нації і
держави…” [2]. Не менш цікаву модель зовнішньої політики
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США щодо країн Сходу запропонували автори дослідження
“Азія та американська зовнішня політика” [3]. Вони уявляють
головні напрямки діяльності США у вигляді трикутників, принаймні, виділяють їх чотири: США – Радянський Союз – Китай; США – СРСР – Японія; США – Японія – Китай; Китай –
СРСР – Японія. Наприклад, вони підкреслюють, що “Сполучені
Штати Америки не зроблять дипломатичного кроку назустріч
Китаю без уваги на будь-які дії Радянського Союзу. США…
обережні і в питанні щодо постачання зброї у Китай, бо треба
враховувати американсько-радянські відносини, які базуються
на стратегічному балансі озброєння”[4]. Щодо американськояпонських відносин, то автори переконані, що “без міцного союзу зі Сполученими Штатами фундаментальність Японії у міжнародних справах неможлива” [5]. Автори іншого колективного дослідження з американської зовнішньої політики щодо Азії
(редактор Раймон Майерз) вважають, у свою чергу, такими головними елементами азіатської політики США: “Відродження
стратегічної виключності Азії, як більш вагомої (для США –
С.П.), ніж західноєвропейської, використання наявності
“китайського та індійського інтересів…” [6]. Автори переконані,
що починаючи з війни в Кореї 1950 року, “політика Сполучених
Штатів базувалася на концепції утримання комунізму” [7].
Не дивно, що саме з кінця 1940-х років розвідувальні служби Сполучених Штатів працюють головним чином на здійснення політичної та психологічної воєн, на отримання інформації.
Це підтверджує колишній співробітник ЦРУ у Вашингтоні та за
кордоном С. Брекіндрідж. Він підкреслює: “Було створено
Управління з координації політики, і якщо у 1949 році в ньому
працювало 309 чоловік, то у 1952-му – 2 812 чол. Бюджет Управління виріс з 4,7 млн доларів у 1949 році до 82 млн у 1952-му.
Близько 75% бюджету витрачалося на збирання інформації [8].
Щодо післявоєнного американсько-японського союзу, необхідно звернути увагу на те, що не тільки Сполучені Штати
йшли на зміну стратегічного курсу відносно країн азіатськотихоокеанського регіону, але і Японія, на думку американських
вчених, теж мала конкретні зовнішньополітичні післявоєнні
орієнтири. Відомий американський професор історії Честер
Беін, праця якого “Далекий Схід” витримала п’ять видань
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(1952, 1958, 1961, 1965, 1972 рр.) [9], вважає, що найголовнішими напрямками зовнішньої політики Японії після Другої світової війни були такі:
1. “Допомогти збереженню миру.
2. Підтримувати дружні відносини зі Сполученими Штатами.
3. Укласти мирний договір із Росією, що повинен привести
до нормалізації дипломатичних відносин та повернення
частини північних островів;
4. Увійти до Організації Об’єднаних Націй;
5. Вийти на зовнішні світові ринки;
6. Повернути Японії втрачений авторитет в Азії” [10].
Подібної точки зору дотримуються й автори монографії з
японсько-американських відносин Р. Пфелтцгеф і Д. Девік. Вони
переконані, що найближчі цілі зовнішньої політики Японії включають “… розвиток нових відносин з індустріальним світом, особливо, із США та Західною Європою…” [11]. Співробітник національного університету М. Букер вважає, що японці “повинні
надати пріоритет американським інтересам над особистими”,
виходячи з поганого стану озброєння Японії. Щодо розвитку
економічних відносин між країнами, то автор переконаний, що
Сполучені Штати виступають “проти” могутності Японії [12].
Сполучені Штати, в чиїх зовнішньополітичних пріоритетах
у післявоєнні часи Японія відігравала далеко не провідну роль,
були зацікавлені, перш за все, в усуненні далекосхідного суперника у світовій політиці. Засобом для досягнення цього була
обрана демілітаризація та демократизація Японії. Методом вирішення такого завдання став воєннополітичний союз із США,
який, на думку Вашингтона, і повинен був забезпечити умови
для відродження японської економіки.
Не маючи у 1945 році вибору, переможена Японія була вимушена підкоритися американській політиці, спрямованій на
усунення японської загрози для США, що передбачало ще такі
міри, як розпуск монополістичних концернів, на які спиралося
військове виробництво, переорієнтація імперської мілітаристичної ідеології на західні демократичні цінності. Створивши собі
у 1950-ті роки імідж миролюбивої країни, Японія до сьогодення намагається дотримуватися його принципів.
Зовнішня політика країни складається на основі оцінки та
співставлення особистих можливостей із політичними, економіч-
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ними та воєнними реаліями партнера. Разом з тим, значну роль
у прийнятті зовнішньополітичних рішень відіграють й уявлення нації та її політикоформуючої еліти про навколишній світ.
Отримавши в етнопсихології назву “перцепцій”, ці уявлення
можуть бути як суб’єктивними, так і об’єктивними. Сукупність
цих перцепцій здійснює серйозний вплив на розвиток відносин
між країнами.
Як вірно підкреслив американський політолог Р. Гартхоф,
“перцепції є одними з елементів у складних взаємодіях різних
факторів у більшості випадків, якщо не завжди міжнародні проблеми знаходяться під їх впливом” [13].
Американські плани щодо Японії співпадали з точкою зору
японських правлячих кіл на майбутнє країни. У вересні 1947 року міністр закордонних справ Японії Х. Асіда передав окупаційним військам меморандум, у якому вперше була висунута пропозиція про союз із Сполученими Штатами. Відповідно до цього
документа передбачалося, що Японія буде мати невеликі військові формування для підтримки внутрішнього порядку, а США,
у свою чергу, забезпечать захист від зовнішньої загрози [14].
Саме з цього часу американська політика відносно демілітаризації Японії під впливом “холодної війни” та загрози
“втрати” з-під контролю Китаю почала поступово змінюватися.
Японія розглядалась у контексті стратегії “утримання”, яка була сформульована ще у березні 1947 року в “доктрині Трумена”. Коли в листопаді 1948 року Рада національної безпеки
США прийняла рішення про зміцнення та переозброєння японських поліцейських сил, це стало першим кроком на шляху перетворення Японії з супротивника у союзника США на Далекому Сході.
Перемога китайської революції 1949 року, утворення КНР та
початок у червні 1950 року війни в Кореї остаточно вирішили
питання на користь поновлення воєнного потенціалу Японії.
Вже 8 липня 1950 року головнокомандуючий окупаційними
військами США в Японії Д. Макартур направляє прем’єрміністру С. Йосіді листа з рекомендаціями про створення Резервного поліцейського корпусу чисельністю 75 тисяч чоловік.
Організація корпусу і керівництво ним були фактично доручені
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штабу окупаційних військ. Під час зустрічі на острові Уейк із
президентом Г. Труменом Д. Макартур повідомив про створення чотирьох дивізій японських військ під назвою “поліцейського корпусу” [15].
У рамках так званого “зворотнього курсу”, за яким закреслювався попередній план перетворення Японії на “Швейцарію
Азії”, США насправді пішли на часткове відтворення японського військового потенціалу. Відомо, що ще в період підготовки
мирного договору з Японією Д. Даллес, який за дорученням
Держдепартаменту США вів переговори з японським урядом,
попередив про те, що у випадку, “якщо Японія не піде на створення армії чисельністю 350 тисяч чоловік, яка була б здатна
захистити країну від радянського нападу і взяти участь у системі регіональної оборони, не буде можливості для досягнення
згоди” [16].
Але необхідно також враховувати, що п’ять післявоєнних
років проведення демократичних реформ у Японії суттєво змінили ідеологічний клімат у країні: провина за воєнні злочини
японської армії та настрої проти війни як явища взагалі, поступово втілювалися в життя американською пропагандою у свідомість японців. Змінам в американській позиції сприяли й ті сили, які зуміли оцінити всю користь союзу зі Сполученими Штатами і низького рівня воєнних витрат для відродження національної економіки. Одним із тих, хто очолив ці сили, був прем’єрміністр Японії С. Йосіда, прізвищем якого іноді називають доктрину, відповідно до якої Японія і сьогодні, зберігаючи відносно низький рівень воєнних витрат, головну увагу приділяє проблемам розвитку економіки і зміцненню відносин як основі
зовнішньої політики Японії всього післявоєнного періоду (до
речі, чисельність японських військових сил у 1985 році була 235,5 чоловік [17] порівняно з 246 тисячами в 1992 році) [18].
У порівнянні з США та Росією у Японії немає офіційно сформульованих доктрин зовнішньої політики або національної
безпеки. Доктрини Йосіди, Фукуди, Міедзави, які часто згадуються, або концепція комплексного забезпечення національної
безпеки, являють собою узагальнення, які розташовані в різних
офіційних та напівофіційних матеріалах тих чи інших поло-
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жень стосовно зовнішньополітичного курсу країни на міжнародній арені.
Причина такої ситуації полягає в тому, що в основі міжнародної діяльності Японії знаходиться притаманна японцям якість
адаптуватися або пристосовуватися до середовища, а не змінювати чи, тим більше, трощити його.
Такий підхід до світу в японознавчій політології має досить
багато назв, серед яких “дипломатія прилаштування” (тайокейно гайко), “дипломатія адаптації до ситуації” (дзьокьо-ні цуйхокей) або “дипломатія низького профілю” (тейсісей гайко) [19].
Необхідно зауважити, що післявоєнний розвиток американсько-японських відносин, особливо після Сан-Франциської
конференції 1951 року, впливав на суперечності у відносинах
між Японією та Радянським Союзом і, перш за все, це відбивалося на невирішеності територіального питання. Аналіз документів зовнішньої політики США за 1955-1957 роки переконливо свідчить, що в багатьох випадках намагання Японії повернути, насамперед, радянські острови Хабомаї і Шикотан, неодмінно пов’язувалось із поверненням Сполученими Штатами
Японії островів Рюкю і Бонін. Так, на засіданні Національної
Ради Безпеки 10 березня 1955 року Держсекретар Д. Даллес
зауважив: “…якщо Радянський Союз поступиться значною частиною Курильського архіпелагу, США зразу почують сильний
тиск із боку Японії стосовно повернення їй островів Рюкю”.
Він звернув увагу присутніх на той факт, що СРСР навряд чи
поверне Японії свої володіння, але висловив занепокоєння тим,
що Радянський Союз “зможе зробити це для того, щоб посилити
напруженість між Сполученими Штатами та Японією” [20]. В
записці про дискусії на 224-му засіданні Національної Ради Безпеки від 7 квітня 1955 року вказується на те, що Даллес не погодився з тим, що США повинні визнавати незаконними претензії
Радянського Союзу щодо суверенітету над Курильськими островами і південним Сахаліном. “Якщо ми діятимемо таким чином, –
попередив він, – то незабаром будемо почувати себе скрутно.
Радянські претензії стосовно Курил та південного Сахаліну
практично співпадають із нашими претензіями щодо островів
Рюкю і Бонін. Безумовно, в процесі наших домагань стосовно
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усунення Радянського Союзу з Курил та південного Сахаліну
ми можемо бути усуненими з Рюкю та Боніна” [21].
Не дивно, що американські дипломатичні служби намагаються у цей період відвернути увагу офіційного Токіо від вирішення територіального питання з СРСР. Про це свідчить і зміст
телеграми Держдепартаменту США до посольства Японії 1 липня 1955 року. В ній, по-перше, вказувалося, що “Хабомаї і Шикотан географічно, історично та юридично є складовою частиною Хокайдо, а не частиною Курил”. По-друге, підкреслювалося, що Ялтинська угода “була виразником загальної мети, до
якої прийшли керівники трьох великих держав”. “У будь-якому
випадку, – робився висновок, – Японія не зв’язана з вимогами
Ялтинської угоди, бо вона не брала участі у ній, та Ялтинська
угода не згадується в Потсдамській декларації, яку Японія прийняла… Потсдам залишає питання японського територіального
визначення для наступного вирішення в Декларації Сторін. У
Загальному Наказі Головнокомандуючих Союзних країн № 1
просто вказується, що японські війська на Карафуто (Сахалін –
С.П.) і Курилах повинні капітулювати перед командуючим радянськими військами на Далекому Сході… Остаточне положення південного Сахаліну і Курил не було визначене і є питанням, яке необхідно вирішити в майбутніх міжнародних угодах” [22].
Особливої уваги заслуговує Меморандум заступника Держсекретаря з Далекого Сходу Робертсона Даллеса 18 вересня
1955 року про переговори між Японією та Радянським Союзом.
Робертсон писав: “Радянський Союз висловив готовність повернути Хабомаї і Шикотан у межах загального погодження. Малик сказав, що це залежатиме від того, чи будуть японці проводити мілітаризацію цих островів” [23]. Перший розділ меморандуму закінчується так: “Наша (тобто – США – С.П.) політика
полягає в запобіганні враження того, що ми втручаємося в переговори…” [24]. Далі Робертсон пропонував Даллесу підписати телеграму, зі змістом якої посол США в Токіо Аллісон повинен був поінформувати японських офіційних представників про
позицію американців. Зокрема визнавалось: “Ми (американці –
С.П.) маємо надію, що Японія не зробить нічого, що призвело б
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до визнання радянського суверенітету над Курилами та південним
Сахаліном..; радянські пропозиції заборонити входження до
Японського моря пароплавам неберегових країн порушують міжнародне право і зводять практично до нуля військово-морський
аспект японсько-американського договору безпеки” [25].
До того ж, він вніс поправку: “… зведе до нуля і підірве військово-морський аспект американсько-японського договору
безпеки”. Як видно з тексту, Держсекретар замінив “японськоамериканський” на “американсько-японський” аспект, намагаючись цим іще раз підкреслити домінуючу та первинну роль
Сполучених Штатів у відносинах із Японією. В заключенні меморандуму говорилося: “необхідно чітко пояснити японцям
нашу думку про те, що Японія не повинна запроваджувати нічого, що може привести до прийняття радянських претензій, і
що майбутнє положення цих територій, як і Формози, буде предметом майбутнього міжнародного рішення” [26].
У бесіді 19 серпня 1956 року з Даллесом міністр закордонних справ Японії Сігеміцу підкреслив, що єдиним невирішеним
питанням у відносинах із СРСР є територіальне питання. Радянський Союз, – за словами Сігеміцу, – бажав провести кордон на північ від Хабомаі й Шикотану. Сігеміцу поцікавився у
Даллеса, чи буде такий кордон “легальним з точки зору СанФранциського договору”? Даллес нагадав Сігеміцу, що за умовами капітуляції, Курили і Рюкю підпадають під одну і ту ж
саму статтю, і хоча США за мирним договором погодилися з
тим, що остаточний суверенітет над Рюкю може залишатися за
Японією, вони також обумовили в статті № 26, що якщо Японія
запропонує Росії більш вигідні умови, “ми можемо вимагати
таких же умов для себе. Це означає, що якщо Японія визнає за
Радянським Союзом повний суверенітет над Курилами, ми зробимо висновок, що ми також маємо право на повний суверенітет над Рюкю” [27].
Зміст цієї бесіди дає можливість зробити висновок про те,
що вже у 1956 році офіційні представники США визнавали суперечність статей Сан-Франциського договору (тим більше, що
це зробив один із головних діючих осіб форуму – Джон Даллес).
Останні слова бесіди Даллеса з Сігеміцу переконливо свідчать
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про тактику диктату Сполучених Штатів стосовно зовнішньополітичних акцій Японії: “Необхідно, щоб Японія проінформувала Радянський Союз про жорстку позицію Сполучених Штатів: якщо Радянський Союз має намір придбати всі Курили,
Сполучені Штати можуть назавжди залишитися на Окінаві, і
жодний японський уряд не утримається при владі…” [28].
Занепокоєння Сполучених Штатів позицією Японії щодо
територіальних питань відчувається зі змісту телеграми Даллеса до Держдепартаменту від 22 серпня 1956 року, в якій він підкреслює, що Сігеміцу дуже роздратований поразкою переговорів щодо укладання мирного договору з Радянським Союзом, і
“посилається на ідею про те, що США, Великобританія, Японія
та СРСР повинні разом зустрітися для остаточного обговорення
територіального розподілу”. Звертає на себе увагу й той факт,
що в телеграмі Даллес висловлює бажання провести “детальне
дослідження територіального питання, щоб не випливли неприємні питання про Рюкю й Тайвань” [29].
Не менш цікавим є зміст Меморандума про розмову Сігеміцу з Даллесом у резиденції посла Алдріча в Лондоні 24 серпня
1956 року. Сігеміцу звернувся із запитанням до Даллеса, чи
може Японія надати СРСР мандат на Курильські острови з метою нормалізації відносин? На це Держсекретар відповів, що
при укладанні мирного договору в Сан-Франциско “Йосіда звернувся з проханням до США зайняти позицію, згідно з якою
Хабомаї і Шикотан не входять до складу Курил. Він не звернувся з подібним проханням щодо Ітурупа та Кунашира” [30].
Далі Даллес пише: “Я пропоную звернутися до історичного
відділу Держдепартаменту з проханням провести дослідження
для того, щоб встановити, чи є доцільним посилання, що Кунашир та Ітуруп не є частиною Курил у тому значенні цього слова, в якому воно використовувалося на різних конференціях
воєнного часу і в мирному договорі з Японією” [31].
На прес-конференції 28 серпня 1956 року Даллесу було задано питання про його зустріч із Сігеміцу: “Що буде, якщо
Японія визнає радянські претензії щодо суверенітету над Курилами? Чи приведе це до американських вимагань про надання
США суверенітету над іншими островами, наприклад, Окіна-
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вою?” Він відповів: “Я створював договір (Сан-Франциський –
С.П.) у загальних рисах саме для того, щоб не дати Радянському Союзу отримати більш вигідні умови, ніж США” [32].
Відчувається занепокоєння американських політиків стосовно японсько-радянських відносин і в телеграмі представника
посольства США в Японії Аллісона, яку він направив у Держдепартамент 31 серпня 1956 року. Аллісон вважав, що “американська політика невтручання у радянсько-японські переговори не може продовжуватися далі”. Зокрема, вказувалося, що,
“враховуючи інтереси США”, необхідно підтримати Сігеміцу
для того, щоб його не зняли з посади, і держдепартаменту пропонується розглянути можливість заяви про те, що США підтримують саме японську інтерпретацію поняття “Курильські
острови”, яка використовується в статті 2 мирного договору і в
зв’язку з якою Ітуруп та Кунашир виключаються з цього поняття. “Сполучені Штати, – писав Аллісон, – вважають, що вони
повинні бути негайно повернуті Японії” [33].
Більш чітка позиція США щодо японсько-радянських відносин була висловлена в Меморандумі помічника Держсекретаря
з проблем Північно-Східної Азії Робертсона Даллеса 3 вересня
1956 року. Робертсон доповідав про позиції США у здійсненні
допомоги Японії. “Будь-яка демонстрація моральної підтримки
буде мати цінність…, наприклад, заява про те, що ми (американці – С.П.) вважаємо японські претензії щодо Ітурупа та
Кунашира справедливими. Аналогічні заяви можуть зробити й
інші країни” [34], – підкреслював Робертсон.
Остаточна тактика США щодо японсько-радянських територіальних суперечностей була визначена в інформаційній записці, яка була вручена послу Японії в США Тані 7 вересня 1956
року: “Після уважного вивчення історичних фактів Сполучені
Штати дійшли до думки, що острови Ітуруп та Кунашир (разом
із островами Хабомаї і Шикотан, які є частиною Хоккайдо),
завжди були частиною Японії і справедливо повинні бути
визнані як такі, що знаходяться під японським суверенітетом.
Сполучені Штати будуть вважати радянське погодження з цим
висновком позитивним внеском у зниження напруги на Далекому Сході” [35].
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Аналіз документів зовнішньополітичної діяльності США
щодо Японії у другій половині 1950-х років дав можливість
зробити наступні висновки:
1. Сполучені Штати, які після Сан-Франциського форуму
1951 року зробили все можливе для створення міцного військово-політичного союзу з Японією, були серйозно занепокоєні можливим розвитком відносин між Японією та
СРСР у цей період.
2. Враховуючи те, що головною суперечністю між Японією
та Радянським Союзом було територіальне питання, Сполучені Штати вдало, відповідно до умов та реальної ситуації,
розіграли
історичне
обґрунтування
поняття
“Курильські острови”.
3. Для реалізації своєї тактики Сполучені Штати використали
нечіткість деяких положень Сан-Франциського договору,
про що офіційно було згадано Держсекретарем Даллесом
на прес-конференції 28 серпня 1956 року. Навіть у Енциклопедичному словнику “Енциклопедія Американка. Міжнародне видання” згадується, що за Сан-Франциським договором “Японія відмовилась від усіх претензій на Курили,
хоча у договорі не було спеціально обумовлено, що острови передаються саме Радянському Союзу” [36].
4. Американське керівництво зробило все, щоб зосередити
увагу представників Токіо на наявності територіальних
суперечностей саме з Радянським Союзом, щоб відвернути
їх від подібних проблем зі Сполученими Штатами – повернення Японії островів Рюкю та Бонін.
5. Після фактичного зриву японсько-радянських переговорів
з питань підготовки мирного договору і прийняття позицій
Японії щодо вирішення територіальних проблем з СРСР,
Сполучені Штати небезпідставно висувають тезу про
“радянську військову загрозу”, яку не тільки було покладено за основу формування післявоєнної японської зовнішньої політики (мається на увазі, насамперед, військова доктрина), але й таку, що домінувала в міжнародних відносинах в азіатсько-тихоокеанському регіоні у 1950-70-х pоках.
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Доктрина “радянської військової загрози” стала провідною в
зовнішній політиці США і Японії. Про це йдеться майже у всіх
дослідженнях американських і західноєвропейських істориків,
політологів, присвячених зовнішньополітичній діяльності на
Далекому Сході. Один із найвідоміших американських японознавців, професор Гарвардського університету, посол США в
Японії з 1961 до 1966 років Едвін Рейшауер (до речі, перебування Рейшауера в Японії преса називає “дипломатичним тріумфом”) [37] у праці “Японія. Розповідь про націю” пише:
“Японія могла розраховувати на Сполучені Штати, як на поле
захисту” [38]. Далі він доходить такого висновку: “Політика
Сполучених Штатів щодо Японії підтвердить у майбутньому
успіх післявоєнної американської політики в Азії” [39]. В іншому дослідженні під назвою “Японці”, Рейшауер стверджує, що
у період “холодної війни”, коли Китай був “заражений комунізмом”, саме Японія стає “силою миру в Східній Азії”, але трохи
раніше вона перетворилася в “надійну американську базу в цій
частині світу” [40].
Автори монографії “Модернізація Японії та Росія” (головний
редактор – професор Принстонського університету К. Блек)
переконані, що американсько-японський союз після 1951 року
був спрямований на намагання Сполучених Штатів захистити
Японію від “зовнішньої загрози” [41].
Викладач Чиказького університету Акіра Ірі стверджує, що
“холодна війна” в Азії в середині 1950-х років є “післяялтинською фазою, і що США, як і СРСР, повинні врахувати
японську силу досягнення супермогутньої країни – Китаю” [42].
Дослідник Томас Фітджеральд, підтримуючи тезу про
“радянську військову загрозу”, пише, що “Радянський Союз бажав мати перевагу не тільки в Європі, але й в усьому світі” [43].
Багато уваги проблемі “радянської загрози” приділили автори дослідження “Американська зовнішня політика та азіатськотихоокеанська безпека” (редактори В. Тоу і В. Фіней). Вони
доводять, що з 1965 до 1979 року радянські сухопутні війська,
які були розташовані на схід від озера Байкал, збільшилися з
150 000 чоловік (15 дивізій) до 350 000 чоловік (34 дивізії) [44].
Автори підкреслюють, що згідно з японськими даними “… будь-яка
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радянська атака проти Японії буде включати… три дивізї
(35 000 чоловік), 1000 танків та військово-повітряні сили”, тому
необхідно “надати Японії … міцні військові сили” [45]. Розвиваючи ідею “радянської загрози”, торкаючись питання “чому
СРСР бажає окупувати Японію”, американські дослідники впевнені, що Японія “не буде фінляндізована” Радянським Союзом,
бо японці занадто “міцні і культурно розвинуті”, про що американцям необхідно говорити, враховуючи японську суспільну
думку, а лідери Японії, в свою чергу, повинні … їх слухати” [46].
Невипадково, саме в цей період Сполучені Штати енергійно
прагнуть до координації військових зусиль обох країн і до зміцнення Договору Безпеки в рамках політики формування воєнних блоків у азіатсько-тихоокеанському регіоні, яку проводила
адміністрація Ейзенхауера-Даллеса. Саме тоді були створені
інституційні засади японських збройних сил. У липні 1954 року
японський парламент прийняв закони про заснування Управління національної оборони (УНО) і про створення “сил самооборони”, що складалися з армій військово-морських та військово-повітряних сил (на момент створення “сили самооборони”
нараховували 152 300 чоловік) [47].
Принципи політики Японії у сфері оборони були сформульовані Радою національної оборони та прийняті 20 травня 1957 року кабінетом міністрів. Фактично цей документ, що мав
назву “Про засади політики в галузі національної оборони”, до
цього часу визначає військову політику країни та принципи
американсько-японського військового співробітництва. Він
складається з короткої преамбули і чотирьох пунктів, два з
яких безпосередньо торкаються проблем оборони. Документ
також визначав “мету національної оборони в запобіганні та
відбитті прямої і непрямої агресії”, що могло бути досягнуто за
допомогою “прогресивного та ефективного розвитку оборонних можливостей, необхідних для самооборони з урахуванням
національних ресурсів і внутрішнього становища” та “використання системи безпеки США в якості основи для відбиття
зовнішньої агресії” до тих пір, поки міжнародне співтовариство
не зможе ефективно забезпечити запобігання зовнішньої загрози
[48]. Питання про обов’язки Японії щодо оборони Сполучених
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Штатів в межах Договору безпеки ні тоді, ні пізніше навіть не
розглядалося.
Проте, не дивлячись на умови Договору безпеки, Японія починає пошук шляхів до зміцнення своєї самостійності. Токіо не
могли задовольнити ті параграфи Договору безпеки, що відкрито обмежували суверенітет держави; Сполучені Штати, в свою
чергу, враховуючи зростання японської опозиції американській
військовій присутності у країні та зміцнення руху на скасування американсько-японського військового альянсу, шукали можливість зробити Договір фактично безтерміновим.
На відміну від американців, для яких важливим є дух закону, японці, в першу чергу, відштовхуються від “літери закону”,
віддаючи перевагу трактуванню його буквально, коли їм це вигідно.
Стабільність американсько-японського партнерства допомогла зміцнювати впевненість японців у тому, що стереотип відносин, побудований на залежності від старшого партнера, буде
зберігатися завжди. Постать сильного сюзерена та відданого,
але залежного васала-самурая була і залишається зразковим
прикладом соціальних стосунків у Японії.

2

Важливим етапом формування засад у відносинах
між Японією та Китаєм були 1970-ті роки. Безумовно, важливу роль у цьому процесі відіграли саме
Сполучені Штати Америки.
Відомо, що головним чинником у зовнішньополітичній концепції Сполучених Штатів у 1970-х роках була відповідальність за світову стабільність п’яти центрів – США, Західної Європи, Японії, СРСР та КНР. У першій президентській доповіді
про зовнішню політику США на початку 1969 року Річард Ніксон наголосив: “Ніякий стабільний і міцний міжнародний порядок не буде досягнутий без внеску нації, населення якої становить
більше, як 700 млн чоловік” [49]. Безперечно, мова йшла про Китай. Цікаво, що торкаючись цієї ж теми, Г. Кіссінджер у грудні
1969 року зауважив, що США “будуть судити про інші країни,
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включаючи комуністичні, виходячи з їхніх дій, а не посилаючись на аналіз їх внутрішньої ідеології” [50]. Під час свого візиту в лютому 1972 року до Пекіна Р. Ніксон підкреслював:
“Нам важлива не внутрішня політична філософія націй. Важливим є те, яка політика цієї нації по відношенню до світу.., до
нас” [51].
Особливо багатим на зовнішньополітичні події, які, безумовно, мали вплив на вибір шляху Японії в 1970-х роках, був 1972
рік. Протягом першої половини року уряд Е. Сато не міг відійти від “шоку”, який він отримав від американсько-китайського
зближення та повідомлення про візит Президента Ніксона до
Китаю. Деякі кола японської громадськості очікували, що отримані американські “удари” примусять уряд переглянути зовнішньополітичний курс країни. Так, професор Кіотського університету М. Косака заявив, що “акція США… по відношенню до
КНР є гарним уроком для Японії, який змусить її проводити
більш незалежний курс” [52].
Але уряд Е. Сато не був готовим і не бажав переглядати свої
дипломатичні концепції. Виступаючи в січні 1972 року на 68-й
сесії парламенту, міністр закордонних справ Т. Фукуда підкреслив, що відносини з США складають генеральну лінію зовнішньої політики Японії. Виходячи саме з цього, за словами Фукуди, японська делегація візьме участь у зустрічі з керівниками
Сполучених Штатів у січні 1972 року. На переговорах у СанКлементе між Р. Ніксоном і Е. Сато японська сторона, перш за
все, була зацікавлена в тому, щоб отримати від представників
США інформацію про характер майбутніх переговорів президента з КНР: як вони вплинуть на військові зобов’зання США
відносно Тайваню, Південної Кореї, а також на американськояпонський “договір безпеки”.
Не дивлячись на те, що японці на переговорах були в загальних рисах проінформовані про новий курс США щодо КНР,
візит Ніксона до Пекіна викликав певну знервованість у Токіо.
Візит Річарда Ніксона проходив з 21 до 28 лютого 1972 року. У склад офіційної делегації США, крім Ніксона та його дружини, входили Державний секретар У. Роджерс, помічник президента з питань державної безпеки Г. Кіссінджер, спеціальний
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помічник Президента з адміністративних питань Р. Холдеман,
секретар Білого дому з питань преси Р. Зіглер, військовий радник Президента Б. Скаукфорт, заступник Держсекретаря у
справах Східної Азії і Тихого Океану Д. Харт та інші [53].
Р. Ніксон протягом приблизно 70 годин вів переговори з прем’єр-міністром КНР Чжоу-Ень-лаєм, які проходили спочатку в
Пекіні, а потім у Шанхаї. В перший день візиту американського
президента прийняв Мао Цзе-дун. На цю бесіду Президент прибув лише у супроводі Г. Кіссінджера. Слід зауважити, що всі
зустрічі проходили в повній таємниці.
На банкеті в Пекіні, який дав Чжоу-Ень-лай на честь
Р. Ніксона, Президент підкреслив, що не дивлячись на наявність суттєвих протиріч між США та КНР, обидві сторони мають спільні інтереси, котрі переважають ці протиріччя. У привітанні китайського прем’єра візит Президента був названий
“важливою подією в історії відносин між Китаєм та Сполученими Штатами”.
27 лютого 1972 року у Шанхаї було надруковане спільне
американсько-китайське комюніке. У документі, переважно в
загальних рисах, підкреслювалося, що:

“розвиток нормалізації відносин між Китаєм і Сполученими Штатами відповідає інтересам всього світу;

обидві країни бажають зменшити загрозу міжнародного
військового конфлікту;

сторони не повинні прагнути до панування в регіонах Азії.
Кожна зі сторін виступатиме проти спроби будь-якої країни або групи країн встановити таке панування;

кожна зі сторін не має наміру вести переговори від імені
третіх країн або укладати між собою договори, спрямовані
проти інших держав;

обидві сторони будуть вважати невідповідністю інтересам
народів світу той крок, якщо великі держави поділять світ
на сфери впливу” [54].
Відомий польський дослідник Станіслав Гломбінський у
книзі “Китай і США” пише з приводу “шанхайського комюніке”: “Не має сумніву, що лише через деякий час можна буде
оцінити … значення цього документа. Але важливо додати, що
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і візит президента США, і спільне комюніке викликали інтерес
у всьому світі, що вони не розвіяли, а навпаки, посилили… побоювання того, чи не йде мова про нову форму союзу, направленого проти інтересів народів інших країн та про новий поділ
світу на сфери впливу” [55].
Китайські лідери, підписавши шанхайське комюніке, фактично зафіксували в ньому розрив Китаю із соціалістичними країнами. В свою чергу, американська сторона ніби підштовхувала,
а в окремих заявах небезпідставно натякала на пряме заохочування Пекіна до подальшого здійснення великодержавного зовнішньополітичного курсу. Саме так можна розглядати заяву
Ніксона про те, що “сьогодні два наших народи тримають у
своїх руках майбутнє всього світу” [56].
У той же час комюніке ігнорувало такі актуальні для долі
світу проблеми, як роззброєння, заборона ядерної зброї, боротьба проти агресії та інші. Хоча пізніше Г. Кіссінджер, аналізуючи комюніке, підкреслив, що працюючи над його змістом,
“ми не мали на увазі конкретну країну” [57], але й теза про боротьбу з монополією наддержав у посиланні дає можливість
зробити висновок про антирадянський напрямок цього документа. Підбиваючи підсумок візиту Р. Ніксона до Китаю у лютому 1972 року, відомий американський учений-політолог Роберт Суттер виділяє чотири важливих моменти:
1) візит поклав кінець американській ворожнечі до Китаю;
2) зміцнив надію Пекіна на контроль над Тайванем;
3) заклав підґрунтя китайсько-американському співробітництву для подальшого розвитку Східної Азії в цілому;
4) сприяв новим позитивним крокам Пекіна… проти свого
головного ворога – СРСР” [58].
Загальновідомим є те, що розвиток американськокитайських відносин завжди знаходився у центрі уваги японської дипломатії, так як зв’язки між цими країнами безпосередньо впливали на два важливих напрямки зовнішньої політики
Японії – на її відносини зі Сполученими Штатами і Китаєм.
У зміцненні зв’язків із Пекіном керівники США бачили, насамперед, можливість створення загальної антисоціалістичної
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(на той період часу) платформи в політиці КНР, США та Японії. З цією ж метою Вашингтон намагався використовувати і
японсько-китайське зближення.
Керівництво Сполучених Штатів досить активно виступало
за термінове укладення договору “про мир та дружбу” між
Японією та КНР. У серпні 1977 року Держсекретар США
С. Венс після візиту до Пекіна відвідав Токіо, де зустрічався з
прем’єр-міністром Т. Фукудою і заявив, що Сполучені Штати
були б задоволені, якби найшвидше був підписаний японськокитайський договір [59]. Це було сказано саме в той період,
коли японсько-китайські переговори фактично знаходились у
застійному стані внаслідок розбіжностей стосовно пункту
“протидії гегемонії” в зовнішній політиці, якому китайські керівники намагалися надати антирадянський напрямок.
У травні 1978 року під час зустрічі з Т. Фукудою президент
Д. Картер іще раз підкреслив зацікавленість Сполучених Штатів у підписанні договору між Японією та Китайською Народною Республікою. На думку американського політолога
М. Карноу, “…США спокійно, але твердо запевняли Японію
поквапитися з укладанням угоди з Китаєм” [60].
Підписання японсько-китайського договору Сполучені Штати розглядали як своєрідну передумову до повної нормалізації
японсько-китайських відносин, як можливість перевірити готовність Пекіна до компромісу із Заходом щодо вирішення гострих політичних питань. Враховуючи всі складнощі нормалізації
американсько-китайських відносин, Сполучені Штати були зацікавлені в досягненні домовленості між Японією та КНР, тому
що це давало їм надію на можливість більш активного діалогу з
новим пекінським керівництвом. Погодившись підписати договір, у який було включено положення, що “він не буде впливати на позицію кожної зі сторін стосовно третіх країн”, яке певною мірою нейтралізувало пункт проти “протидії гегемонії”,
Пекін пішов на певні поступки Японії. Американська преса оцінила це, як відповідний сигнал того, що шлях до переговорів
між США та Китаєм відкритий. Аналізуючи виступ Ден Сяопіна в Токіо (жовтень 1978 року), кореспондент “Нью-Йорк
Таймс” Дж. Рестон підкреслював, що “візит до Японії заступ-
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ника прем’єра Державної ради… є ілюстрацією зміцнілого тону
китайської політики та народженого духу компромісу” [61].
Японсько-китайський договір про мир та дружбу був підписаний 12 серпня 1978 року (вступив у силу 23 жовтня 1978 року) після обміну документами, який було здійснено у Токіо під
час візиту Ден Сяопіна. У договорі підкреслювалося, що дві
сторони: “1. Будуть будувати відносини на засадах п’яти мирних
принципів та Статуту ООН, запобігаючи використання сили або
загрози силою”. 2. Виступають проти гегемонізму. 3. Будуть розвивати економічні та культурні зв’язки. 4. Погоджуються з тим,
що стаття договору проти гегемонії не направлена проти будьякої третьої країни” [62]. Договір був укладений терміном на
10 років [63].
Разом із тим необхідно зауважити, що як зарубіжна преса
того періоду, так і американські вчені-політологи виділяли антирадянський напрямок цього договору. Так, Ден Сяопін під
час свого візиту до Токіо в жовтні 1978 року особисто підкреслив, що китайсько-японський договір – “серйозний удар по дійсному джерелу гегемонії, яке загрожує миру та безпеці у всьому світі” [64]. Безумовно, мова йшла про Радянський Союз,
який, мовби на “покарання” Японії розташував на південних
Курилах свій військовий контингент [65].
Один із найвідоміших вчених-політологів США Петер Калворорессі у четвертому виданні 1982 року свого дослідження
“Світова політика після 1945” (перші три видання – 1968, 1971,
1977 рр.) відзначав: “Ден офіційно заявив, що китайськоамерикансько-японський альянс спрямований проти Радянського
Союзу” [66]. Професор історії Інституту китайсько-радянських
досліджень при Вашингтонському університеті Річард Зорнтон у
розділі своєї книги “Еволюція американсько-китайських відносин у 1969-1980 роках” запевняє, що “відносини Китаю зі Сполученими Штатами були сконцентровані на спільних інтересах
стратегічної лінії – створенні контрбалансу … радянській силі…” [67]. Автори монографії “Китайсько-радянський конфлікт” (редактор Герберт Еллісон), характеризуючи японськокитайський договір, переконані, що його укладення було кроком у відповідь проти “радянсько-в’єтнамського договору про
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дружбу і співробітництво”, що був підписаний на “три місяці
раніше” [68]. Досить цікаву характеристику японсько-китайському договору дає російський учений Є. Бажанов у монографії “Китай та зовнішній світ”: “У серпні 1978 року був підписаний договір про мир і дружбу між КНР та Японією. Японці вирішили включити до нього положення про протидію гегемонії.
Радянське керівництво могло спокійно ігнорувати це. Більше
того, антикитайські положення включалися до багатьох міжнародних документів, які тоді підписувалися Радянським Союзом. Але без емоцій не обійшлося. Була проведена демонстрація сили (збільшення військового потенціалу на Далекому Сході), яка ще раз переконала і Пекін, і Токіо, і Вашингтон в ефективності “гри на почуттях СРСР” [69].
Встановивши в січні 1979 року дипломатичні відносини з
КНР, Сполучені Штати фактично доповнили ту ланку, яка зв’язувала антирадянський напрямок американсько-японського “договору безпеки” та японсько-китайського “договору про мир та
дружбу”. Хоча і США, і Японія пішли на нормалізацію відносин з КНР, виходячи насамперед із особистих державних інтересів, (які, безумовно, не завжди і не в усьому співпадали); головною рисою, яка характеризувала загальну мету цих країн
щодо Китаю, було намагання США і Токіо використати
“антирадянський дух Пекіна для зміцнення своїх позицій у межах протистояння двох систем” [70].
Намагаючись повною мірою використати Японію для реалізації своєї політики щодо Китаю, Сполучені Штати спробували
запобігти повторенню негативного досвіду “ніксонівського шоку”. З усіх питань, що торкалися контактів із КНР, проводилися
досить ретельні американсько-японські консультації, усі візити
американських посадових осіб до Пекіна, як правило, супроводжувалися відвідуванням Токіо, де проводився обмін інформацією про стан зв’язків із Китайською Народною Республікою.
Ці кроки диктувалися не тільки необхідністю координації політики щодо КНР, але й бажанням ще більше зміцнити союзницькі зв’зки останньої з Японією, які зміцнювали, в свою чергу,
позиції США у відносинах із Китаєм.
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Намагання США узгодити з Японією свою політику щодо
КНР пояснювалося також необхідністю заспокоїти тих, хто був
наляканий тим, що акцент американської далекосхідної політики був перенесений із Японії на КНР. Рішення Вашингтона
припинити дипломатичні відносини з Тайванем з 1 січня 1979
року та денонсувати американсько-тайванський договір про
“взаємну спільну оборону” з 1 січня 1980 року викликали в
Японії серйозне занепокоєння щодо американської готовності
виконувати обов’язки перед союзниками. Директор японського
Дослідницького інституту Номура Д. Токуяма з цього приводу
писав: “Ефект нових відносин між США і Китаєм повною мірою проявиться лише через декілька років; стосовно негативного ефекту, то, на жаль, він проявився в підриві довіри до США
серед країн Східної Азії. Країна, яка обіцяла ніколи не залишати на призволяще долю Південного В’єтнаму, Тайваню, тепер
залишила обох” [71].
Нормалізація американсько-китайських відносин, яка була
завершальним етапом процесу становлення нового рівня зв’язків між США, КНР і Японією, суттєво вплинула на політику
Токіо у сфері мілітаризації країни. Починаючи з 1972 року, Пекін, який до встановлення японсько-китайських міждержавних
відносин, виступав як противник озброєння Японії, починає
займати позицію все більш активної підтримки укріплення як
японсько-американського військового союзу, так і японської
воєнної могутності, докладаючи при цьому всіх зусиль, щоб
направити їх в антирадянське русло. Під час візиту до Японії у
жовтні 1978 року Ден Сяопін у бесіді з прем’єром Фукудою
прямо заявив, що він “з розумінням відноситься до японськоамериканського договору безпеки і до збільшення оборонного
потенціалу Японії” [72].
Така позиція Пекіна цілком задовільняла японський уряд,
який, у свою чергу, використовував заяви такого змісту, щоб
якимось чином пояснити громадськості збільшення воєнної
могутності, збереження та зміцнення військового союзу зі Сполученими Штатами. Так, міністр закордонних справ Японії
С. Окіта відкрито визнав на початку 1979 року, що не можна
відкидати те, що … “зміни в міжнародних обставинах зроби-
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лися дещо сприятливішими щодо ставлення Японії до військового союзу з США, особливо, зміни в політиці Китаю, який
сьогодні вітає договір безпеки” [73].
Японський уряд, який за характеристикою відомого американського політолога Р. Соломона, “внаслідок нормалізації
американсько-китайських відносин позбавився одного з головних факторів напруженості у післявоєнній політиці – китайської критики японсько-американського військового союзу” [74],
суттєво активізував зусилля щодо зростання військового потенціалу країни та зміцнення механізму воєнного співробітництва
зі Сполученими Штатами.
Курс Японії на посилення військової могутності повністю
задовольняв глобальні стратегічні розрахунки США. Висунувши тезу про те, що “міцний Китай відповідає інтересам Сполучених Штатів”, адміністрація Картера приділяла значну увагу
військовому співробітництву КНР з Японією. Поклавши за основу ідею відомого американського політолога і державного
діяча З. Бжезинського про “трьохсторонні японсько-американсько-китайські консультації з соціально-економічних проблем регіону, а, можливо, і з військово-політичних питань” [75],
керівництво Сполучених Штатів почало розробку власної концепції співробітництва трьох країн саме у військовій галузі. У
дослідженні вчених Брукінгського університету щодо національних пріоритетів такого альянсу розглядається питання про
можливість поєднання зусиль на особливих напрямках, наприклад, на спеціалізації в області боротьби з підводними човнами,
що “… відповідало б координації військової політики США,
КНР та Японії” [76]. З цього приводу газета “Інтернешнл Геральд Трібюн” підкреслювала: “Сполучені Штати не заперечують проти зміцнення китайського військового потенціалу руками своїх союзників, якщо це не порушує балансу сил між КНР і
Тайванем і не викликає занепокоєності ні в Японії, ні в Південній Кореї” [77].
Питання про особливу роль Японії в американських планах
мілітаризації Китаю стало особливо дебатуватися після того, як
США почали конкретну реалізацію планів військового співробітництва з Пекіном. Японський дослідник Я. Нокада в книзі
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“Військова сила і політика в Азіатських країнах: Китай, Індія,
Японія” стверджував: “Японські військові експерти… переконані в тому, що китайські лідери виступають за… співробітництво з Японією в сфері модернізації промисловості, особливо в
галузі важкого машинобудування і технології, включаючи радари, танки, бронетранспортнери… В Японії серйозно занепокоєні з приводу конкуренції з США та іншими країнами в області військового постачання до Китаю” [78].
Нормалізація дипломатичних відносин між США та КНР
сприяла активізації й американсько-китайських торгівельноекономічних зв’язків. Так, у січні 1979 року була підписана
американсько-китайська угода про науково-технічне співробітництво, а в липні цього ж року – торгівельна угода. Це було
відразу використано діловими колами Японії як відповідне пропагандистське обґрунтування необхідності зміцнення японських позицій на китайському ринку. Газета “Майніті Дейлі
Ньюс” з цього приводу писала: “Немає гарантій того, що США,
які “запізнилися” до Китаю, сьогодні не використовують всі свої
сили, щоб завоювати китайський ринок. Якщо це так, то зменшена конкурентна здатність японських товарів, що пов’язано з
підвищенням курсу ієни, може привести до того, що на частку
Японії, яка має географічну перевагу перед США, буде припадати ще менша частина торгівлі з Китаєм” [79]. Необхідно зауважити, що реальна оцінка позицій Японії та США на китайському ринку дає можливість зробити висновок, що Сполучені
Штати, напевно, не мали можливості на той час зробити серйозну ринкову конкуренцію Японії.
Незважаючи на обмежені можливості японсько-американської конкуренції на китайському ринку, Пекін робив усе
необхідне, щоб якимось чином стимулювати її. Під час візиту в
КНР у травні 1979 року міністра торгівлі США Х. Кренса, Ден
Сяопін підкреслив, мабуть, розраховуючи і на слухачів у Токіо,
що “американсько-японська торгівля не повинна поступатися
за обсягом японсько-китайській” [80].
Розвиток співробітництва між США, КНР та Японією, що
здійснювався наприкінці 1970-х років на антирадянських засадах, безумовно, вплинув на зовнішню політику останньої. Япо-
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нія була зацікавлена у розширенні зв’язків із США і КНР, вбачаючи в цьому важливий фактор зміцнення позицій проти Радянського Союзу. Розраховуючи на підвищення своєї ролі в
міжнародних відносинах на Далекому Сході, Японія активно
брала участь у розширенні співробітництва з Пекіном. Як проголосив під час підписання японсько-китайського договору
“Про мир і дружбу” 1978 року міністр закордонних справ Японії С. Сонода, “якщо Японія і Китай візьмуться за руки і стабілізують становище в Азії, і Радянський Союз, і Сполучені Штати Америки, і ЄС будуть приділяти Японії більше уваги” [81].
Проголошена міністром оборони США Г. Брауном концепція американсько-китайських “паралельних стратегічних інтересів” та “стратегічного співробітництва” фактично мала на
увазі й участь Японії в проведенні антирадянської політики.
Ще у серпні 1978 року колишній міністр закордонних справ
Японії Т. Кімура зауважив, що “Японія разом зі Сполученими
Штатами і Китаєм можуть виробити єдину глобальну стратегію
проти СРСР” [82].
Аналіз підсумків візиту прем’єра Держради КНР Хуа Гофена до Токіо і заступника прем’єра Ген Бяо до Вашингтона у травні
-червні 1980 року демонструють певний паралелізм підходу
США і Японії до своїх відносин із Пекіном. Під час зустрічі з
китайськими керівниками в обох столицях підкреслювався збіг
оцінок розвитку ситуації в світі. Разом з тим, намагання пекінського керівництва “прив’язати” японську політику до свого
антирадянського курсу, викликали негативну реакцію в Японії.
Постійне підкреслювання китайськими лідерами “антирадянської мети” зближення між КНР, Японією та США не задовольняло Токіо. Японія намагалася зберегти принаймні подібність
до офіційно проголошеного курсу на “багатосторонню і мирну
зовнішню політику”.
Звернення Пекіна до тези про “зміцнення” антирадянського
фронту ставили японське керівництво в дуже складне становище і, певним чином, змушували виступати із заявами про те, що
Японія не збирається брати участь у політиці “оточення СРСР”.
Не дивлячись на активізацію американсько-китайських та
японсько-китайських відносин у 1970-х роках, навряд чи можна
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з упевненістю говорити про можливості трансформації зв’язків
між цими країнами у військово-політичний союз. Обмеженням
формування союзу між трьома країнами залишалися відмінність соціально-економічних систем та взаємна недовіра.
Традиційна вагомість Китаю в зовнішній політиці Японії
залишається незмінною і донині, це можна пояснити такими
обставинами:

розвиток нормальних відносин з КНР, її потужним економічним та військовим потенціалом розцінюється як важлива умова підтримки миру і стабільності в Азіатськотихоокеанському регіоні, безпеки Японії;

суттєві торгівельно-економічні інтереси Японії в Китаї;
Китай завжди розглядався як потенційно важливе джерело
сировини й енергії, на практиці є дуже перспективним ринком капіталу та постачальних товарів. Ця галузь зв’язків
також відіграє значну стабілізуючу роль у двосторонніх
відносинах;

успішний розвиток відносин із Китаєм, з точки зору японської дипломатії, повною мірою відповідає намаганню країни до підвищення її міжнародної ролі, зміцненню її позицій у відносинах з іншими провідними країнами, перш за
все, зі Сполученими Штатами Америки та Росією.
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