
 ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ ВІСНИК 3(37) / 2020 111

ІДЕОЛОГІЧНЕ ВТОРГНЕННЯ

УДК 355.48“1945”
DOI: 10.33099/2707-1383-2020-37-3-111-121

Карпов В.В., доктор історичних наук,  
доцент кафедри міжнародних відносин  
і суспільних наук Національного універси-
тету біоресурсів та природокористування 
України (м. Київ, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3446-9187

ЗАКІНЧЕННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ  
ТА ПОЛОНЕННЯ ЯПОНСЬКОЇ АРМІЇ РАДЯНСЬКИМИ ВІЙСЬКАМИ

Закінчення Другої світової війни і полон японської армії радянськими 
військами для подальшого їх трудового використання на території СРСР 
засвідчили виникнення нового глобального процесу, який надалі отримав 
назву «холодної війни». Радянський Союз продемонстрував гнучку реак-
цію на перспективу військового протистояння з США в умовах ядерної 
загрози. Перебування військовополонених японської армії на території 
СРСР в якості робочої сили було використано для ідеологічної обробки 
солдатської маси і підготовки діяльного активу для комуністичної пар-
тії Японії. Метою політичної індокрінації в кінцевому рахунку можна 
вважати встановлення радянського контролю над внутрішньою і зов-
нішньою політикою Японії і недопущення повного контролю над Японією 
з боку США.

Ключові слова: Друга світова війна, СРСР, США, Японія, полон, япон-
ські військовополонені, політична індокрінація, Квантунська армія.

Постановка проблеми. Закін-

чення Другої світової війни, яке 
знаменується вступом СРСР у вій-

ну проти Японії на боці союзників, 
в історичному дискурсі займає не-

значне місце в силу швидкоплиннос-

ті фронтових операцій Радянської 
армії в Маньчжурії, Кореї, на Саха-

ліні, Курильських островах і Ляо-

дунському півострові. Ці військові 

операції залишаються в тіні багато-

річних бойових дій союзних військ 
проти Японії на Тихоокеанському 
театрі воєнних дій, а також резуль-

татів нанесеного ядерного удару по 
японським містам Хіросіма і На-

гасакі. Однак історики все частіше 
порушують питання наслідків війни 
в контексті політичної історії та іс-

торії військового полону.
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Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. До питання причин та істо-

рії війни зверталися Внотченко Л.П. 
[1], Черевко К.Є. [2], Брукс Л. [3],  
Такусіро Хатторі [4], Торкунов А.В., 
Іокібе М. [5] та інші. Російська історіо-

графія полону японської армії в СРСР 
представлена   численними працями, 
що свідчить про активну роботу вче-

них. Тематика досліджень обширна: 
японські військовополонені в Бурятії 
(Базаров О.Д.), на Далекому Сході 
Росії (Бондаренко О.Ю.), в Західно-

му Сибіру (Маркдорф Н.М.), в Крас-

ноярському краї (Спиридонов М.Н.), 
радянсько-японська війна і її наслід-

ки (Карасьов С.В.), гуманітарна про-

блема японських військовополоне-

них у відносинах СРСР (РФ) і Японії 
(Катасонова Е.Л.), японські військо-

вополонені на території Радянсько-

го Союзу (Кім С.П., Кузнєцов З.І.), 
проблеми розміщення і трудової ді-
яльності полонених (Шалак О.В.), 
загальні питання полону (Карнер С., 
Шарков А.В.).

Однак, відзначимо, що після 
2014 року стало помітним ігнору-

вання російськими дослідниками 
результатів наукових досліджень 
українських вчених, які вивча-

ли тему полону в цілому (Чайков-

ський А.С., Сергійчук В.І., По-

тильчак О.В., Алексєєва-Процюк Д., 
Калюк О., Курило В. та ін.), і полону 
японської армії зокрема. У той час 
як наукові праці українських вчених 
Карпова В.В. [6], Потильчака О.В. 
[7] за тематикою полону японської 

армії були опубліковані не тільки 
в Україні, але і в Японії. В Японії 
видана повна історія сибірських за-

тримань дослідника і перекладача 
текстів про полон Ріодзі Нагасе [8], 
в якій враховані наукові досягнення 
японської, російської і української 
історіографії.

Незважаючи на досить велику іс-

торіографію однак історики не від-

повіли на питання про причини по-

лону і чому він відбувся. Адже при 
плануванні військової стратегічної 
операції з розгортання нового театру 
військових дій на Далекому Сході 
Державним комітетом оборони СРСР 
було прийнято 14 рішень, але ні в од-

ному із них не було рішення про по-

лонення японської армії і трудовому 
використанні її солдат. Більш того, 
в ході ведення бойових дій і їх швид-

коплинного завершення капітуля-

цією японської армії, розпоряджен-

ня,які надходили, а саме телеграма 
Л.П. Берії, не мали вказівок на підго-

товку до вивезення в СРСР полоне-

них, а навпаки — ще 16 серпня 1945 
року стверджувалося, що «військо-

вополонені японо-маньчжурської ар-

мії на територію СРСР вивозитися не 
будуть » [9, с. 23]. Однак 23 серпня 
1945 року Державний комітет оборо-

ни СРСР приймає рішення про при-

йом, розміщення та трудове викори-

стання 500 000 військовополонених 
японської армії [10]. Щось мало ста-

тися за ці 7 днів, що призвело до при-

йняття рішення, яке не передбачало-

ся раніше.
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Мета дослідження полягає у ви-

явленні сутності історичного про-

цесу полонення японської армії 
в умовах трансформації світових 
стратегій.

Виклад основного матеріалу. За-

стосування історико-хронологічного 
методу дозволило розкрити картину 
того, що відбувалося в ці сім днів. 
У цей період, 17 серпня імператор 
Хірохіто видав «Рескрипт до солда-

тів і матросів про капітуляцію». Не-

залежно від цього, в цей же день о 
15 годині 30 хвилин був виданий на-

каз командувача 1-м Далекосхідним 
фронтом, в якому вказувалося, що 
у зв’язку зі згодою японської армії на 
капітуляцію і припиненням військо-

вих дій тих, хто піднімає білий пра-

пор «забирати в полон». А вже в ніч 
з 17 на 18 серпня о 4 години 20 хви-

лин маршал К. Мерецков своїм нака-

зом затвердив порядок прийому ка-

пітуляції. 18 серпня японська Ставка 
видала наказ, в якому говорилося, що 
«ті, хто потрапив під владу ворожої 
армії, полоненими не рахуються» 
[11, с. 331]. І в цей же день новий 
наказ командувача 1-м Далекосхід-

ним фронтом о 19 годині 20 хвилин, 
в якому підкреслювалося, що вій-

ськовополонені не будуть вивозити-

ся на територію СРСР, що відповіда-

ло вимогам, викладеним в телеграмі 
Л.П. Берії.

19 серпня в польовому штабі 1-го 
Далекосхідного фронту, в Духівсько-

му у Примор’ї на території СРСР, 
пройшли переговори про порядок 

припинення військових дій. Началь-

нику штабу Квантунської армії ге-

нералу Х. Хата на підготовленій до 
зустрічі карті «Концентраційних 
таборів японських військовополо-

нених і складів зброї» були вказа-

ні місця збору військовополонених 
і здачі ними зброї. Всі вони були на 
території Маньчжурії. Почалася ма-

сова здача в полон японських військ. 
Американські війська в Кореї також 
роззброювали японську армію і від-

правляли додому в Японію її солда-

тів і офіцерів.
Отже, характер відносин у перші 

дні капітуляції дозволяє говорити 
про те, що при розробці планів ве-

дення війни питання про військово-

полонених не передбачав їх масового 
вивозу і використання в якості робо-

чої сили в СРСР.
 У той же час, японський історик 

і журналіст Хісао Сіраї стверджує, 
що на переговорах в штабі 1-го Да-

лекосхідного фронту 19 серпня япон-

ська сторона виступила з пропози-

цією про «надання робочої сили», 
а 21 серпня спеціальний представник 
імператорської ставки підполковник 
Асаєда Сігехару на зустрічі з коман-

дувачем Забайкальського фронту 
маршалом Р. Малиновським в усній 
формі вніс пропозицію про «надан-

ня робочої сили СРСР», що знайшло 
своє відображення в «Доповіді про 
припинення військових дій з Кван-

тунської армією» [5, c. 53].
Мотиви таких пропозицій з япон-

ської сторони не наведено і тільки 
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залишається гадати, що таке рішення 
повинен був виконати СРСР і його 
війська. З семантики цих фактів не 
можна судити, що мова йшла про 
те, щоб радянські війська не роби-

ли висадку на територію Хоккайдо. 
А пропозиція робочої сили в яко-

сті репарації за його посередництво 
в питанні встановлення миру з США 
і Англією, яке свого часу підготувала 
японська сторона, може розглядати-

ся як привід для прийняття рішення 
Сталіним про полонення японської 
армії і її вивезення для робіт в СРСР. 
Очевидно, що вищому керівництву 
СРСР така пропозиція японської сто-

рони була відомою. Констатуємо, що 
така пропозиція надійшла від япон-

ської сторони.
До цього слід додати, що це не мог-

ло послужити прямим приводом до 
прийняття рішення про взяття в по-

лон японської армії і використанні її 
в якості робочої сили. Формування 
робочих батальйонів зі складу Кван-

тунської армії для відправки на тери-

торію СРСР і настрої в японському 
армійському середовищі говорять 
про те, що це було поза їхньою во-

лею і японці не знали про те, що вони 
їдуть працювати до Сибіру, а не до-

дому. Коли вони постали перед фак-

том — їм говорили, що вони будуть 
працювати в СРСР один рік [9, с. 59]. 
Наявність встановленого терміну го-

ворить про наявність певної домов-

леності, яка історикам ще невідома. 
Опосередковано про це свідчить той 
факт, що рішення про репатріацію 

японської армії з СРСР Сталіним 
було прийнято в жовтні 1946 року, 
тобто через рік. Однак в тексті са-

мої постанови Державного комітета 
оборони СРСР про терміни ані сло-

ва. У той же час такий малий термін 
не вирішував жодних стратегічних 
завдань щодо розгортання промис-

лової інфраструктури на Далекому 
Сході. І, вочевидь, тут криється пев-

на історична загадка.
Якщо така пропозиція не могла 

послужити приводом для прийнят-

тя рішення про трудове використан-

ня японських полонених, то відпо-

відь потрібно шукати в подіях після 
20 серпня. Посилання дослідників 
на нібито історичну провину Японії 
перед Радянським Союзом за росій-

сько-японську війну 1904–1905 років 
або японську інтервенцію 1918 року, 
або бойовими зіткненнями біля озера 
Хасан і війні на річці Халхін-Гол ма-

ють пропагандистський характер і не 
реалістичні в силу того, що ці пере-

думови до гніву були б враховані при 
плануванні військових дій з самого 
початку. Отже, коріння гніву вихо-

дять з подій серпня 1945 року.
Такою подією більшість істори-

ків схильні вважати відмову Прези-

дента США Г. Трумена від надання 
союзникам зон окупації території 
Японії і здійсненні її в односторон-

ньому порядку. Якщо при президен-

ті США Ф. Рузвельті розчленування 
Японії передбачало створення п’яти 
окупаційних зон, і в їх числі СРСР 
відводилася територія острова Хок-



 ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ ВІСНИК 3(37) / 2020 115

ІДЕОЛОГІЧНЕ ВТОРГНЕННЯ

кайдо, північно-східні райони остро-

ва Хонсю і район окупації в столиці 
Токіо, то президент США Г. Трумен 
такий порядок скасував. У випадку 
з СРСР — це ще й відмова в прове-

денні десантної операції радянських 
військ на північну частину острова 
Хоккайдо [11, с. 312]. Це політична 
поразка, на думку Е.Л. Катасонової, 
дає відповідь на питання [12, с. 35]. 
Подальші події показують, що така 
відповідь є вірною, але не зовсім 
повною.

Протистояння, що виникло між 
великими державами, союзниками 
у війні, змінило роль Далекого Схо-

ду СРСР в геополітиці, а економічна 
відсталість і географічна відірваність 
цього регіону від основної промис-

лової бази на Уралі і у європейській 
частині диктували необхідність роз-

витку регіональної економіки і зміц-

нення її військової інфраструктури. 
Для цього необхідні були трудові 
ресурси, яких в СРСР не було в силу 
колосальних людських втрат у війні 
[13, с. 16]. 

Думка японського дослідника Ха-

сегава Цуєси про те, що ці трудові 
ресурси СРСР міг взяти на Хоккай-

до розходиться з практикою викори-

стання дешевої робочої сили з числа 
ув’язнених громадян СРСР і військо-

вополонених. Але вона не позбавле-

на практичного змісту. Можна її роз-

винути і висловити гіпотезу за якою, 
при умові оккупації острова Хоккай-

до та частини острова Хонсю, радян-

ська сторона могла здійснити заходи, 

які вона провела у Маньчжурії. Там 
було вивчене питання щодо япон-

ської власності і радянський уряд 
у жовтні 1945 року затвердив список 
з понад 90 заводів, які в обов’язково-

му порядку вивозилися на террито-

рію СРСР [9, с. 53]. Можливо припу-

стити, що за таким алгоритмом СРСР 
діяв би і на Хоккайдо та Хонсю — 
визначили би об’єкти промисловості 
для їх демонтажу та вивезенню на 
територію СРСР. І у зв’язку з цим та-

кож необхідний персонал для робо-

ти на них. Таке припущення ще раз 
надає перевагу висновку про те, що 
рішення Г. Трумена про відмову ра-

дянській стороні в оккупації терито-

рії Японії є вирішальним у долі япон-

ської армії, яка капітулювала перед 
радянськими військами. Усі інші дії 
радянської сторони є похідними від 
цього рішення. 

Аналіз військово-політичної об-

становки на театрі воєнних дій серп-

ня 1945 року не свідчить про значну 
загрозу СРСР з боку США. У той 
же час Сталін скасовує операцію по 
захопленню північної частини ост-

рова Хоккайдо, як зафіксовано в на-

казі Головкому військ на Далекому 
Сході, «щоб уникнути створення 
конфліктів та непорозумінь по від-

ношенню до союзників», і війська, 
що вже наближалися на кораблях до 
острова, змушено були висаджені 
на Сахаліні [12, с. 30]. Таку обереж-

ність радянської сторони також слід 
вивчити, а також взяти до уваги, що 
виник фактор ядерної загрози з боку 
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США і можливість нанесення ни-

щівної та непоправної шкоди радян-

ським військам. Радянський Союз не 
був готовий до такого розвитку по-

дій і доводилося відповідати по ходу 
розвитку дій.

Однією з можливих і практичних 
відповідей була операція з трудово-

го використання полонених та про-

ведення їх політичної індокрінаціі 
з подальшим поверненням на бать-

ківщину зі зміненою свідомістю, 
в якій домінуюче місце відводилося 
комуністичним ідеям, позитивному 
відношенню до радянського ладу, 
СРСР і його міжнародної політики. 
Це повинно було привести до впли-

ву на внутрішньополітичні процеси 
в Японії за допомогою діяльності ко-

муністичної партії.
У такому випадку програма тру-

дового використання була лише при-

криттям ідеологічного вторгнення 
в японське суспільство і відповіддю 
на виниклу американську ядерну за-

грозу. По суті маємо справу з теорією 
стратегії непрямих дій Б.Х. Ліддел 
Гарта, вельми до того ж популярною 
на той час в СРСР [14], яка передба-

чала поступове створення і нарощу-

вання умов і факторів для зміни гро-

мадської думки і політики держави, 
об’єкта атаки, відповідно до заявле-

них політичних цілей і досягнення їх 
невійськовими способами.

На користь цього свідчить аналіз 
підсумків трудового використання 
військовополонених, який говорить 
про те, що вони зробили значний 

внесок в розвиток промисловості 
Далекого Сходу та інших регіонів. 
Але це не внесок в стратегічне роз-

гортання промисловості і військової 
інфраструктури на тлі протистоян-

ня з США. Дійсно, трудові успіхи 
є в сировинних галузях, місцевій бу-

дівельній галузі — і сьогодні в Хаба-

ровську, Уссурійську і інших містах 
є вулиці з побудованими японськими 
військовополоненими житловими бу-

динками. Праця військовополонених 
і японського цивільного населення 
займала важливе місце в місцевій 
промисловості Сахаліну до моменту 
переселення на їх місце радянських 
громадян з центральних районів 
СРСР.

Фактор протистояння з США в пи-

танні полону японської армії є ви-

значальним. У той же час основною 
політичною метою трудового вико-

ристання японських військовополо-

нених було створення можливостей 
для здійснення радянського впливу 
на внутрішню і, з часом, зовнішню 
політику Японії. Ця гіпотеза підтвер-

джується цілою низкою чинників, на 
які дослідники мало звертають увагу, 
а то і зовсім ігнорують.

Перше, як тільки японські солдати 
і офіцери потрапили в полон з ними 
відразу почали проводити опитуван-

ня на предмет вивчення їх політич-

них настроїв. З цією метою серед 
військовополонених в 1945–1946 
роках було проведено велику кіль-

кість масових опитань. Всі питання 
в анкетах носили політичний харак-



 ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ ВІСНИК 3(37) / 2020 117

ІДЕОЛОГІЧНЕ ВТОРГНЕННЯ

тер і жодного, що стосується їхнього 
ставлення до трудового використан-

ня в СРСР. У підсумку, радянською 
стороною робиться висновок про те, 
що «величезна частина полоненої 
солдатської маси політично негра-

мотна і стоїть осторонь від політич-

ного життя» і «перед нами відкри-

вається широке поле діяльності для 
пропаганди наших всеперемагаючих 
ідей. Плоди вміло поставленої про-

паганди не змусять себе довго чека-

ти і сторицею окуплять наші труди» 
[15; 9, с. 69].

Потрібно сказати, що «інженери 
людської свідомості», які працювали 
з військовополоненими, представля-

ли 7-е управління спеціальної про-

пагади на війська і населення про-

тивника, яке діяло в складі Головного 
політичного управління Радянської 
армії і Військово-Морського флоту 
СРСР. Це Головне управління працю-

вало на правах підрозділу ЦК ВКП 
(б) в армії і на флоті з необмеженими 
можливостями політичного впливу. 
У структурі МВС СРСР згідно з рі-
шенням ЦК ВКП (б) для проведення 
політичної роботи серед військово-

полонених був створений відділ по 
антифашистській роботі з подібними 
функціями.

З’ясувавши сильні і слабкі сторо-

ни солдатської маси, радянська сто-

рона визначилася в задачах, тактиці 
дій і цілях всієї політичної роботи. 
Використовуючи весь арсенал полі-
тичних засобів впливу на свідомість 
військовополонених, політичні пра-

цівники домагалися того, що про-

тягом всього періоду перебування 
в полоні полонені постійно перебу-

вали під впливом радянської пропа-

ганди. Для пропагадистського впли-

ву вже у вересні 1945 року рішенням 
ЦК ВКП (б) було організовано 
роботу газети для японських вій-

ськовополонених «Ніхон Симбун», 
спеціальні відділи пропаганди в по-

літичних управліннях сибірських 
і далекосхідних військових округах, 
а в самих таборах, окрім політичних 
працівників, була створена система 
демократичного активу з числа вій-

ськовополонених.
В результаті масованої ідеологічної 

обробки і тиску, перебування у вакуу-

мі інформації про становище в Япо-

нії, закритості військово полонених 
від реальностей радянської дійсно-

сті, а також створеної обстановки 
політичного і морального терору ба-

гато військово полонених піддалися 
радянській пропаганді і увірували 
в правоту своїх нових переконань. 
У той же час, слід зазначити, що 
в процесі здійснюваної радянськими 
органами щодо японських військово-

полонених спеціальної пропаганди, 
з’ясувалося, що штучно насаджу-

ваним ідеям радянської демократії, 
марксизму-ленінізму і пролетар-

ського інтернаціоналізму протисто-

яли японські національні цінності, 
ідеали і традиції. В подальшому цей 
фактор відіграв важливу роль в ніве-

люванні результатів радянської про-

паганди і її цілей.
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Висновок. Отже, закінчення Дру-

гої світової війни засвідчило виник-

нення нового глобального процесу, 
який надалі отримав назву «холод-

ної війни». У цьому контексті полон 
японської армії радянськими війська-

ми для подальшого трудового викори-

стання на території СРСР є реагуван-

ням на це протистояння. Радянський 
Союз продемонстрував гнучку реак-

цію на перспективу військового про-

тистояння з США в умовах ядерної 
загрози. Перебування військовопо-

лонених японської армії на території 
СРСР в якості робочої сили було ви-

користано для ідеологічної обробки 
солдатської маси і підготовки діяль-

ного активу для комуністичної пар-

тії Японії. Метою політичної індо-

кринації в кінцевому рахунку можна 
вважати встановлення контролю над 
внутрішньою і зовнішньою політи-

кою Японії і недопущення повного 
контролю над Японією з боку США. 
Таким чином, закінчення Другої сві-
тової війни відкрило двері не до мир-

ного діалогу держав, а до протисто-

яння. Історія полону японської армії 
повинна розглядатися як перший акт 
«холодної війни».
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THE END OF THE SECOND WORLD WAR AND THE CAPTURE 
OF THE JAPANESE ARMY BY THE SOVIET FORCES

The purpose of the study is to identify the essence of the historical process 

of Japanese army capture in a changing world. Research Methods. The choice 
of research strategies contributing to the disclosure of the goal determined 
the application of a systematic and integrated approach, as well as comparative and 
historical-chronological methods, due to the active development of military-political 
processes at the final stage of World War II. The use of these research methods 
contributed to obtaining their own theoretically significant results. The scientific 
novelty of the research lies in the formulation and development of an actual topic that 

did not receive adequate attention in the scientific dimension. The idea is consists 
in the fact that the process of capturing the Japanese army by Soviet troops, besides 
labor utilization, had a political education of soldiers mass as its political goal. 
The set political goals actually marked the transition to a confrontation between 
the USSR and the USA in the Far Eastern theatre of military operation. Results. 
The end of World War II and the capture of the Japanese army by Soviet troops for 
their subsequent labor use on the territory of the USSR witnessed the emergence 
of a new global process, which later became known as the Cold War. The Soviet 
Union showed a flexible reaction to the prospect of a military confrontation with 
the United States in the face of a nuclear threat. The stay of the Japanese army 
prisoners on the territory of the USSR as a labor force was used for ideologically 
process the soldiers mass and preparation an active asset for the Communist Party 

of Japan. Ultimately, the goal of political indoctrination can be the control putting 
over domestic and foreign policies of Japan and US full prevention of control over 
Japan.

Keywords: World War II, USSR, USA, Japan, Japanese prisoners of war, political 

indoctrination, Kwantung army.


