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ANGLO-JAPONSKÁ ALIANCE

     Podepsána 30.1.1902 v Londýně. Jedná se o první rovnoprávný vojenský pakt mezi západní a nezápadní zemí. Pro Anglii skutečný konec politiky skvělé izolace. 
     Britové cítili, že jejich dominantní pozice ve východních mořích by mohla být ohrožena nástupem nových námořních velmocí. Takže se svoji pozici ve východní Asii rozhodli posílit svazkem s jedinou silnou zemí v oblasti.
     Tím Britové předešli jakékoliv možné rusko-japonské dohodě o dělení vlivu v severovýchodní Asii a naopak si zajistili, že v případě vypuknutí válečného konfliktu s Ruskem (kvůli soupeření o vliv v Koreji a Mandžusku) se na stranu Ruska nepřidá další evropská velmoc jako po čínsko-japonské válce.
     V dohodě jasně stálo, že pokud by do konfliktu vstoupila další strana, Británie by Japonsku vojensky pomohla. Dohoda posvětila i japonské zájmy v Koreji. Japonsko je prý v této zemi zainteresováno „zvláště silně politicky, obchodně i průmyslově.“ 
     Bývalý premiér Hirobumi Itó stál více o dohodu s Ruskem, kdy by Rusko mělo Mandžusko a Japonsko Koreu. Tehdejší premiér Taró Kacura byl ale toho názoru, že válka s Ruskem je nevyhnutelná, a proto prosadil alianci s Velkou Británií.


RUSKO-JAPONSKÁ VÁLKA

     Touto válkou vyvrcholil zápas o mocenské pozice na Dálném východě. V roce 1896 získalo Rusko od pekingské vlády právo postavit přes území Mandžuska do Vladivostoku na pobřeží Japonského moře železnici, tzv. Východočínskou dráhu, která výrazně zkrátila trať Transsibiřské magistrály.
     V roce 1898 si Rusko vymohlo na Číně poloostrov Liaotung do 25letého pronájmu. Tím získalo i právo spojit s Východo-čínskou dráhou 2 velmi důležité přístavy, a to Port Arthur (japonsky Lü-šun) a Dalnij (čínsky Ta-lien), železniční odbočkou, tzv. Jihomandžuskou dráhou. Koncesemi na stavbu železnic Rusko kontrolovalo Mandžusko. Rusko se chystalo úplně ovládnout Mandžusko, ale po diplomatickém jednání souhlasilo, že postupně stáhne svá vojska.
     Krize mezi Ruskem a Japonskem narůstala. Od 8.1903 do 2.1904 probíhala jednání. Japonsko dostalo volnou ruku v Koreji. Za to ale nabídlo uznat ruské zájmy jen v zónách podél železnic, ne v celém Mandžusku. Rusko nejenže zpomalilo odsun svých jednotek, ale dokonce v 10.1903 znovu vstoupilo do mandžuského Mukdenu. Transsibiřskou magistrálou přiváželi do Mandžuska vojenské posily.
     6.2.1904 Japonsko přerušilo diplomatické styky s Ruskem a 8.2. japonští torpédoborci pod velením generála Tóga překvapivě, bez vyhlášení války, zaútočili na ruskou flotilu, kotvící v Port Arthuru, což byla hlavní ruská námořní základna na Dálném východdě. Den předtím, 9.2., křižníková eskadra admirála Kamimury potopila u Čemulpcha (Inčchonu) ruský křižník Varjag a dělový člun Korejec. Tak byla uvolněna cesta pro vylodění generála Kurokiho a tažení na sever Koreou. Kurokiho armáda si na přelomu 4./5. Vybojovala přechod přes řeku Jalu a vstoupila do Mandžuska.
     Další 2 japonské armády se vylodily na liaotungském poloostrově. Jedna z nich, japonská druhá armáda generála Ókua 12.5. přerušila železniční dráhu do Port Arthuru. Japonci si otevřeli cestu do Port Arthuru a k obchodnímu přístavu Dalnij, který 30.5. obsadili.
     Po porážce ruského Jižního oddílu generála Štakelberga 14.-15.6. v bitvě u Ja-fang-ťienu zahájila japonská vojska obléhání Port Arthuru. Ruská armáda na Dálném východě byla na začátku války mnohem slabší než japonská a přesun posil nedokončenou Transsibiřskou magistrálou nějaký čas trval. Ruská vojska se soustředila pod velením generála Kuropatkina na severu Mandžuska u Liao-jangu, kde se je na začátku 9. snažila japonská armáda obklíčit. Ale ruský generál Kuropatkin ustoupil k Mukdenu. Rusové se neúspěšně pokusili o protiútok, ale museli opět ustoupit a u Mukdenu si zbudovali zákopy.
     2.1.1905 kapituloval oblehnutý Port Arthur. Japonské armády zatím tlačily Rusy do vnitrozemí a v 3. Konečně dobyly Mukden.
     Generál Kuropatkin vyvedl opět svou armádu z obklíčení a zbudoval zákopy, stejně tak i Japonci a v této pozici obě strany zůstaly až do konce války.     
     Japonské vítězství bylo možné díky námořní nadvládě nad Žlutým mořem, ta umožnila přesuny a zásobování japonských armád na kontinentu.
     Poslední nadějí Rusů byla ruská Baltská flotila, 45 nesourodých a špatně vybavených plavidel. Británie Baltské flotile admirála Rožděstvenského nepovolila průjezd Suezským průplavem, ani použití své světové sítě přístavů. Vyčerpaná flotila se pokusila dostat do Vladivostoku, kde by se mohla vcelku bezpečně dát do pořádku, ale v Cušimské zátoce ji 27.5. zastavilo japonské válečné námořnictvo pod velením admirála Tógóa a rozdrtilo ji.
     Rusko i Japonsko už byli vyčerpáni. Proto obě strany přivítaly diplomatickou iniciativu prezidenta Roosevelta a začali jednat o příměří v Portsmouthu ve státě New Hampshire.
     Portsmouthská mírová smlouva, která ukončila rusko-japonskou válku, byla podepsána 5.9.1905. Jednání málem ztroskotalo na japonské snaze přimět Rusko k zaplacení reparací, to se sice nepodařilo, ale místo peněz získalo Japonsko jižní polovinu Sachalinu. Japonsko získalo Kuantungský poloostrov s Port Arthurem, část Jihomandžuské dráhy a volné ruce k protektorátu nad Koreou. Rusko si udrželo vliv v severním Mandžusku a Východočínskou dráhu, bylo ale na Dálném východě oslabeno.
     Definitivní urovnání rusko-japonské války znamenaly až rusko-japonské smlouvy z let 1907, 1910 a 1912 – tedy obchodní dohody, dohody o rybolovu, provozu mandžuských železnic a deklaraci o přátelství a rozdělení sfér vlivu na Dálném východě. Dohoda z roku 1910 umožnila Japonsku anektovat Koreu (japonsky Čósen).




















