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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Впродовж ХІХ ст. стрижнем 

зовнішньої політики США залишалися принципи, проголошені в 1823 р. 

президентом Дж. Монро і відомі під назвою «доктрини Монро». Ключовими 

положеннями цієї доктрини було провідне місце Сполучених Штатів у своїй 

півкулі та відокремлення власної політичної традиції від європейської. Проте  

межа ХІХ-ХХ ст. в історії Сполучених Штатів Америки стала часом 

безпрецедентного економічного, військового та, як наслідок, політичного 

посилення. США по праву приєдналися до «клубу великих держав», 

заявивши про себе як надпотугу, що не лишається осторонь складних 

міжнародних процесів у тогочасному світі. Подібні зрушення засвідчили 

відхід Сполучених Штатів від політики ізоляціонізму в міжнародних 

відносинах. Нові політичні реалії стали викликом для доктрини Монро, яка 

збагатилася низкою поправок та нових прочитань. 

 Вкрай нечіткі формулювання, викладені у формі щорічного послання 

президента Конгресу США та жодним чином законодавчо не зафіксовані, 

склали цілісну систему політичного та дипломатичного курсу, передусім 

відносно Латинської Америки. Вже майже 200 років, що пройшли з часу 

появи «Принципів 1823 року», науковці, державні діячі та дослідники 

прагнуть розкрити феномен доктрини Монро, яка, в певному сенсі, стала 

синонімом історії та зовнішньої політики Сполучених Штатів. Важливість 

ґрунтовного дослідження доктрини обумовлена тим, що неодноразово та чи 

інша її інтерпретація ставала відповіддю офіційного Вашингтона на 

безпосередні виклики безпеці та преференціям США в Західній півкулі.  

Неоднозначність самого поняття «доктрини Монро» та її значимість в 

історії, теорії та практиці дипломатії та зовнішньої політики США 

представляє особливий інтерес для дослідження.  Однак в українській 

історіографії проблематика доктрини Монро досі не знайшла свого 

відображення. Цілий комплекс питань політики та дипломатії США в регіоні 
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Латинської Америки також залишається поза увагою вчених в Україні. Тому 

дане дисертаційне дослідження є першою спробою на вітчизняному 

науковому просторі дослідити характер доктрини Монро та особливо 

розвиток її сприйняття й використання в контексті конкретних проблем 

латиноамериканського курсу США в період 1895-1917 рр.  

Аналізуючи сучасну активізацію інтеграційних процесів у Латинській 

Америці неможливо уникнути розгляду загальнорегіональних ініціатив США 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. Позиція Сполучених Штатів у регіоні 

залишається традиційно активною. Криза міжамериканської системи та 

водночас тенденція південних сусідів до об’єднання не може не  викликати 

занепокоєння Сполучених Штатів. При цьому сьогодні ключові ділові та 

політичні інтереси США сконцентровані а Південній Америці, найпотужніші 

держави якої – Аргентина та Бразилія – все більше демонструють прагнення 

до власного шляху та міжнародного курсу. Парадоксальним чином історія 

політики та дипломатії США на латиноамериканському просторі 

перегукується з боротьбою наддержав ХХІ ст. за сфери впливу.  

Всі вищезазначені обставини визначають актуальність дослідження як 

місця доктрини Монро в історії американської зовнішньополітичної думку, 

так і широкого кола проблемних питань у відносинах США – Латинська 

Америка. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Напрямок дисертаційного дослідження є складовою частиною наукової теми 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Українська нація в загальноєвропейському вимірі: історія та 

сучасність» (державний реєстраційний номер 11БФ046-01), яка пов’язана з 

науково-дослідницькою темою «Модернізація суспільного розвитку України 

в умовах світових процесів глобалізації» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Об’єктом дослідження  – політика США в Латинській Америці в кінці 

ХІХ – на початку ХХ ст.  
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Предмет дослідження  – розвиток доктрини Монро, її трактування та 

використання в міжнародній, передусім – латиноамериканській політиці 

США в 1895-1917 рр.  

Хронологічні рамки роботи охоплюють період з 1895 по 1917 рр. 

Нижня хронологічна межа роботи пов’язана з поправкою Р. Олні до 

доктрини Монро. Вона постала з дипломатичної ноти Держдепартаменту 

США,  що представляла його позицію у Венесуельській кризі того ж року. 

Тоді було заявлено про претензії Вашингтона на безумовне лідерство в 

Західній півкулі з правом втручання у справи незалежних держав 

континенту. Верхня хронологічна межа збігається зі вступом Сполучених 

Штатів у Першу світову війну. Ця подія певним чином може розцінюватися 

як остаточний відхід від доктрини Монро, однією з тез якої було невтручання 

у війни європейських держав. 

Географічні межі роботи охоплюють територію Сполучених Штатів 

Америки та регіон Латинської Америки. Поняття «Латинська Америка» 

включає в себе величезний простір, що складається з сукупності країн, 

колишніх колоній Іспанії та Португалії, від Мексики на півночі до Аргентини 

на півдні, а також іспаномовних країн Карибського басейну. Поняття 

«Латинська Америка» ввійшло у широкий вжиток з 1930-х рр. До цього 

повсюдним було використання назви «Іспанська Америка» та 

«Португальська Америка». Сучасники досліджуваних подій найчастіше 

вживали термін «Південна Америка», включаючи сюди культурно споріднені 

Мексику та країни Центральної Америки. Однак автор дозволяє собі 

використовувати звичне сучасне поняття «Латинська Америка». Слід 

зазначити, що переважна увага в дослідженні зосереджена на питаннях 

відносин США з державами Центральної Америки та Карибського басейну, 

оскільки саме відповідно до подій у цьому регіоні виникали нові прочитання 

доктрини Монро з подальшою розробкою практичних дипломатичних та 

військових кроків. 
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Метою дисертаційного дослідження є всебічний розгляд місця та ролі 

доктрини Монро в латиноамериканській політиці та дипломатії США в 1895-

1917 рр. Досягнення вищезазначеної мети вимагає виконання наступних 

завдань: 

- проаналізувати вітчизняну й зарубіжну історіографію проблеми та 

джерельну базу дослідження; 

- висвітлити витоки, характер та історичне значення доктрини Монро, 

практику її використання в американській дипломатії з моменту 

появи і до 1895 р.; 

- дослідити вплив подій першої Венесуельської кризи 1895 р. на 

появу меморандуму Р. Олні, та його значення для розвитку 

доктрини Монро; 

- простежити зв'язок принципів 1823 р. з Іспансько-американською 

війною 1898 р. та встановленням протекторату США над Кубою та 

Пуерто-Ріко; 

- з’ясувати витоки, характер та практичне використання 

американською дипломатією поправки Рузвельта до доктрини 

Монро; 

- проаналізувати співвідношення доктрини Монро з «політикою 

великого кийка» Т. Рузвельта в країнах Латинської Америки; 

- розглянути підходи до латиноамериканського курсу США 

держсекретаря Е. Рута та президента В. Г. Тафта у відповідності з 

доктриною Монро; 

- визначити місце й значення доктрини Монро в зовнішньополітичній 

концепції та латиноамериканській політиці президента В. Вільсона. 

У основу методології дослідження покладено принцип історизму, який 

дозволяє вивчити складні явища міжнародних відносин, конкретні події і 

факти в їх динаміці. Даний метод використано для розгляду еволюції 

доктрини Монро як концептуальної основи зовнішньої політики США 

відповідно до тих умов, у яких ця політика формувалася. Коло 
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досліджуваних питань вимагає застосування хронологічного і тематико-

проблемного підходів до аналізу питань, що вивчаються. Виклад матеріалу 

здійснюється у хронологічному порядку. Разом з тим автором звертається 

особлива увага на ключові питання дипломатії, на кшталт Венесуельських 

криз, Іспансько-американської війни, збройних інтервенцій США до низки 

країн Центральної Америки. Ці епізоди позначили нові витки розвитку в 

латиноамериканській політиці Сполучених Штатів та доктрині Монро і тому 

виступають предметом окремого розгляду в рамках дисертації. З огляду на 

специфіку проблеми, що підіймається в даних наукових студіях, особливої 

ваги набуває історико-біографічний метод. Саме він через аналіз поглядів 

окремих державних діячів США кінця ХІХ – початку ХХ ст. дозволяє 

проаналізувати вплив особистісного фактору на різні інтерпретації доктрини 

Монро та підходи до вирішення гострих питань дипломатичного курсу. 

Географічний метод також сприяє вивченню характеру міжнародних 

відносин на Американському континенті. Даний метод застосовувався для 

локалізації історичних подій в географічній площині, з метою їх глибшого 

розуміння.  Принцип наукової об’єктивності вимагає від автора досягнення 

поставленої мети та завдань шляхом всебічного вивчення наявного 

джерельного матеріалу та різних точок зору дослідників. 

Наукова новизна дослідження зумовлена тим, що вперше у 

вітчизняному науковому просторі детально розглядаються  питання, 

пов’язані з трансформацією доктрини Монро та підходами до розбудови 

відносин США з латиноамериканським світом в кінці ХІХ – на початку ХХ 

ст. Наукову новизну дослідження також визначає низка отриманих в його 

ході результатів: 

Вперше запропоновано та обґрунтовано тезу про розвиток в 

латиноамериканській політиці США доктрини Монро –  декларації 

президента Дж. Монро, законодавчо не затвердженої та не визнаної в світі, 

яка попри це здійснювала вплив на теоретичне бачення та практичні кроки 

США на міжнародній арені. 
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Удосконалено: 

- комплексно розглянуто міжнародні фактори, у першу чергу – 

ключові питання латиноамериканської політики США, що вплинули 

на еволюцію доктрини Монро в 1895-1917 рр.; 

- проаналізовано співвідношення принципу ізоляціонізму, 

закладеного в доктрині Монро, з інтервенціоністською політикою 

США та їх вступом у Першу світову війну. 

Набув подальшого розвитку компаративний аналіз поглядів державних 

діячів США досліджуваного періоду на характер та особливості доктрини 

Монро. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її матеріали й 

результати можуть бути використані для проведення подальших досліджень 

з історії США та країн Латинської Америки, міждержавних відносин 

напередодні Першої світової війни. Спостереження й висновки, здійснені в 

дисертації, можуть бути враховані при викладанні у вищій школі низки 

курсів зі всесвітньої історії та міжнародних відносин; використані при 

написанні узагальнюючих праць з історії дипломатії та зовнішньої політики 

США ХІХ-ХХ ст. Зміст та окремі положення дослідження можуть бути 

задіяні також при аналізі міжнародних конфліктів у сучасному світі. 

Апробація результатів дослідження. Основні ідеї та окремі 

положення дисертації обговорювалися під час засідань кафедри нової та 

новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Результати дослідження 

були представлені на 15 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференціях, серед яких: Міжнародна наукова конференція «Актуальні 

проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення» (м. Київ, 

2012 р.), Криворізька сесія І Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (м. Кривий Ріг, 2012 р.), ІІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація глобального 

простору: історичні імперативи та виклики» (м. Київ, 2013 р.), VІІІ 
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Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

«Дні науки історичного факультету» (м. Київ, 2015 р.), ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція “Сполучені Штати Америки у сучасному 

світі: політика, економіка, право, суспільство” (м. Львів, 2015 р.). 

 Основний зміст роботи та висновки відображені в публікаціях автора з 

теми дослідження. 4 статті автора опубліковані у фахових виданнях України, 

1 – у зарубіжному та 2 – у збірниках наукових праць. 

Структура дисертації обумовлена поставленою метою та завданнями 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та літератури (22 сторінки, 222 найменування). 

Загальний обсяг тексту дисертації становить 220 сторінок, з яких основний 

зміст викладено на 198 сторінках. 
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РОЗДІЛ І. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА 

 

1. 1. Стан дослідження проблеми 

 

Коло наукових робіт, що дозволяють розглянути місце й значення 

доктрини Монро в латиноамериканській політиці США кінця ХІХ – початку 

ХХ ст., є дуже широким та різноманітним. При проведенні дослідження 

автором було виділено окремі групи праць, що стосуються певних аспектів 

теми дисертації. Їх у свою чергу можна структурувати за хронологією та 

національними школами.   

Початок ХХ ст. став добою не лише перегляду засад зовнішньої 

політики США, але й початком критичного аналізу доктрини Монро в 

історіографії. З огляду на ту експансіоністську ноту, якої доктрина набувала 

через нові прочитання держсекретаря Р. Олні та президента Т. Рузвельта, 

політики та історики приділяли все більше уваги феномену доктрини Монро, 

наполягаючи на її правомірності та певній сакральності для американської 

історії. Особливу цікавість дана група історіографічного огляду представляє з 

огляду на спробу простежити саме історичний шлях використання доктрини 

та, як наслідок, – її розвиток, відповідно до нагальних цілей Вашингтона. 

Ціла низка праць з’явилася у 1923 р. з нагоди 100-річчя появи 

декларації Дж. Монро. Зокрема світ побачили однойменні праці Р. Г. 

Кліленда та Д. Є. Томаса під назвою «Сто років доктрини Монро». Автори 

наголошують на докорінних відмінностях на сучасній їм світовій арені 

порівняно з часом проголошення президентом Дж. Монро його тез. Саме 

тому, на думку дослідників, доцільно говорити про «розвиток», постійні 

зміни та зростання важливості доктрини Монро для кожного наступного 

покоління американців1. 

                                                           
1 Cleland R.G. One Hundred Years of the Monroe Doctrine / R. G. Cleland. – Los 

Angeles : Times-Mirror Press, 1923. – 127 р. ; Thomas D. Y. One Hundred Years 
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Проблеми походження, характеру і подальшої еволюції доктрини 

Монро привернули значну увагу в історіографії, насамперед, американській. 

Класичною вважається трилогія видатного історика, професора університету 

Рочестера, Д. Перкінса «Доктрина Монро, 1823-1907», яку автор пізніше 

синтезував в однотомну працю2. Д. Перкінс став першим американським 

дослідником, який ґрунтовно проаналізував доктрину Монро з позицій 

академічної науки. Не прагнучи дезавуювати доктрину, Д. Перкінс визнавав, 

що саме вона часто ставала каменем спотикання для США та 

латиноамериканських країн, породжуючи непорозуміння та осередки 

напруженості. Д. Перкінс також розвінчав міф про вирішальне значення 

заяви президента Дж. Монро у відверненні європейської агресії на континент 

з метою відновлення колоніального порядку в колишніх іспанських 

володіннях, які здобули незалежність у 1820-х рр. Вченому вдалося 

прослідити історичний розвиток доктрини Монро, включно з подіями на 

американській та міжнародній арені, що зумовили появу поправок та нових 

інтерпретацій кінця ХІХ – початку ХХ ст.  

Досить цікавим є дослідження професора Таусонського університету 

штату Меріленд Д. Дента «Спадщина доктрини Монро: довідник з втручання 

США в Латинську Америку та Карибський регіон». Розгляд доктрини 

здійснено крізь призму відносин США окремо з 24-ма 

латиноамериканськими державами.   Вчений висловлює поширену думку, що 

чисельні поправки та інтерпретації доктрини політичною верхівкою США 

різних років стали ідеологічним обґрунтуванням інтервенцій та військових 

                                                                                                                                                                                           

of the Monroe Doctrine, 1823-1923 / D. Y. Thomas. – New York : The Macmillan 

Company, 1923. – 580 p. 

2 Perkins D. A History of the Monroe Doctrine / D. Perkins. – Boston : Little, 

Brown and Company, 1955. – 462 p. 
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окупацій у різних країнах регіону до 1934 р. – моменту переходу до 

«політики добросусідства» Ф. Д. Рузвельта3.  

Авторитетний дослідник з Йєльського університету Г. Сміт у своїй 

монографії «Останні роки доктрини Монро» кінцем існування доктрини 

називає 1991 р. – коли розпад Радянського Союзу зробив США єдиною 

світовою наддержавою, апріорі позбавивши її потужних конкурентів. Щодо 

періоду кінця ХІХ – початку ХХ ст., то Г. Сміт зауважує, що Іспансько-

американська війна, як і активна політика США на Далекому Сході, не лише 

не узгоджувалися з доктриною Монро, але й порушували заповіт батьків-

засновників США – уникати втручання в справи іншої півкулі4. 

Погоджується з Г. Смітом і відомий публіцист  Е. Ренеган, при цьому 

називаюси доктрину Монро «наріжним каменем» американської зовнішньої 

політики5. 

Особливу увагу привертає одна з останніх фундаментальних праць з 

проблематики доктрини Монро – монографія молодого дослідника з 

Оксфордського університету Дж. Секстона «Доктрина Монро: імперія та 

нація в дев’ятнадцятому столітті». Професор Секстон вважає історію 

доктрини Монро тотожною історії американського народу в ХІХ ст. До того 

ж, на його думку, в ній вдало поєдналися два магістральні, хоча й на перший 

                                                           
3 Dent D. W. The Legacy of the Monroe Doctrine: A Reference Guide to U.S. 

Involvement in Latin America and the Caribbean / D. W. Dent. – London : 

Greenwood Press, 1999. – 417 p. 

4 Smith G. The Last Years of the Monroe Doctrine / G. Smith.– New York : Hill 

And Wang, 1994. – 280 p.  

5 Renehan E. J. Monroe Doctrine: The Cornerstone of American Foreign Policy / 

E. J. Rehehan, Jr. – New York : Chelsea House Publications, 2007. – 128 p. 
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огляд взаємовиключні, напрями зовнішньої політики США: імперіалізм та 

антиколоніалізм6.   

Радянські науковці також не обійшли своєю увагою питання, пов’язані 

з доктриною Монро та її історичним значенням. У 1940 р. у збірці наукових 

статей «Хто править Америкою» вийшла стаття М. Боголєпова під назвою 

«Доктрина Монрое». Вчений влучно наголошує, що сам термін «доктрина» 

підкреслює відсутність у ній елементів міжнародного права. Проте 

надширокі повноваження американських президентів дозволяли 

використовувати декларацію Монро в тому тлумаченні, якого їй надавав 

чинний президент США. Зауважується також, що на початок ХХ ст. 

з’явилося багато «інших» доктрин Монро, які вже мали мало спільного з 

оригінальним документом. Стаття М. Боголєпова, хоча й не позбавлена 

ідеологічних кліше, містить ряд цікавих висновків. Зокрема, що США у своїй 

боротьбі проти конкуренції Європи в роки до вступу в Першу світову війну, 

вдало використовували доктрину Монро. Вона дозволяла не втручатися в 

європейську війну, зайнявши при цьому позицію дружнього до Антанти 

нейтралітету7. 

 Л. Романов на початку 1960-х рр. у статті «Доктрина Монро – знаряддя 

інтервенціоністської політики США в Латинській Америці» називав 

доктрину «офіційним оформленням теорії та практики зовнішньої політики 

США». Він також наголосив, що на рубежі ХІХ-ХХ ст. доктрина набула 

                                                           
6 Sexton J. The Monroe Doctrine: Empire and Nation in Nineteenth-Century 

America / J. Sexton. – New York : Hill and Wang, 2011. – 290 p. 

7 Боголепов М. И. Доктрина Монроэ / М. И. Боголепов // Кто правит 

Америкой. – Ростов на Дону : Росиздат, 1940. – С. 156-170.  
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відверто агресивного характеру, отримавши таке трактування, яке робило її 

синонімом права США на лідерство в Західній півкулі8.  

Особливо цінною для дослідження стала монографія академіка 

Російської академії наук М. Болховітінова «Доктрина Монро (походження та 

характер)». Вчений детально описує історичний фон, на якому постала 

доктрина Монро, її принципові особливості та значення для американської 

дипломатії. М. Болховітінов підкреслює, що правильне розуміння справжніх 

традицій не тільки латиноамериканської політики США, але й відносин з 

системою європейських держав, можливе лише на основі дослідження 

доктрини Монро. Зазначалося також, що доктрина Монро використовувалася 

у зовнішньополітичній практиці США протягом багатьох наступних років9. 

На жаль, у вищезазначеній працях відсутній достатній аналіз розвитку 

доктрини, її трансформації відповідно до історичних реалій та викликів 

подальших років.  

Варто зазначити, що  феномен доктрини Монро та міжнародний курс 

США в період з 1895 по 1917 рр.  радянськими дослідниками розглядався, 

виходячи з жорстких ідеологічних постулатів. Дипломатичні кроки США та 

поява поправок до доктрини Монро трактувалися виключно як агресивні 

кроки в інтересах крупних корпорацій10. Недоліком післявоєнних робіт з 

історії США є однобічне висвітлення фактів, яке не завжди дозволяє 

                                                           
8 Романов Л. М. «Доктрина Монро» – орудие интервенционистской политики 

США в Латинской Америке / Л. М. Романов // Международное право и 

Латинская Америка. – М. : Изд-во Ин-та межд. отношений, 1962. – С. 32-58.   

9 Болховитинов Н. Н. Доктрина Монро (происхождение и характер) / Н. Н. 

Болховитинов. – М. : Изд-во Ин-та межд. отношений, 1959. – 334 с. 

10 История США : В 4-х т. / Редкол.: Г. Н. Севостьянов (гл. ред.) и др.  //  Т. 2 

(1877-1918). –  М. : Наука , 1985. – 598 с. ; Лан В. И. США: от Испано-

американской до Первой мировой войны / В. И. Лан. – М. : Наука, 1975. – 368 

с. 
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відтворити об’єктивну картину відносин США з латиноамериканськими 

сусідами.   Оцінки вчених у роки СРСР  рідко бували неупередженими, однак 

фактологічний матеріал, використана документальна база та схильність до 

ґрунтовного аналізу піднятих проблем, безумовно, заслуговують на увагу та 

використання в сучасних дослідженнях. 

Розуміння загального контексту є вкрай важливим для грамотного та 

детального аналізу латиноамериканського вектору політики Вашингтона як в 

цілому, так і стосовно окремих країн та проблемних питань у відносинах. Не 

менш значущим є вивчення всього спектру зовнішніх відносин Сполучених 

Штатів і для розгляду ролі доктрини Монро, етапів її еволюції та місця в 

політиці та дипломатії США. Серед праць американських дослідників різних 

років при написанні дисертації використовувалися ґрунтовні монографії Р. 

Бейснера, Р. Феррела, Р. Херрінга, Г. Джонса та ін.11. Усі зазначені 

дослідники не оминули своєю увагою проблему доктрини Монро включно з 

поправками до неї, її місця в історії та дипломатії США. Однією з найперших 

ґрунтовних розвідок з історії латиноамериканської політики США, включно з 

періодом 1895-1917 рр. стала праця декана Університету Дж. Хопкінса Дж. 

Латане. Поважний історик представив змістовне та злободенне дослідження 

історії міжамериканських відносин, визначивши саме доктрину Монро 

ключовою перешкодою появі «європейських плацдармів» в Латинській 

                                                           
11 Beisner R. L. From the Old Diplomacy to the New, 1865-1900 / R. L. Beisner. – 

Wheeling : Harlan Davidson, Inc., 1986 – 195 p. (The American History Series) ; 

Ferrel R. H. American Diplomacy. A History / R. H. Ferrel. – New York : W.W. 

Norton & Company, 1975. – 881 p. ; Herring G. C. From Colony to Superpower: 

U.S. Foreign Relations Since 1776 / G. C. Herring. – New York : Oxford 

University Press, 2008. – 1056 p. ; Jones H. Crucible of Power: A History of  U.S. 

Foreign Relations Since 1897 / H. Jones. – Lanham : Rowman & Littlefield, 2001. 

– 555 p. 
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Америці12. Дослідник з Прінстонського університету Д. Лейк називає 

доктрину «класичним прикладом сфери впливу»13.  Професор Університету 

штату Індіана Г. Джонс у монографії «Випробування сили: історія 

американських закордонних відносин з 1897 р.» вважає доктрину  «добре 

прорахованим блефом»14. 

Не втрачає своєї актуальності й значущості багатотомне радянське 

видання «Історія дипломатії»15. Відкинувши заідеологізованість відносно 

діяльності США на міжнародній арені, томи І та ІІ видання містять багатий 

фактологічний матеріал. У полі зору дослідників у радянський час були 

здебільшого питання військової експансії та агресії Сполучених Штатів у 

Центральній Америці. Зокрема, дипломатія США періоду Іспансько-

американської війни 1898 р. стала темою окремої монографії Л. С. 

Владімірова16. У чисельних працях, підготовлених російськими істориками, 

знайшли своє відображення проблеми участі США в подіях Мексиканської 

революції 1910-1917 рр. та інтервенцій в ряд країн Карибського басейну17. 

                                                           
12 Latane J. H. The United States and Latin America / J. H. Latane. – Garden City : 

Doubleday, 1920. – 380 p. 

13 Lake D.A. Entangling Relations: American Foreign Policy in Its Century / D. A. 

Lake. – Princeton : Princeton University Press, 1999. – 322 p. 

14 Jones H. Crucible of Power: A History of  U.S. Foreign Relations Since 1897 / 

H. Jones. – Lanham : Rowman & Littlefield, 2001. – 555 p. 

15 История дипломатии / под ред. В. А. Зорина – М. : Гос. изд-во полит. лит-

ры, 1959. – Т. 1. – 896 c. ; История дипломатии / под ред. А. А. Громыко. Изд. 

второе. – М. : Гос. изд-во полит. лит-ры, 1963. – Т. 2. – 820 c. 

16 Владимиров Л. С. Дипломатия США в период американо-испанской войны 

1898 г. / Л. С. Владимиров. – М. : Гос. изд-во полит. лит-ры, 1957. – 256 с. 

17 Горохов Ю. П. Доминиканская республика и американский империализм / 

Ю. П. Горохов. – М. : Наука, 1970. – 198 с. ; Дементьев И. П. Идейная 

борьба в США по вопросам экспансии на рубеже ХІХ – ХХ вв.) / И. П. 
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На пострадянському просторі американістика перебуває на етапі 

становлення. До того ж, великою мірою сучасна наука запозичила від 

радянської упереджені оцінки та ідеологічні штампи. На думку професора 

Московського державного університету міжнародних відносин В. Печатнова, 

у вивченні зовнішньої політики США в радянський час не склалася міцна 

наукова традиція (за винятком історії російсько-американських відносин)18. 

Існує вкрай мало робіт з традиційної дипломатичної історії, не кажучи вже 

про окремі епізоди на кшталт позиції у двох Венесуельських кризах чи 

трансформації доктрини Монро. З огляду на це дуже корисною для 

проведення дослідження стал монографія співробітника Центру 

північноамериканських досліджень Російської академії наук А. О. Ісерова, 

цілком присвячена політиці США в Латинській Америці на переламному 

етапі здобуття країнами останньої незалежності в першій половині ХІХ ст.19. 

Сучасна російська наука представлена цілою плеядою талановитих істориків-

американістів та латиноамериканістів, чиї наукові праці присвячені 

широкому колу проблем відносин США – країни Латинської Америки20. У 

                                                                                                                                                                                           

Дементьев. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 1973. – 368 с. ; Никифоров Б. С. 

Интервенция США в Доминиканскую Республику / Б. С. Никифоров. – М. : 

Знание, 1966. – 31 с.  

18 Печатнов В. О.  О проблемах изучения внешне политики и дипломатии 

США ХХ в. / В. О. Печатнов // Американский ежегодник. – 2008/2009. / Отв. 

ред. В. В. Согрин. – М. : Наука. – 321 с. – С. 186-188. 

19 Исэров А. А. США и борьба Латинской Америки за независимость, 1815-

1830 / А. А. Исэров. – М. : Российский Фонд Содействия Образованию и 

Науке, 2011. – 480 с. 

20 Манухин А. А. Реакция США на революционные преобразования в 

Мексике: от невмешательства к вооруженным интервенциям: 1900-1920 гг. :  

автореф. дис. … к. и. н. : 07.00.03 / А. А. Манухин. – М. : 2013. – 28 с. ; 

Ткачева Т. В. Проблема сооружения межокеанского канала во внешней 
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останні роки науковці з Росії представили світові  кілька узагальнюючих 

праць з історії зовнішньої політики США, де знайшли своє відображення 

латиноамериканські сюжети дипломатії Держдепартаменту21. На сучасному 

етапі російським працям притаманний комплексний підхід до аналізу 

зовнішньополітичного курсу США, де нарівні розглядаються економічний, 

геополітичний та ідеологічний фактори. 

Можна стверджувати, що в період кінця ХІХ – початку ХХ ст. вагому 

роль у відродженні принципів доктрини Монро в латиноамериканській 

політиці Вашингтона відіграв німецький фактор. Проблемі американсько-

німецького протистояння в Латинській Америці присвячена монографія 

ад'юнкт-професора Університету Північної Кароліни Н. Мітчелл «Небезпека 

мрій: німецький та американський імперіалізм в Латинській Америці»22. 

Автор стверджує, що, як і у випадку з Великою Британією раніше, німецька 

загроза впливу США в  регіоні сильно перебільшувалася. Проте, як можна 

побачити з самої назви роботи, дослідниця не заперечує «імперіалістичність» 

політики США стосовно південних сусідів. Так само й дослідник економічної 

історії з університету Санта-Клара К. Мітчнер приписує вирішальну роль у 

появі поправки Рузвельта до доктрини Монро та переходу до політики 

                                                                                                                                                                                           

политике США в начале XX века : дис. … к. и. н. : 07.00.03 / Т. В. Ткачева. – 

Томск : 2006.  – 192 с. ; Фоменко Р. В. Мексиканская политика Вудро 

Вильсона: 1913 - 1917 гг. : автореф. дис. … к. и. н. : 07.00.03 / Фоменко Р. В. / 

Самара : 2001. – 22 с. 

21 Кравченко И. Н. Дипломатическая история США (1877-1919) / И. Н. 

Кравченко. – М. : Науч. кн., 2002. – 366 с. ; Печатнов В.О. История внешней 

политики США / В. О. Печатнов, А. С. Маныкин. – М. : Междунар. 

отношения, 2012. – 672 с. 

22 Mitchell N. The Danger of Dreams: German and American Imperialism in Latin 

America / N. Mitchell. – Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1999. – 

328 p. 
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«великого кийка» реальним побоюванням конфронтації з Німецькою 

імперією в Західній півкулі23. 

Не можна не відзначити дослідження, присвячені 

латиноамериканським мотивам у американсько-британських відносинах. 

Англійські науковці Дж. Беліч та Дж. Дарвін подають власний погляд на 

складний та багатогранний процес створення й поступового розпаду 

британської колоніальної імперії, в якому Венесуельська криза 1895 р. стала 

поворотним моментом у відносинах двох країн24.  Даний епізод не лише мало 

не зумовив військове протистояння, але й через поправку держсекретаря Р. 

Олні до доктрини Монро засвідчив претензії США на статус регіонального 

лідера та світової наддержави. Московська дослідниця міжамериканських 

відносин М. Трояновська стверджує, що «принципи 1823 року» поклали 

початок майже столітньому суперництву між Вашингтоном і Лондоном25. 

На жаль, в історіографії вкрай мало уваги присвячено першій 

Венесуельській кризі й поправці Р. Олні. Тим ціннішою стає, зокрема, стаття 

Р. А. Хамфріза, якого вважають «батьком» британської 

                                                           
23 Mitchener K. J. Empire, Public Goods, And The Roosevelt Corollary / K. J. 

Mitchener, M. Weidenmeir // Journal of Economic History. – 2005. – Vol. 65. – P. 

658-692. 

24 Belich J. Replenishing the Earth: The Settler Revolution and the Rise of the 

Anglo World, 1783-1939 / J. Belich. – New York : Oxford University Press, 2009. 

– 592 p. ; Darwin J. The Empire Project: The Rise and Fall of the British World 

System, 1830-1970 / J. Darwin. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. 

– 811 p. 

25 Трояновская М. О. Доктрина Монро в современных исследованиях / М. О. 

Трояновская //  Электронный научно-образовательный журнал «История». – 

2014. – Т. 5, вып. 7 (30). [Електронний ресурс] Электронный научно-

образовательный журнал «История». Режим доступу 

http://history.jes.su/s207987840000828-9-1. 
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латиноамериканістики26. Лондонський дослідник Дж. Янг у заголовку своєї 

статті називає політику США у Венесуельській кризі «інтервенцією під 

прикриттям доктрини Монро»27. У радянській історіографії Р. Ганелин 

присвятив окрему статтю даній проблемі. Наголос у ній робився на 

«економічному закабаленні Венесуели» Сполученими Штатами. На думку 

вченого, не стільки сама країна, скільки торгівля зі всією Центральною та 

Південною Америкою, яка досі була монополізована Великою Британією та 

Німеччиною, цілком була варта боротьби за неї28. 

Окремий пласт досліджень складають розвідки з проблеми 

Панамського каналу. Величезна їх кількість присвячена технічним аспектам 

спорудження, однак дипломатичні баталії довкола міжокеанського каналу 

теж знайшли широке відображення в історіографії. Одна з найвідоміших у 

США жінок-істориків ХХ ст. М. В. Вільямс у 1916 р. захистила дисертаційну 

роботу під назвою «Англійсько-американська дипломатія на Панамському 

перешийку в 1815-1915 рр.». Дослідниця висловила думку, що договір, 

підписаний з Великою Британією про спільне вирішення питань, пов’язаних 

із майбутнім каналом, був першим та єдиним у історії прикладом відходу 

Сполучених Штатів від політики доктрини Монро29. Виключний контроль за 

спорудженням міжокеанського каналу був справою величезної державної 

важливості для США. Проте оцінка методів досягнення цієї мети 

                                                           
26 Humphreys R. A. Presidential Address: Anglo-American Rivalries and the 

Venezuela Crisis of 1895  / R. A. Humphreys // Transactions of the Royal 

Historical Society, Fifth Series. – 1967. – Vol. 17. – P. 131-164. 

27 Young G. B. Intervention under the Monroe Doctrine: the Olney Corollary / G. 

B. Young // Political Science Quarterly. – 1942. – Vol. 57, No. 2. – P. 247-280. 

28 Ганелин Р. «Доктрина Олни» и ее фальсификация в американской 

историографии / Р. Ганелин // Вопросы истории. – 1951. – №7. – С. 92-118.  

29 Williams M. W. Anglo-American isthmian diplomacy 1815-1915 / M. W. 

Williams. –  New York: Oxford University Press, 1916. – 356 p.  
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залишається достатньо дискусійною до сьогодні. Зокрема Г. Кісінджер 

підтримував думку Дж. Кеннана про першорядність для Т. Рузвельта 

національних інтересів США30. Дослідник з Університету штату Індіана, 

професор Р. Феррелл, у ґрунтовній праці «Американська дипломатія» 

висловлює думку, що з низки інтервенціоністських заходів Вашингтона 

початку ХХ ст. саме відокремлення Панами є найбільш ганебною та 

обурливою помилкою уряду31. Інший американський дослідник Г. Молінеу у 

праці «Політика США щодо Латинської Америки: від регіоналізму до 

глобалізму» доводив, що, спираючись на доктрину Монро, США визначили 

Латинську Америку як власну «сферу впливу» з правом втручання у 

внутрішні справи держав. Г. Молінеу  зазначав, що «одержимість каналом і 

наслідки управління ним проявилися в декількох вимірах: комерційному, 

стратегічному, символічному і політичному, що допомагало виправдовувати 

й визначати сферу впливу США в центральноамериканському регіоні і 

Карибському басейні». Канал, на його думку, став у Латинській Америці 

втіленням імперіалізму США, а спосіб, яким був отриманий контроль над 

його зоною, призвів до постійних непорозумінь і обурення в цій частині 

півкулі32. Т.  Ткачова у своїй дисертації «Проблема спорудження 

міжокеанського каналу в зовнішній політиці США на початку ХХ ст.», 

висловлює думку, що Захоплення Сполученими Штатами в 1903 р зони 

Панамського каналу і створення маріонеткової республіки Панама є 

прикладом здійснення на практиці нових зовнішньополітичних підходів 

                                                           
30 Киссинджер Г. Дипломатия / Г. Киссинджер / Пер. с англ. В. В. Львова.  –  

М. : Ладомир, 1997. – 848 с. 

31 Ferrel R. H. American Diplomacy. A History / R. H. Ferrel. – New York : W.W. 

Norton & Company, 1975. – 881 p. 

32 Molineu H. U.S. Policy toward Latin America: From Regionalism to Globalism / 

H. Molineu. – Boulder : Westview Press, 1986. – 242 p. 
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США, сформованих на рубежі XIX - ХХ століть, і згодомотримали 

обгрунтування в поправці Т. Рузвельта до доктрини Монро в 1904 р.33.  

Нові прочитання та способи можливого використання доктрини Монро 

в дипломатії США як правило пов’язані з постатями окремих державних 

діячів. Тому постає необхідність вдумливого аналізу оригінальних 

документів та біографічних розвідок, присвячених поглядам, життю та 

діяльності президентів і державних секретарів. Першість у даному сегменті 

наукової та науково-популярної літератури, безумовно, належить 

американським фахівцям. До того ж кількість досліджень, присвячених 

різним аспектам політики президентів Т. Рузвельта та В. Вільсона є значно 

більшою за розвідки  особистого та кар’єрного шляху Г. Клівленда, В. Мак-

Кінлі та В. Г. Тафта.  Така диспропорція є природною з огляду на вирішальне 

значення для долі США політичних рішень Т. Рузвельта та В. Вільсона, їх 

яскраву харизму та перебування при владі протягом двох термінів. 

У працях американських вчених різних років висвітлено різні напрями 

зовнішньої політики Т. Рузвельта, що загалом отримала назву «політики 

великого кийка» саме через проголошену ним у 1904 р. поправку до 

доктрини Монро.  Це, з-поміж інших, біографія президента авторства його 

особистого друга В. Теєра,  монографії Г. Брандса, Ф. Маркса. Відомий 

американський фахівець з питань дипломатичної історії Ф. Маркс назвав 

погляди Рузвельта «перекрученням» доктрини Монро та «прикриттям для 

імперіалістичних проектів у Латинській Америці»34.   

Найвагомішим аналізом поправки Рузвельта до доктрини Монро та 

його політики в Карибському регіоні стала праця дослідника історії 

                                                           
33 Ткачева Т. В. Проблема сооружения межокеанского канала во внешней 

политике США в начале XX века : дис. … к. и. н. : 07.00.03 / Т. В. Ткачева. – 

Томск : 2006.  – 192 с. 

34 Marks F. W. Velvet on Iron: the Diplomacy of Theodore Roosevelt / F. W. 

Marks III. – Lincoln : University of Nebraska Press, 1979. – 247 p. – P. 146. 
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дипломатії Р. Колліна «Карибська політика Теодора Рузвельта: Панамський 

канал, доктрина Монро та латиноамериканський контекст»35. Р. Коллін 

простежив наслідки доленосних рішень Т. Рузвельта щодо регіону протягом 

всього ХХ ст.   

Один з найавторитетніших сучасних дослідників зовнішньої політики 

Т. Рузвельта, професор університету Сорбонни, С. Рікар переконаний, що 

фактично промова Т. Рузвельта 6 грудня 1904 р. стала не поправкою до 

доктрини Монро, а новим зовнішньополітичним принципом та 

дипломатичним догматом – втіленням того, що сам Т. Рузвельт охрестив 

«великим кийком»: США перетворювалися на єдину поліцейську силу в 

Західній півкулі, їх законній «зоні впливу»36. За висловом Ф. Нінковіча, 

дослідника історії дипломатії США, професора Університету Св. Джона в 

Нью-Йорку, завдяки поправці Рузвельта до доктрини Монро, «США в ім’я 

цивілізації отримали право на вторгнення у Карибські країни, граючи на 

випередження європейських держав, які прагнули розвивати ту ж цивілізацію 

в тих же країнах». Знаний фахівець з питань політики США в  Латинській 

Америці, професор Каліфорнійського університету,  Д. М. Дозер у передмові 

до видання-компіляції найрізноманітніших поглядів на доктрину Монро 

висловлює оригінальну думку, що власне автором поправки Т. Рузвельта 

можна вважати прем’єр-міністра Великої Британії лорда Р. А. Солсбері37. 

Радянська наука також не лишилася осторонь дослідження 

латиноамериканської політики Т. Рузвельта, однак характеризувала її 

                                                           
35 Collin R. H. Theodore Roosevelt’s Carribean: The Panama Canal, the Monroe 

Doctrine, and the Latin American Context / R. H. Collin. – Baton Rouge : 

Louisiana State University Press, 1990. – 520 p. 

36 Ricard S. The Roosevelt Corollary / S. Ricard // Presidential Studies Quarterly. –  

2006. – Vol. 36, No. 1, Presidential Doctrines. – P. 17-26. 

37 Dozer D. M. The Monroe Doctrine: Its Modern Significance / D. M. Dozer. – 

New York: Alfred A. Knopf. – 1967. – 208 p. 
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виключно як «імперіалістичну експансію» на службі монополій, спрямовану 

проти «робітничого класу» Латинської Америки. Дослідниця М. Окунєва, 

здійснивши докладний аналіз донесень російських дипломатів початку ХХ 

ст., опублікувала в 1975 р. статтю з цікавим та важливим матеріалом. М. 

Окунєва визначила «доктрину Т. Рузвельта» як таку, що була «недвозначно 

спрямована проти національної незалежності латиноамериканських народів» 

та мала наслідком мирне завоювання Латинської Америки «могутньою 

північно-американською «сестрою»38. Перу відомого московського історика-

американіста А. Уткіна належить ґрунтовна біографія «Теодор Рузвельт. 

Політичний портрет». На її сторінках автор зауважує, що Т. Рузвельт у своїй 

політиці [зокрема, захопленням Філіппін – авт.] відступив від букви 

доктрини Монро, однак цілком зберіг її дух: США продовжували відповідати 

за «порядок» у двох десятках латиноамериканських країн39. 

Обсяг робіт, присвячених діяльності В. Вільсона на посаді президента 

США, є фактично неосяжним. Разом з тим порівняно з увагою, приділеною 

зовнішньополітичним крокам на європейському напрямі, зусиллям з 

формування нової системи міжнародних відносин після Першої світової 

війни, меншим є висвітлення в історіографії проблем латиноамериканської 

політики. Нарис дипломатії В. Вільсона дослідниками прийнято починати зі 

слів, адресованих напередодні інавгурації його другу: «Буде іронією долі, 

якщо моїй адміністрації доведеться займатися переважно міжнародними 

проблемами, адже всі мої приготування стосувалися внутрішніх справ»40. Як 

                                                           
38 Окунева М. А. «Доктрина Т. Рузвельта» и антиимпериалистическое 

движение в Латинской Америке в начале ХХ в. / М. А. Окунева // Вопросы 

истории. – 1975. – Вып. 12. – С. 176-192. 

39 Уткин А. И. Теодор Рузвельт: Политический портрет / А. И. Уткин. – 

Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 192 с. 

40 Baker R. S.  Woodrow Wilson. Life and Letters: 8 Vol. / R. S. Baker.  – New 

York : Garden City, 1927-1939. – Vol. 4. – 1931.  – 518 p.  
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зазначає професор Техаського університету Г. В. Брандс, В. Вільсон 

порівняно мало подорожував та цікавився іноземними мовами й націями, але 

й американських виборців традиційно мало хвилювали питання зовнішньої 

політики у передвиборчих платформах.  Втім В. Вільсон був достатньо 

обізнаний у історії та міжнародній політиці країни, щоб розуміти, що з 1823 

р., моменту появи доктрини Монро, центральним завданням американської 

дипломатії було обмеження іноземного впливу в Латинській Америці41. 

Видатний американський історик, представник школи ревізіонізму, В. 

ЛаФебер ввів у науковий обіг тезу про «поправку Вільсона до доктрини 

Монро»42.  

Серед праць останніх років своєю масштабністю приваблює життєпис 

В. Вільсона авторства знаменитого американського біографа Е. Скотта Берга, 

виданий у 2013 р. з нагоди 100-річчя з моменту входження В. Вільсона в 

Білий дім. Аналізуючи славнозвісну промову в м. Мобайл 1913 р., дослідник 

висловлює думку, що президент прагнув створити нову зовнішньополітичну 

парадигму США – вже як «Американської імперії», але не за європейським 

шляхом приєднання земель та їх експлуатації. Нерозширення територій США 

називається фундаментальним принципом дипломатії Вільсона43. 

У російській історіографії постаті 28-го президента США присвячені 

праці А. Уткіна, зокрема ґрунтовна монографія «Дипломатія Вудро 

Вільсона»44. Остання видана праця покійного вченого має лаконічну назву 

                                                           
41 Brands H. W. Woodrow Wilson / H. W. Brands / ed. by A. M. Schlesinger. – 

New York : Times Books, 2003. – 169 p. – (The American Presidents).  

42 LaFeber W. Inevitable Revolutions: United States in Central America. Second 

Edition / W. LaFeber. – New York : W.W.Norton, 1993. – 464 p. – P. 53. 

43 Scott Berg A. Wilson / A. Scott Berg. – New York : G. P. Putman’s Sons, 2013. 

– 818 p. 

44 Уткин А. И.  Дипломатия Вудро Вильсона / А. И. Уткин. – М. : Междунар. 

отношения, 1989. – 320 с. – (Из истории дипломатии). 



 27 

«Вудро Вільсон» та призначається для широкого загалу читачів. Автор вже 

на перших сторінках цього видання підкреслив, що коли президент приймав 

присягу, в полі зору американської дипломатії були Латинська Америка та 

Філіппіни як «ворота» до Азії45.   

Значна увага питанням дипломатії В. Вільсона приділена в працях 

професора Тамбовського державного університету В. Романова. Вчений 

підкреслює певну революційність ідей президента, передусім –  відмову від 

традиційної концепції ізоляціонізму та принципу «балансу сил»46. В. Романов 

аналізує витоки зовнішньополітичної філософії вільсонізму як класичного 

прояву соціокультурних і політичних ідеалів американської цивілізації. 

Поряд з моралістичними аспектами міжнародного курсу довоєнна політика 

В. Вільсона засвідчила  готовність до використання й силових методів також. 

Свідченням цьому можуть слугувати прямі втручання у внутрішні справи 

Мексики та окупація Гаїті. Не оминув дослідник своєю увагою й питання 

поглядів президента на доктрину Монро, однією з ключових властивостей 

якої той вважав можливість еволюції47. 

Ім’я державного секретаря Дж. Хея в першу чергу пов’язується з 

«політикою відкритих дверей» у Китаї.  Дана тема, разом з перипетіями 

життєвого та професійного шляху політика, навіть стала об’єктом 

                                                           
45 Уткин А. И.  Вудро Вильсон / А. И. Уткин. – М. : Культурная революция, 
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46 Романов В. В.  Истоки внешнеполитической философии Вудро Вильсона / 
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1994. – 22 с.  
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дисертаційної роботи української дослідниці Т. Г. Богданової48. Разом з тим 

латиноамериканська дипломатія Дж. Хея, його вирішальна роль у досягненні 

права США на контроль над спорудженням Панамського каналу є менш 

вивченою. До сьогодні однією з найкращих розвідок з діяльності Е. Рута на 

посаді державного секретаря США залишається двотомна біографія 

авторства його особистого друга Ф. Джессепса49. У історіографії Е. Рут 

постає непохитним прибічником дотримання доктрини Монро як основи 

безпеки та посилення економічної потужності як США, так і всього 

Американського континенту50.  

Важливі відомості стосовно діяльності на терені дипломатії 

держсекретаря В. Дж. Брайана можуть бути почерпнуті з його біографії 

авторства М. Казіна «Гарний герой: життя Вільяма Дженнінгса Брайана» та 

низки інших праць51. 

У вітчизняній історіографії після 1991 р. увага здебільшого 

приділяється політиці США на теренах України. На жаль, поки не існує 

детального розгляду питань латиноамериканської дипломатії США чи 

історичного значення доктрини Монро. Поодинокі відомості містяться в 

працях ряду українських дослідників, присвячених  актуальним питанням 

теорії та практики зовнішньої політики Сполучених Штатів. Концептуальні 
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основи та витоки американської зовнішньої політики в різних аспектах 

розглядалися В. Косминою, Є. Камінським, І. Дудко, Д. Лакішиком52. Однак 

в українському науковому просторі дотепер не було ґрунтовно й детально 

простежено послідовний процес зміни латиноамериканської дипломатії 

Сполучених Штатів кінця ХІХ – початку ХХ ст.  і розвитку доктрини Монро, 

що була ідеологічною основою зовнішньої політики Білого дому.  

 

1. 2. Джерельна база дослідження 

 

У процесі дослідження використано широкий комплекс джерел, які 

можуть бути умовно поділені на кілька категорій.  

Першу групу складають офіційні документи, які мають різне  

походження та висвітлюють питання як характеру доктрини Монро, так і 

латиноамериканської дипломатії США різних періодів історії. Аналіз 

документальної бази дослідження варто розпочати саме з розгляду 

тардиційного щорічного  послання президента Дж. Монро Конгресу США 2 

грудня 1823 р. Власне поняття «доктрини Монро» як квінтесенції основних 
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положень цього послання сформувалося на середину ХІХ ст53. Практика 

звернень «Про становище країни» – щорічних послань президентів 

Сполучених Штатів Америки Конгресу – сягає першої промови Дж. 

Вашингтона в 1790 р. У текстах послань традиційно інформуються про 

внутрішнє й міжнародне становище країни, і надається чинному президенту 

можливість викласти власне бачення ситуації і представити майбутні 

ініціативи. Так, наприклад, тези поправки Т. Рузвельта до доктрини Монро 

прозвучали в посланні 1904 р. Президент заявив про право та навіть 

необхідність США виконувати функції «міжнародної поліцейської сили» 

відповідно до доктрини Монро54. Це стало переходом до «політики великого 

кийка» – такого трактування принципів Дж. Монро, що дозволяло 

Сполученим Штатам врегулювання конфліктів у Латинській Америці, в тому 

числі – за допомогою військових засобів.  

На відміну від щорічних послань президента  існує великий обсяг 

спеціальних послань Конгресу, відповідно до нагальних проблем як 

внутрішньої, так і зовнішньої політики США. При роботі над дисертацією 

були використані, зокрема, послання Г. Клівленда щодо Венесуельської 

кризи 1895 р., В. Мак-Кінлі (яке поклало початок Іспансько-американській 

війні) та ціла низка подібних документів, пов’язаних з іншими 

президентствами55. З огляду на широкі повноваження президента згідно 
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законодавства США саме позиція, викладена в текстах послань Конгресу, та 

запропоновані заходи часто ставали офіційним курсом країни. Тому 

важливість їх для ґрунтовного дослідження зовнішньої політики США та 

доктрини Монро, як її складової, важко переоцінити. 

Суттєвий штрих у відтворенні картини латиноамериканської 

дипломатії США вносять тексти інавгураційних промов президентів та 

передвиборчих платформ Республіканської та Демократичної партій США. 

Нерідко в даних текстах з’являлися згадки про президента Дж. Монро та його 

доктрину56.  Хоча традиційно акцент у промовах та програмах партій робився 

на аспектах внутрішньої політики, дані документи можуть дати уявлення про 

майбутній курс та пріоритети обраного президента чи партії в сфері 

зовнішньої політики та дипломатії. 

Окремо варто відзначити збірку «Зовнішні відносини Сполучених 

Штатів» (The Foreign Relations of the United States) – офіційну документацію, 

що відображає весь комплекс дипломатичної діяльності та ключові 

зовнішньополітичні рішення американського політикуму57. Серія була 

заснована 1861 р. і наразі включає більше 450 томів, які укладаються та 

видаються Історичним офісом, що входить до складу Державного 
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департаменту США. Сьогодні більша частина томів, включно з документами, 

що належать до досліджуваного періоду 1895-1917 рр., наявні в 

електронному вигляді в мережі Інтернет, що значно полегшує пошук та 

користування матеріалом. У серії представлені повні тексти дипломатичного 

листування, міжнародних договорів, аналітичних довідок тощо.  

Саме з документів «Зовнішніх відносин Сполучених Штатів» 

вимальовуються складні колізії Венесуельської кризи 1895 р. – відправної 

точки дисертаційного дослідження. Офіційна нота держсекретаря Р. Олні, 

адресована через посла США уряду Великої Британії, містила наступну тезу: 

«Сьогодні Сполучені Штати практично суверенні на даному континенті, і 

будь-яка їх постанова є законом для всіх осіб, на яких наша держава 

поширює свій вплив»58. Така позиція стала новим трактуванням доктрини 

Монро та утвердженням позиції США як безумовного лідера в Західній 

півкулі з правом втручання у міжнародну політику латиноамериканських 

країн. Так само необхідним є вивчення дипломатичного листування для 

розгляду феномену «доктрини Драго» – заперечення можливості військових 

дій європейських держав з метою стягнення державних боргів, оскільки це 

суперечило доктрині Монро. Фактично кожне проблемне питання, 

розглянуте в дисертації, вимагає уважного аналізу офіційної документації 

Держдепартаменту США, представленої в «Зовнішніх відносинах  

Сполучених Штатів».  

Великий інтерес викликають питання, пов’язані з доктриною Монро та 

латиноамериканською політикою Сполучених Штатів, у дослідників США. 

Тому дуже цінними при написанні дисертації стали збірки документів, 

присвячені саме цим проблемам. По-перше, це компіляція «Доктрина Монро: 

її сучасне значення», видана за редакції професора Каліфорнійського 

університету Д. М. Дозера в 1967 р. Дане видання містить аналіз доктрини 
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Монро, з обґрунтуванням її важливості, поясненнями та критикою з боку 

високопосадовців, істориків та публіцистів як США, так і Латинської 

Америки. Всі ці огляди, подані в хронологічному порядку з 1898 р., 

ілюструють широкий спектр реакцій на доктрину, поправки до неї та 

практику використання в дипломатії США59. Іншим хрестоматійним 

виданням, присвяченим дипломатичній канві відносин США з 

латиноамериканським світом, стала спільна праця дослідника з Університету 

Олд Домініон Р. Холдена та доцента Коледжу Франкліна та Маршала Е. 

Золова «Латинська Америка та Сполучені Штати: документальна історія». 

Автори представили найважливіші джерела – офіційні промови, договори, 

акти, кореспонденцію, а також витяги з книг та статей, – які репрезентують 

складну та багатогранну історію відносин між США та їхніми південними 

сусідами протягом ХІХ-ХХ ст. Самі упорядники називають доктрину Монро 

«ядром історії відносин у [Західній – авт.] півкулі»60. 

Неможливим є дослідження зовнішньої політики та дипломатії країни 

без текстів міждержавних договорів та угод. Для обраної проблематики 

актуальною стала низка договорів США різних років як з країнами 

Латинської Америки, так і з європейськими державами в питаннях, що 

стосувалися Американського континенту. Зокрема це договори, пов’язані зі 

спорудженням Панамського каналу61. Виразне уявлення про зміни у 

відносинах США з латиноамериканськими країнами, та як наслідок – 
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еволюцію доктрини Монро, дають договори зокрема з Домініканською 

Республікою 1905 р. та Нікарагуа 1912 р.62. Дані договори  можуть свідчити 

про претензії США вже на регіональну гегемонію з повним контролем над 

внутрішньополітичним життям інших країн, їх фінансами та відносинами з 

великими державами Європи. У першу чергу до цього спонукало прагнення 

убезпечувати зону Панамського каналу. 

Традиційно питання зовнішньої політики були цариною виконавчої 

гілки влади США, з меншою участю Конгресу в розробці конкретних кроків. 

Зазвичай йому належав обов’язок ратифікації раніше прийнятих рішень та 

міждержавних договорів. Проте в стінах Конгресу часто точилися гострі 

дискусії стосовно дипломатії США. Так, наприклад, поправка сенатора О. 

Платта до закону про асигнування армії вирішила долю Куби як фактичного 

протекторату США після Іспансько-американської війни63. А сенатор Г. К. 

Лодж у 1912 р. запропонував таке тлумачення доктрини Монро, яке 

позбавляло державних та недержавних агентів не лише Європи, але й Азії, 

можливості  придбання територій Американського континенту64. Загалом же 

документи законодавчої влади вносять важливий штрих у дослідження та є 

цінним джерелом вивчення історії дипломатії США. 

Багаті та різноманітні джерела особового походження складають другу 

велику групу документальної бази дослідження. Вони дають можливість 

відтворити необхідну для роботи над дисертацією картину поглядів 

державних діячів на сутність на значення доктрини Монро, обґрунтування її 
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використання на службі дипломатії в Латинській Америці. Роздуми 

державних діячів, науковців кінця ХІХ – початку ХХ ст. мають першорядне 

значення при вивченні шляхів розвитку доктрини Монро, що стало 

свідченням прагнень США до лідерства в Західній півкулі та позиціювання 

себе як світової держави. Джерела особового походження можуть бути 

систематизовані до кількох типів: мемуари та автобіографії, листування та 

особисті папери, наукові розвідки та ін. 

Дуже цінний матеріал для дослідження дає епістолярна спадщина та 

мемуари державних діячів США. Як вже зазначалося, з огляду на особливе 

місце президентського інституту у владній структурі США, особисті погляди 

та преференції президентів часто відігравали вирішальну роль у формуванні 

концептуальних засад зовнішньої політики Сполучених Штатів. Саме тому 

усталеним стало поняття «доктрини Монро», яка насправді не була ані 

доктриною (з огляду на її можливість до різночитань та змін), ані належала 

авторству лише президента Дж. Монро. Етапами еволюції доктрини Монро 

стали «поправки» або «короларії» державного секретаря Р. Олні, президентів 

Т. Рузвельта та В. Вільсона. Всі трактування доктрини здійснювалися 

відповідно до нагальних завдань та проблем США у латиноамериканській 

політиці та в контексті відносин з європейськими державами. Однак саме 

листування, промови, наукові праці президентів та держсекретарів США 

проливають світло на прийняті ними рішення та, особливо, бачення ними 

доктрини Монро. На відміну від офіційних заяв та документів, автобіографії, 

особисте листування та папери президентів дають змогу глибше зрозуміти 

причинно-наслідковий зв'язок окремих зовнішньополітичних кроків. Так, 

наприклад, одним з найсуттєвіших досягнень Т. Рузвельта стало отримання 

Сполученими Штатами права на одноосібне спорудження та контроль за 

міжокеанським каналом. Пов’язана з його ж ім’ям силова «політика великого 

кийка» буквально втілювалася у відносинах з країнами Центральної Америки 

та Карибського басейну. І у своїй «Автобіографії» Т. Рузвельт обґрунтовує 

закономірний зв'язок між винятковими правами та обов’язками США на 
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Американському просторі та доктриною Монро. Серед іншого при написанні 

дисертації було проаналізовано окремі листи Т. Рузвельта, тези його промов 

та наукові розвідки65.  

Певним чином кроки наступників Т. Рузвельта на посаді президента – 

В. Г. Тафта та В. Вільсона – можуть вважатися продовженням його політики 

в Латинській Америці. Мета автора полягала у висвітленні власних підходів 

президентів до вирішення проблемних питань латиноамериканського 

напряму та того, яке місце належало власне доктрині Монро в їх політичній 

філософії. Безумовно важливою та корисною для виконання цього завдання 

стала праця президента В. Г. Тафта «Сполучені Штати та мир». У окремому 

розділі він виклав власне бачення сутності доктрини  Монро та її місця в 

дипломатичній традиції США. В. Г. Тафт відкидав звинувачення у 

використанні доктрини для нав’язування Сполученими Штатами свого 

«сюзеренітету латиноамериканським сусідам…що принижує їх національну 

гідність»66.  

Окремий пласт джерел з вивчення міжнародної політики США початку 

ХХ ст. складають праці та папери президента В. Вільсона. Крім офіційної 

документації, на кшталт виступів у Конгресі, надзвичайно цінний матеріал, 
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пов'язаний з баченням В. Вільсоном доктрини Монро та відносин з країнами 

Латинської Америки, наявний у його особистих паперах. Загалом вони були 

опубліковані в 69 томах за впорядкування відомого біографа А. С. Лінка67. 

Також В. Вільсон, сам будучи талановитим дослідником історії, є автором 5-

томної «Історії американського народу». На її сторінках він виклав власне 

бачення доктрини Монро та її місця в дипломатії США: доктрина не є 

засобом встановлення протекторату над сусідніми державами, а щирим 

«прагненням найближчого друга надати допомогу цим країнам у вирішенні 

можливих суперечностей з європейськими країнами»68. Було використано 

також цілу низку інших окремих документів В. Вільсона, відповідно до 

досліджуваних питань69. 

Поряд з паперами президентів США цінні відомості містяться в 

особистих паперах державних секретарів, які є очільниками 

зовнішньополітичного відомства. Важливий матеріал для дослідження 

представлений у біографії Дж. Хея авторства його особистого друга В. Теєра, 
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де додатково містяться окремі листи державного секретаря. З огляду на 

значущість позиції Е. Рута, який обійняв посаду голови Держдепартаменту 

США вслід за Дж. Хеєм,  його латиноамериканську політику було виділено в 

окремий підрозділ дисертації. Головним джерелом для аналізу підходу Е. 

Рута до відносин з південними сусідами та бачення ним доктрини Монро 

стали окрема збірка його виступів «Латинська Америка та Сполучені 

Штати». На її сторінках державний секретар характеризував доктрину Монро 

як «запоруку суверенітету» молодих латиноамериканських держав та 

підкреслював практичне застосування доктрини в умовах спорудження 

Панамського каналу70. Також Е. Рут визнавав, що доктрина була й 

залишається «внутрішньою декларацією Сполучених Штатів», яку фактично 

неможливо перетворити на міжнародно визнану правову норму71. Водночас 

варто пам’ятати, що розгляд концептуальних засад зовнішньої політики 

будь-якого президента, державного секретаря чи партії неможливий без 

врахування міжнародного фону та нагальних проблем, що виникали під час 

їх перебування при владі.  

Хоча хронологічні рамки роботи охоплюють 1895-1917 рр. автор 

свідомо звертається до низки документів, що передували досліджуваному 

періоду та склали основу зовнішньополітичної парадигми США. Так розгляд 

походження доктрини Монро та ізоляціоністської традиції в історії США 

неможливий без звернення до листів Дж. Вашингтона та Т. Джефферсона72.  
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Окрему групу джерел складають наукові розвідки сучасників 

досліджуваних подій. На їх сторінках увага приділялася як окремим 

епізодам, так і загальним тенденціям міжнародної політики США. Інтерес до 

теми доктрини Монро був також пов'язаний зі становленням 

панамериканського руху73.  Неабияку цікавість представляє невелика за 

обсягом монографія авторитетного історика, сенатора Х. Бінгема «Доктрина 

Монро: цілковитий шібболет» 1913 р. Визначення, дане Х. Бінгемом 

доктрині, означало своєрідну мовну особливість, за якою вгадується, що 

мова, якою розмовляє людина, не є для нею рідною. Ця праця, яка 

переконувала в завеликих обов’язках США через їх агресивну 

інтервенціоністську політику, викликала широкий резонанс у суспільстві74. У 

1914 р. Х. Бінгем опублікавав окрему статтю під назвою «Чи варто нам 

відмовитися від доктрини Монро?». Варто зазначити, що в подібних 

припущеннях автор не був самотнім. Втім, підсумовуючи свої роздуми, сам 

Х. Бінгем наполягав на тому, що Сполучені Штати мають все ж 

дотримуватися доктрини Монро відносно країн Карибського басейну75.   

Питання війни США з Іспанією в 1898 р., спорудження міжокеанського 

каналу, розбудова відносин з країнами Центральної Америки та Карибського 

                                                                                                                                                                                           

http://archive.org/stream/lettersandaddre00jeffgoog#page/n8/mode/2up ; Jefferson 

T. Letter to the United States Minister to France Robert E. Livingston, April, 18, 

1802 [Електронний ресурс] // Internet Archive. Режим доступу: 

http://archive.org/stream/lettersandaddre00jeffgoog#page/n8/mode/2up.  

73 Barrett J. A Pan-American Policy: The Monroe Doctrine Modernized / J. Barrett 

// Annals of the American Academy of Political and Social Science. –July 1914. – 

Vol. 54. – P. 1-4. 

74 Bingham H. The Monroe Doctrine: An Obsolete Shibboleth / H. Bingham. – 

New York : Yale University Press , 1913. – 172 p. 

75 Bingham H. Should We Abandon the Monroe Doctrine? / H. Bingham // Journal 

of Race Development. – January 1914. – P. 334-358. 
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басейну розглянуті в аналітичних працях Дж. Четвуда, Х. Аріаса, Е. Карнегі, 

Х. Вільсона та ін.76. До даного типу джерел, як і мемуарної літератури, слід 

ставитися критично, оскільки всі вони носять суб’єктивний характер та не 

позбавлені тенденційності. 

Гострі дискусії стосовно зовнішньої політики США та доктрини Монро 

як її основи на зламі ХІХ-ХХ ст. точилися в американській пресі. Дані 

джерела дають можливість скласти уявлення про суспільну думку стосовно 

латиноамериканського курсу Вашингтона. Часто, як у випадку 

Венесуельської кризи 1895 р., початку війни з Іспанією у 1898 р. та вступу 

США в Першу світову війну, урядові кола США мали заручитися 

підтримкою широких кіл суспільства для власних рішень, які, власне й 

викладалися широкому загалу зі сторінок преси. Інформація, представлена на 

сторінках таких газет як «Нью-Йорк Таймс», «Чікаго Трібьюн» та інших 

дозволяють дослідити перебіг подій та дискусій відносно 

латиноамериканської політики Сполучених Штатів. До цієї ж групи джерел 

можна віднести матеріали наукових періодичних видань, які, маючи 

достатній науковий рівень, все ж призначалися для широкого кола читачів77. 

                                                           
76 Chetwood J. Manila, or Monroe doctrine? [Електронний ресурс] / J. Chetwood 

// Internet Archive. Режим доступу: 

http://www.archive.org/stream/manilaormonroedo00chet#page/n3/mode/2up ; 

Arias H. The Panama Canal: A Study in International Law and Diplomacy / H. 

Arias. – New York : P. S. King and Son, 1911. – 192 p. ; Carnegie A. Anti-

Imperialism and the United States // Latin America and the United States: A 

Documentary History / Ed. by R. H. Holden, E. Zolov. – Р. 74-75 ; Wilson H. The 

True Meaning of Dollar Diplomacy / H. Wilson // The Advocate of Peace (1894-

1920). – 1911. –  Vol. 73, No. 7.  – P.160-161. 

77 New York Times ; Chicago Tribune ; The American Journal of International 

Law та ін. 
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Підсумовуючи, можна стверджувати, що джерела, які є в нашому 

розпорядженні, дозволяють скласти досить повне уявлення про розвиток 

доктрини Монро в латиноамериканській політиці США 1895-1917 рр. 

Критичний аналіз документів та комплексне їх використання роблять 

можливим дослідження даної теми. 
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РОЗДІЛ ІІ. ЕВОЛЮЦІЯ ДОКТРИНИ МОНРО ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ 

ОСНОВИ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ США В ХІХ СТ. 

 

2. 1. Доктрина Монро в політиці США щодо країн Латинської 

Америки (1823-1895 рр.) 

 

У 1823 р. у щорічному посланні п’ятого президента Сполучених 

Штатів Джеймса Монро (1817-1825 рр.) Конгресу США було  задекларовано 

прагнення країни не допустити подальшої колонізації просторів 

американського континенту країнами Священного Союзу. Ключові позиції 

цієї історичної заяви – провідне місце Штатів у своїй півкулі та 

відокремлення власної політичної традиції від європейської –  склали 

«доктрину Монро», якій судилося стати наріжним каменем американської 

зовнішньої політики ХІХ – початку ХХ століття. Доктрина засвідчила 

антиколоніальні принципи, але її нечіткі формулювання дозволили нащадкам 

Монро здійснювати розширені трактування та доповнення, які 

виправдовували б дії США на міжнародній арені, перш за все, – в Латинській 

Америці. Поворотні моменти американської історії, як то розширення 

території на захід, дипломатія Громадянської війни, війна з Іспанією 1898 р., 

вступ у Першу світову війну, утворення Ліги Націй, відбувалися під впливом 

доктрини, що стала втіленням прагнень та страхів Сполучених Штатів 

Америки.  

Як і більшість видатних та довготривалих політичних заходів в 

англосаксонській історії, доктрина була скоріше відповіддю на безпосередні 

умови та виклики свого часу, ніж осмисленим геополітичним баченням.  

Складно однозначно говорити про те, чим є доктрина Монро. Адже вона не 

міститься в окремому документі, як, наприклад, Декларація незалежності 

1776 р. або Конституція Сполучених Штатів 1878 р. Не існує чітких меж 

змісту доктрини чи принципів її використання. І зміст, і інтерпретація заяви 

Дж. Монро змінювалися з кожним поколінням. Низка ідей та пропозицій у 
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комплексі перетворилися на доктрину Монро, і далеко не всі вони містилися 

в оригінальному посланні президента Конгресу78.  

Значення доктрини Монро для подальшої долі країн Латинської 

Америки полягає в тому, що саме в цьому регіоні відпрацьовувався 

інструментарій загальної парадигми поведінки США на міжнародній арені79. 

Дослідження історії, проголошення та характеру доктрини Монро 

представляє великий інтерес не тільки для розуміння латиноамериканської 

політики США, але й дозволяє глибше зрозуміти традиції взаємовідносин 

Сполучених Штатів з системою європейських країн80.  

Доктриною були закладені два засадничі принципи американської 

зовнішньої політики на подальші роки – абстрагованість відносно Європи та 

інтервенціонізм в Західній півкулі, перш за все – в її латиноамериканській 

частині. Подібна, здавалося б, суперечність зовнішньополітичних завдань 

отримала виправдання в доктрині «явного призначення» – «Маніфест 

Дестіні»81. Доктрина втілювала віру американського народу в місію 

Сполучених Штатів зайняти територію від Атлантичного до 

Тихоокеанського узбережжя як країни «богообраної» та «покликаної 

                                                           
78 Cleland R.G. One Hundred Years of the Monroe Doctrine / R. G. Cleland. – Los 

Angeles : Times-Mirror Press, 1923. – P. 21. 

79 Камінський Є. Політика США щодо України. Витоки. Концептуальні 

основі. Практична еволюція / Є. Камінський, А. Дашкевич. – К. : Політична 

думка, 1998. – C. 14. 

80 Болховитинов Н. Н. Доктрина Монро (происхождение и характер) / Н. Н. 

Болховитинов. – М. : Изд-во Ин-та межд. отношений, 1959. – C. 5. 

81 Дементьев И. П. Идейная борьба в США по вопросам экспансии на рубеже 

ХІХ – ХХ вв.) / И. П. Дементьев. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 1973. – С. 48-

54. 
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зверху»82. Ідея ізоляціонізму була закладена ще на етапі становлення держави 

батьками-засновниками. Канонічним стало «Прощальне послання» до нації 

Джорджа Вашингтона (1796 р.), в якому перший президент Штатів виклав  

свої погляди на майбутнє держави та пріоритети в зовнішній та внутрішній 

політиці: «Наше географічно віддалене розташування дозволяє нам 

дотримуватися іншого курсу ... До чого залишати нашу власну землю і 

переходити на чужу? До чого робити нашу долю залежною від долі будь-якої 

частини Європи й пов'язувати наш мир і процвітання з проявами 

честолюбства, суперництва, інтересів, настроїв чи примх Європи?»83. 

Подібних же поглядів дотримувався Т. Джефферсон, який у своїй першій 

інавгураційній промові 1801 р. зазначив, що США: «волею самої природи 

відокремлені широким океаном від вбивчого хаосу, який володарює на чверті 

Земної кулі»84.  У листі до «хрещеного батька» США Т. Пейна Т. 

Джефферсон писав: «Ми не маємо долучатися до справ європейських 

держав… Їхні інтереси настільки відрізняються від наших, що ми повинні 

уникати вплутування в них»85. У той самий час президент у листі до 

посланника США в Парижі Р. Лівінгстона не відкидав союзу з Великою 

Британією в регіоні Центральної та Південної Америки, не допускаючи в цій 

                                                           
82 O’Sullivan J. Annexation / John O’Sullivan // United States Magazine and 

Democratic Review. – 1845. – No.1 – P. 5-10 // [Електронний ресурс] // Grinnell 

College. Режим доступу: http://web.grinnell.edu/courses/HIS/f01/HIS202-

01/Documents/OSullivan.html 

83 Вашингтон Дж. Прощальное послание // История США: хрестоматия  / 

сост. Э. А. Иванян. – C. 66. 

84 Джефферсон Т. Перша інавгураційна промова // Інавгураційні промови 

президентів США. – Харків : Фоліо, 2009. – С. 15-19. 

85 Jefferson T. Letter  to Thomas Paine, March 18, 1801 [Електронний ресурс] // 

Internet Archive. Режим доступу: 

http://archive.org/stream/lettersandaddre00jeffgoog#page/n8/mode/2up  
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сфері впливу інших держав86. Ворожість європейських абсолютистських 

держав до республіканських ідеалів Сполучених Штатів, слабкість Іспанської 

імперії та можливість переходу її латиноамериканських колоній до сильнішої 

держави задовго до промови Монро доводили потребу ізоляціонізму. До того 

ж на початок ХІХ ст. (якщо не в усій історії США) не було питання, яке 

більше розколювало б суспільство, ніж проблема участі в європейських 

війнах, що розгорнулися після Французької революції.  Прихід до влади 

Наполеона після низки кривавих режимів рішуче переконали Америку в 

дотриманні заповідей Дж. Вашингтона. 

Але за 20 років, на момент проголошення доктрини Монро, як загальна 

розстановка сил на політичній арені світу, так і місце на ній США суттєво 

змінилися. Територія країни за рахунок приєднання Луїзіани та Флориди 

розширилася вдвічі87. Після Англійсько-американської війни 1812-1815 рр., 

що підтвердила суверенітет Сполучених Штатів, в країні розгорнулася хвиля 

націоналізму, результатом якої стало прагнення до подальшої територіальної 

експансії. Водночас існувала суттєва напруженість між промисловою 

північчю країни та рабовласницьким півднем, і єдність Союзу (до 1861 р.) 

була зумовлена серйозною зовнішньою загрозою.  Ідеальним плацдармом як 

для економічного тиску, так і для військових атак на США, на початку ХІХ 

ст. могла стати Іспанська Флорида та Куба. Для багатьох поколінь 

наступників Дж. Монро будь-яка частина латиноамериканського регіону 

                                                           
86 Jefferson T. Letter to the United States Minister to France Robert E. Livingston, 

April, 18, 1802 [Електронний ресурс] // Internet Archive. Режим доступу: 
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виглядала як Флорида – малопривабливий шматок землі, що суперники зі 

Східної півкулі можуть використати для наступу на Сполучені Штати88.   

Свою роль відігравав і економічний чинник – на початок ХІХ ст. 

близько третини експорту США припадало на європейські колонії в 

Латинській Америці та в Карибському басейні. Після успішних воєн за 

незалежність  в регіоні настав розквіт торгівлі. Сполучені Штати 

потребували розвитку економічних зв’язків з посталими незалежними 

державами, нормалізації з ними політичних відносин та зміцнення загального 

геополітичного становища США89. 

Доктрина, що стала основою зовнішньополітичної діяльності США, не 

була поширена дипломатичними каналами, а представлена світові у вигляді 

щорічного ослання президента Конгресу. Прийнято вважати, що поштовхом 

до нього слугували дві пов’язаних серії подій: переможні війни 

американських колоній за незалежність від Іспанії та ознаки бажання деяких 

європейських держав колонізувати, або реколонізувати, їх90. Третьою, не 

менш важливою, причиною стали суперечності з Росією через її колонії на 

північно-західному узбережжі Америки. У 1823 р. за Російською імперією 

зберігалися поселення у Форт Росс, в Бодега Бей на каліфорнійському 

узбережжі. Для американських прагнень розширити свою сферу впливу від 

Тихого океану до Атлантики це ставало серйозною перешкодою. 

Держсекретар в уряді президента Дж. Монро Дж. К. Адамс (1817-1825 рр.) та 

його прибічники в адміністрації особливо боялися втратити  ринки в Новому 

                                                           
88 Schoultz L. Beneath the United States: A History of U.S. Policy toward Latin 

America / L. Schoultz. – Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1998. – P. 

3. 

89 Болховитинов Н. Н. Доктрина Монро (происхождение и характер) / Н. Н. 
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90 Latin America and the United States: A Documentary History / ed. by R. H. 

Holden, E. Zolov. – New York : Oxford University Press, 2000. – P. 12. 
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Світі та не бажали в безпосередній близькості від себе будь-яких нагадувань 

про недавнє колоніальне минуле. Поштовхом до рішучіших дій послугував 

указ імператора Олександра І від 16 вересня 1821 р. За ним Росія забороняла 

іноземним кораблям підходити ближче, ніж на 100 миль до тихоокеанського 

узбережжя Російської Америки північніше 51-ї паралелі. На думку М. М. 

Болховітінова, цей указ представляв собою скоріше зручний привід, ніж 

дійсну причину проголошення доктрини Дж. Монро91.  Для Сполучених 

Штатів монопольне право Російсько-американської компанії на торгівлю в 

регіоні загрожувало втратою прибуткових ринків, тому офіційне 

декларування виключних американських привілеїв ставало справою часу. 

Важливим фактором, що мав вплив на рішення президента Дж. Монро 

оприлюднити своє послання, безсумнівно, був майбутній Панамський 

конгрес, скликаний у 1826 р. за ініціативою Симона Болівара. Прагненням С. 

Болівара було об’єднати всю Іспанську Америку в одну конфедерацію або 

федеративну республіку. Своїм посланням Дж. Монро хотів зміцнити в 

Латинській Америці позиції тих діячів, які воліли орієнтуватися на 

Вашингтон92. 

  Британський міністр закордонних справ Джордж Каннінг  виклав 

пропозицію, за якою Британія та Сполучені Штати мали виступити зі 

спільною декларацією проти ймовірної інтервенції європейських країн в 

Латинську Америку. Було очевидним, що Іспанія не є спроможною власними 

силами повернути втрачені території по інший бік Атлантики, але монархи 

Священного Союзу підбурювали Францію на спільні військові дії з 

відновлення колоніального порядку. Присутність військ такої потужної 

європейської держава як Франція біля самих кордонів Сполучених Штатів 
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була вкрай небажаною93. Однак в пам’яті американців добре збереглися 

відносно недавні події двох воєн з Британією.  Саме Британія до початку ХХ 

ст. залишатиметься головним конкурентом США в Латинській Америці. До 

того ж Дж. Каннінг звернув увагу на боротьбу за незалежність греків від 

Туреччини, підштовхуючи Вашингтон до підтримки повстання. 

Американський уряд рішуче бажав утриматися від дипломатичних баталій 

довкола Греції.  Державний секретар Дж. К. Адамс, який є одним з 

безпосередніх авторів доктрини,  висунув власне бачення позиції США в 

питанні присутності як Священного Союзу, так і решти європейських країн 

на континенті.94 Доктрина стала своєрідним симбіозом поглядів Дж. К. 

Адамса, головного автора, президента Дж. Монро та військового міністра 

США Дж. Келхоуна на питання відносин з Британією, Священним Союзом та 

можливе визнання незалежності Греції.  

Послання Дж. Монро Конгресу починалося із заяви про те, що 

політичні системи Європи та Америки не лише різні, але й протилежні одна 

одній. Сполучені Штати оголосили, що вони не претендують на втручання  у 

внутрішні справи європейських держав, але категорично заперечують 

поширення політичної системи цих держав, тобто монархічної системи, на 

будь-яку частину американських континентів. Дж. Монро не допускав 

подальшого розширення колоніальних європейських володінь, 

проголосивши, що «обидва Американських континенти в силу прийнятих та 

підтриманих тут умов свободи і незалежності, тим самим не можуть 

розглядатися в якості суб’єктів можливої колонізації з боку будь-якої з 
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європейських держав»95. Втім, Сполучені Штати зобов’язувалися не 

втручатися у справи вже існуючих колоній. До того ж Дж. Монро не 

стверджував, що країни Американських континентів, зокрема, нові незалежні 

держави Латинської Америки, мають утримуватися від політичних, 

торговельних чи інших контактів з європейськими імперіями. 

Для дипломатії Сполучених Штатів є особливо важливою друга 

частина президентського послання. Фактично, Дж. Монро озвучив ключову 

ідею панамериканізму – домінуюче положення США на своєму материку, 

тож можливі колоніальні зазіхання європейців будуть розглядатися 

«небезпечними для миру і безпеки»: «Події в цій півкулі за всією 

необхідністю зачіпають нас більше з причин, які мають бути очевидні всім 

освіченим і небезстороннім спостерігачам… Стосовно урядів країн, які 

проголосили і зберігають свою незалежність, і тих, чию незалежність, після 

ретельного вивчення і на основі принципів справедливості, ми визнали, ми не 

можемо розглядати будь-яке втручання європейської держави з метою 

пригнічення цих країн або встановлення будь-якого контролю над ними 

інакше, як недружня прояв по відношенню до Сполучених Штатів»96. 

Доктрина Монро перетворювала Атлантичний океан, що розділяв 

Сполучені Штати та Європу, на середньовічний замковий рів. До того часу 

кардинальним правилом американської зовнішньої політики було уникати 

втручання Сполучених Штатів у європейську боротьбу за владу. Доктрина 

Монро зробила ще один крок в цьому напрямі, оголосивши, що Європа не 

повинна втручатися в американські справи. А уявлення Дж. Монро про те, 
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що таке американські справи, були насправді всеохоплюючими, оскільки 

включали в себе всю Західну півкулю97.  Ідея просторового розподілу, 

викладена в доктрині Монро, включала в себе принцип специфічного 

географічного правопорядку, однобічно встановленого США у власному 

«Великому просторі». Цей правопорядок не був наслідком багатосторонніх 

угод та визнавав державно-правовий суверенітет лише США. Секрет 

доктрини Монро в  її здатності перетворювати міжнародне право на новий 

світоустрій, повністю підкорений зазіханням та могутності Сполучених 

Штатів98.  

Лейтмотивом ранньої історії американської зовнішньої політики була 

постійна боротьба з могутністю Британії та забезпечення першості в 

іспанських колоніях Америки. Дж. Секстон, проаналізувавши доктрину, 

говорить про те, що, не дивлячись на існуючу економічну та політичну 

залежність від Великої Британії, Сполучені Штати прагнули замінити 

британську світову систему власною99.  

Сьогодні більшість дослідників підкреслюють ключове місце 

внутрішньополітичного чинника в проголошенні доктрини Монро. 

Президентські повноваження самого Дж. Монро добігали свого кінця, і для 

нього надважливим було зміцнення власної репутації, що потребувало 

рішучих дій. Держсекретар Дж. К. Адамс бачив себе наступником Дж. 

Монро, але мав сильних конкурентів у передвиборчій гонитві 1824 р. – Дж. 
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Келхоуна, В. Кроуфорда та Г. Клея. Саме платформа Дж. К. Адамса – 

могутність країни, потужний військово-морський флот, територіальне 

розширення та позиція, викладена в посланні 1823 р., – дозволили йому стати 

6-им президентом США100. 

Колишні іспанські колонії в Латинській Америці та Бразилія зберегли 

свою незалежність Однак гучне послання президента Дж. Монро Конгресу не 

зіграло своєї ролі у відверненні європейської інтервенції на континент, якщо 

така взагалі була можлива. У жовтні 1823 р. Дж. Каннінг та посол Франції в 

Лондоні граф де Поліньяк визнали, що спроби відновити колонії в Іспанській 

Америці є безнадійними і обидві країни відмовляються від вторгнення. Тож 

саме «меморандум Поліньяка» став завершальним дипломатичним епізодом 

у міжнародній кризі101. Міф про виключну роль послання президента Дж. 

Монро у відверненні інтервенції з’явився, коли у своєму останньому 

щорічному зверненні до Конгресу в грудні 1824 р. Дж. Монро оголосив, що 

країни Священного Союзу «погодилися на вимоги Сполучених Штатів» від 

минулого року, наголошуючи, таким чином, на ролі США як першорядного 

союзника латиноамериканських країн102. 

Авторитетний американський дослідник Д. Перкінс слушно 

стверджував, що на момент своєї появи доктрина не викликала особливого 

резонансу ані в суспільній думці, ні серед європейських політиків. Він також 

зауважив, що в той час в уяві європейців Латинська Америка не належала 

незалежним народам, а природно мала перебувати під контролем 
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«цивілізованої влади». Та й навряд чи самі Дж. К. Адамс та Дж. Монро 

вірили у можливість Сполучених Штатів впливати на статус досі неосвоєних 

територій континенту (наприклад, Аляски та північного заходу нинішньої 

Канади), про що свідчить конфлікт США та Росії за північні території103. 

Набагато важливішою виявилася неконкретність формулювань доктрини 

Монро, що дозволила наступним американським адміністраціям створювати 

досить довільні трактування її принципів та використовувати як законне 

виправдання рішучих дій на світовій арені та агресивної інтервенційної 

політики в Латинській Америці зокрема. 

Попри завіряння самого Дж. Монро у тому, що «його декларація є 

недвозначною обіцянкою захищати Південну Америку»104, Сполучені Штати 

не звернулися до доктрини ані у 1833 р., коли Британія відновила свою владу 

на Фолклендських островах, ні під час першої французької інтервенції в 

Мексиці –  «Кондитерської війни», ні під час французької блокади Ріо-де-ла-

Плата у 1838-1940 рр. Про доктрину Монро згадали, коли у 1836 р., з 

проголошенням незалежності Республіки Техас, постала загроза союзу нової 

держави з Британією. Президент Дж. Тайлер (1841-1845 рр.) наголошував на 

важливості дотримання принципів доктрини, коли можливий союз Техаса та 

антирабовласницької Британії загрожував процвітаючим за рахунок рабства 

південним штатам. Із розширеним трактуванням Дж. Тайлером меж 

застосування доктрини Монро пов’язаний і початок боротьби за приєднання 

Гавайських островів. У посланні Конгресу від 30 грудня 1842 р. він 

наголосив, що Сполучені Штати із «невдоволенням» розглядатимуть будь-
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яку спробу іншої держави «заволодіти островами, колонізувати їх або 

скинути законний уряд»105.   

У 1845 р. президент Дж. Н. Полк (1845-1849 рр.) у своєму щорічному 

посланні Конгресу підтвердив прихильність Сполучених Штатів доктрині 

Монро, наголошуючи на «божественному провидінні» та підтримуючи 

приєднання незалежного Техасу до Союзу106. «Поправка Полка» забороняла 

навіть самовільну передачу території будь-якою американською країною 

європейській державі. І, головне, – Дж. Н. Полк використав положення 

доктрини Монро для виправдання агресивного розширення території США 

на захід, зазіхнувши на величезні території сусідньої Мексики. Дж. Н. Полк 

розширив межі доктрини, таким чином застерігши Європу від 

дипломатичних інтриг, спрямованих на підтримання балансу сил на 

Американському континенті. 29 квітня 1848 р. Дж. Н. Полк виступив у 

Конгресі із черговим гучним посланням, протестуючи проти передачі 

півострова Юкатан (тоді – незалежної Республіки Юкатан) «Іспанії, Великій 

Британії чи будь-якій іншій європейській владі»107. У своїй промові він 

згадав тезу Дж. Монро про те, що Сполучені Штати «повинні розглядати 

спробу з їхнього боку [європейських країн – авт.] поширити свою систему на 

будь-яку частину цього півкулі як таку, що представляє небезпеку нашому 
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миру і безпеці»108.  Президент провів в Палаті представників Конгресу США 

«Білль про Юкатан», що передбачав його анексію Сполученими Штатами.  

Білль, однак, не був прийнятий Сенатом, оскільки війна між США та 

Мексикою затягнулася, а сам Юкатан був охоплений індіанським 

повстанням. Війну проти Мексики, яка змушена була воювати без союзників, 

завершив у 1848 р. договір Гваделупе Ідальго, за яким територія США за 

мізерне відшкодування розширилася на 1,36 млн. км², які пізніше 

перетворяться на штати Техас, Каліфорнія, Невада, Арізона, Нью-Мексико та 

Юта109. 

Разом з тим можна відзначити, що дотримання доктрини було досить 

вибірковим. Сполучені Штати не втрутилися у військові дії Франції та 

Великої Британії спочатку проти Аргентини у 1845-1849 рр., а  у 50-х рр. ХІХ 

ст. – у агресивне розширення британського контролю в Центральній 

Америці. У 50-х рр. популярність принципів, проголошених Дж. Монро, 

набула розмаху в суспільстві, але початок Громадянської війни в США в 

1861 р. звів їх нанівець. Повз американський уряд пройшло відновлення 

іспанської влади в Домініканській республіці у 1861 р.110. 

 Втіленням багаторічного страху американських урядовців – 

європейської інтервенції в Новий світ – стала у 1862 р. експедиція 

французького імператора Наполеона ІІІ у Мексику та створення там 
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маріонеткової монархії з імператором Максиміліаном на чолі.  Розпал 

Громадянської війни не дозволив Штатам втрутитися у конфлікт, хоча 

подібна авантюра й була прямим порушенням принципів Монро. Ні 

президент А. Лінкольн (1861-1865 рр.), ні держсекретар В. Сьюард протягом 

1861-1865 рр. не вживали в офіційних документах термін «доктрина 

Монро»111. Сам А. Лінкольн заявляв, що доктрина не є загальним принципом, 

а лише відповіддю на історичні умови свого часу. На відміну від його 

наступників, зокрема Т. Рузвельта, він не заперечував можливість 

європейської інтервенції для стягування боргів112. По завершенні 

Громадянської війни США відправили свої війська в район Ріо Гранде, 

підтримавши спроби повалення французького уряду в Мексиці. 

Закінчення Громадянської війни позначилося зміною парадигми 

зовнішньої політики та дипломатії США113. Американські урядовці все 

більше ототожнювали себе не з латиноамериканськими країнами, а з 

«цивілізованим» Старим Світом. К. Клей, посланець США в Росії, зазначав, 

що «марно обманювати себе ідеєю ізоляції від європейських інтервенцій. Ми 

стали – попри доктрину Монро, «Прощальне послання Вашингтона» ті інше 

– частиною «балансу сил»114. 

У 70-і рр. ХІХ ст. головним завданням латиноамериканської політики 

президента У. Гранта (1869-1877 рр.) стало зміцнення позицій США в регіоні 

на противагу європейському впливу. Для досягнення цієї мети тлумачення 
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доктрини Монро розширилося за рахунок однієї важливої поправки – 

заборонялася передача американських територій від однієї європейської 

держави до іншої115. Президент У. Грант виходив у своїх теоретичних 

підходах із злободенних проблем свого часу – бажаючи приєднання до 

Сполучених Штатів Домініканської Республіки зі стратегічно важливою 

затокою Самана, він оголосив анексію Санто-Домінго «дотриманням 

доктрини Монро»116. Сенат США відхилив подібну угоду, хоча від самої ідеї 

заборони трансферу територій американці не відмовилися.    

Період до 1895 р. позначився ще й іншим важливим підходом до 

інтерпретації доктрини Монро – теорії про односторонній контроль 

Сполученими Штатами майбутнього міжокеанського каналу. У 1850 р.  США 

та Великою Британією був заключний договір Клейтона-Бульвера, за яким 

обидві держави погодилися сприяти появі всіх майбутніх міжокеанських 

шляхів (каналу та залізниць) та вважати їх відкритими на рівних правах для 

обох країн. США та Британія також зобов’язувалися «не окупувати та не 

підпорядковувати Нікарагуа, Коста-Ріку, Москітовий берег або будь-яку 

іншу частину Центральної Америки»117. Дипломатична боротьба довкола 

порядку спорудження та контролю над каналом продовжилася, оскільки в 

Сполучених Штатах подібну поступку Великій Британії визнали порушенням 

доктрини Монро, адже з європейською країною було підписано угоду, що 
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стосувалася американського континенту118. Попри це, низці американських 

адміністрацій так і не вдалося довести зв’язок між каналом та принципами 

1823 р. З’явилася й ще одна зовнішньополітична теорія, що виходила зі слів 

президента Дж. Монро – ідея превентивних дій, до яких можуть вдатися 

Сполучені Штати аби уникнути військового вторгнення з Європи в Новий 

Світ. Так, США виступили своєрідним «посланцем миру» у конфліктах у 

Венесуелі та Нікарагуа. Ця ідея не була осмислена та остаточна оформилася 

за перебування в Білому Домі Т. Рузвельта119. 

У самій Латинський Америці доктрину Монро поступово стали 

сприймати як основу регіональної – якщо не всієї – зовнішньої політики 

США. Але ставлення до такої політики було подвійним – іноді вона 

сприймалася як засіб захисту від зовнішньої загрози, іноді – як загроза 

власній незалежності з боку самих Сполучених Штатів. На кінець ХІХ ст. 

доктрина мала стати основою співпраці країн континенту, а не декларацією 

гегемонії Сполучених Штатів. На її принципах зароджувався 

панамериканський рух: у 1884 р. держсекретар Ф. Фрелінгуйсен (1881-889 

рр.) говорив про «бажану тісну взаємодію наших інтересів із країнами 

континенту…в дусі доктрини Монро»120. 

Можна підсумувати, що кілька поколінь американських державних 

діячів прагнули перетворити принципи проголошені президентом Дж. Монро 

в Конгресі США 1823 р. на визнану норму міжнародного права, беззаперечно 

визнану світом. У останні роки ХІХ ст., коли Сполучені Штати вийшли на 

безпрецедентний для себе рівень економічної та військової могутності, 
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президенту Г. Клівленду, за допомоги держсекретаря Р. Олні, вдалося 

довести не лише виключне місце своєї країни в Латинській Америці, але й 

змусити світ рахуватися з доктриною Монро у вирішенні дипломатичних 

конфліктів у Західній півкулі. Відтак Сполучені Штати довели власну вагому 

роль на  міжнародній арені. 

 

2. 2. Меморандум Р. Олні та нова інтерпретація положень доктрини 

Монро 

 

Постать президента США Гровера Клівленда вирізняється на тлі 

історичних портретів інших американських президентів його епохи. По-

перше, колишній губернатор штату Нью-Йорк залишається єдиним 

президентом Сполучених Штатів, що був обраний на два непослідовних 

терміни – 1885-1889 та 1893-1897 рр. По-друге, з часів завершення 

Громадянської війни у 1865 р. і до перемоги на виборах 1912 р. В. Вільсона 

Г. Клівленд був єдиним представником від Демократичної партії в Білому 

домі. І, головне, політична філософія Г. Клівленда, перш за все – у сфері 

міжнародних відносин, також вирізняє його серед сучасників, адже він як 

ніхто інший вважався далеким від ідей імперіалізму. Зовнішньополітичні 

погляди Г. Клівленда для сучасників могли здатися застарілими. Його 

бачення  доктрини Монро було викладене у передвиборчій програмі на 

президентських виборах 1884 р. та було цілком протилежним позиції в 

даному питанні конкурента від Республіканської партії Дж. Блейна. У той  

час як Дж. Блейн відстоював міцну панамериканську природу доктрини 

Монро, передвиборча платформа Г. Клівленда базувалася на тезі, що «доки 
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іноземні держави не чинять шкоди інтересам нашої країни або наших 

громадян, ми не втручатимемось у їхні справи»121.  

Прикладами для наслідування Г. Клівленд вважав адептів політики 

невтручання: Дж. Вашингтона, Т. Джефферсона та Е. Джексона. До 1895 р., 

коли США зайняли рішучу позицію у Венесуельській кризі, Г. Клівленд 

уникав вживання терміну «доктрина Монро», яку особисто вважав такою, що 

«завдає багато клопоту»122. У центрі його латиноамериканської політики 

було скорочення фінансових витрат. Він не підтримав намагання 

республіканців спорудити міжокеанський канал в односторонньому порядку; 

відкликав збройні сили США з Панами, попри опір на батьківщині; 

дезавуював торговельні угоді на рівних правах з латиноамериканськими 

державами.  

Відмова від анексії Гавайських островів якнайкраще втілює бачення Г. 

Клівлендом зовнішньої політики своєї країни. Він був неухильним 

противником «приєднання нових та віддалених територій», оскільки вважав, 

що «місія нашої нації – вибудовувати величну країну з того, що ми вже 

маємо, замість того, щоб анексувати острови»123. Г. Клівленд рішуче не 

бажав включення темношкірого полінезійського населення до складу країни, 

ще більше його не приваблював міцний федеральний уряд, що міг би стати 

наслідком імперіалістичної завойовницької політики. Втім, американська 
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адміністрація пильнувала за підтриманням особливого статусу країни на 

Гавайських островах.  

Такі зовнішньополітичні дії співпали з непопулярними заходами 

всередині країни. Г. Клівленд, зокрема, повернув країну до політики 

монометалізму – коли золото було визнавалося єдиним валютним металом. 

Президент також направив війська на придушення Пулманівського страйку 

1894 р. між профспілками та залізничними компаніями. Подібна поведінка, 

передусім на міжнародній арені, налаштувала проти президента не лише 

прихильників експансії, республіканців, але й значну частину однопартійців-

демократів.  

Зовнішньополітичні погляди Г. Клівленда впродовж його другого 

перебування в Білому домі в 1893-1897 рр. суттєво відрізнялися, як і погляди 

його співвітчизників, з огляду на відмінність міжнародних реалій 90-х років. 

Парадоксально, але президент, який вважав доктрину Монро «клопітною», 

звернувся до неї рішучіше, ніж будь-хто з його попередників. Його 

латиноамериканська політика стала більш усвідомленою, агресивною та 

експансіоністською, набуваючи здебільшого форми відповідей на окремі 

інциденти. Мета ж її досить зрозуміла – усунути будь-які європейські загрози 

політичному та економічному впливу Сполучених Штатів в Карибському 

басейні та вздовж північного узбережжя Південної Америки. 

Нові історичні умови кінця ХІХ ст., зокрема – феноменальне 

економічне посилення Сполучених Штатів, і як наслідок – загострення 

відносин з великими європейськими країнами, спричинили до перегляду 

дипломатичної стратегії в Латиноамериканському регіоні. Розпочався 

принципово новий етап у відносинах США з країнами Латинської Америки 

та в еволюції доктрини Монро як концептуальної основи цих відносин. 

Відправною його точкою стала перша Венесуельська криза, спричинена 

дипломатичним конфліктом між Великою Британією та Венесуелою за 

спірну територію Есекібо, яка була британцями проголошена частиною 

Британської Гвіани. На прикладі даного конфлікту можна чітко 
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прослідкувати зміну ролі США на світовій політичній арені кінця ХІХ ст.  

Провідний британський історик Р. А. Хамфріс пізніше назвав Венесуельську 

кризу «одним з найважливіших епізодів в історії британсько-американських 

відносин в цілому, і британсько-американської конкуренції в Латинській 

Америці зокрема»124. Локальний конфлікт таким чином переріс у 

демонстрацію Сполученими Штатами своєї позиції як світової надпотуги, 

чиє домінування мало ствердитися в Західній півкулі.  

Велика Британія отримала у володіння Британську Гвіану  у 1814 р. за 

договором з Нідерландами, яким не був визначений західний кордон. 

Британський повірений у справах, топограф та натураліст Р. Шомбургк, 

умовно окреслив кордон британської колонії, що отримав назву «лінія 

Шомбургка». Впродовж багатьох десятиліть кордон між британською 

колонією Гвіаною і незалежною Венесуелою не був демаркований. Завдяки 

відкритим в другій половині ХІХ ст. найбільшим у світі золотим родовищам, 

район гирла ріки Оріноко ставав основною економічною артерією півночі 

Південної Америки125. Велика Британія та незалежна Венесуела рішуче 

заявили про свої вимоги на частину території, на якій були знайдені поклади 

золота. 

У 1877 р. Венесуела запропонувала британському уряду, щоб обидві 

країни передали вирішення прикордонної суперечки в арбітраж для 

остаточного врегулювання. У той же час венесуельці почали домагатися 

підтримки з боку Сполучених Штатів Америки, посилаючись на доктрину 

Монро як привід до участі у конфлікті на боці Венесуели. Проте, Сполучені 

Штати в цей період відмовилися втручатися в конфлікт з Великою 
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Британією. Для Венесуели єдиним прийнятним рішенням залишалося 

врегулювання суперечностей через арбітраж.  

 Велика Британія з 1880-х рр. стала розширювати зону свого впливу в 

регіоні, що спровокувало Венесуелу до розриву дипломатичних відносин з 

нею у лютому 1887 р.126. У зв'язку з цим Венесуела висунула вимогу про 

необхідність проведення робіт з точної фіксації кордону із залученням 

третьої сторони.  Велика Британія відхилила ці вимоги, оскільки, пішовши на 

поступки, ризикувала поставити під удар всі свої колоніальні володіння. 

Венесуела, яка в цей час переживала загострення економічної та політичної 

кризи, офіційно звинуватила Лондон в потуранні британським колоністам в 

захопленні чужих земель.  

У 1895 р. уряд Венесуели надав американським синдикатам 

безпрецедентно вигідні умови для розвідки багатих покладів мінеральних 

речовин в спірній зоні. До того ж ця територія була стратегічно вигідною: 

домінування на ній давало контроль над торговельними шляхами в глибині 

континенту.  

Прикордонна суперечка досягла свого піку саме в той момент, коли 

адміністрація Г. Клівленда гостро потребувала реабілітації в очах власного 

суспільства: 1893 рік позначився важкою економічною кризою; на виборах 

до Конгресу 1894 р. республіканці отримали переконливу перемогу127. 

Занепокоєні демократи вимагали від президента більш вольової зовнішньої 

політики, республіканці ж виступали з жорсткою критикою урядової позиції. 

Сенатор Г. К. Лодж 1895 р. опублікував критичну статтю під назвою «Наша 

незграбна зовнішня політика», в якій засудив дії Г. Клівленда. «Ми не 
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зробили нічого, аби припинити агресію Британії проти Венесуели, хоча такі 

агресивні дії є порушенням доктрини Монро»128.  

Складний комплекс чинників спонукав президента Г. Клівленда та його 

адміністрацію до докорінної зміни позиції у венесуельському питанні та 

сприйнятті доктрини Монро, що мало сприяти відновленню престижу 

всередині країни. У своїх мемуарах Г. Клівленд згадував, як дійшов 

висновку, що повільна експансія Британії в зону територіальних 

розбіжностей може розцінюватися як вторгнення, що є прямим порушенням 

доктрини Монро. «Наша національна гідність вимагала від нас прийняти бік 

Венесуели, ставши на захист нашої Американської доктрини»129. Звернення 

до доктрини Монро виглядало цілком доречним, оскільки дана прикордонна 

суперечка явно була прикладом загрозливої європейської присутності в 

Латинській Америці.  

В. Скраггс, впливовий американський дипломат та письменник, 

колишній посланник США, звільнений за спробу підкупу президента 

Венесуели, був призначений особливим агентом американського уряду в 

Каракасі та радником з правових питань. В. Скраггс видав памфлет під 

красномовною назвою «Британська агресія у Венесуелі: випробування для 

доктрини Монро», в якому він викривав підступність Великої Британії та її 

небажання вирішити прикордонну суперечку законним шляхом арбітражу. 

Він також наголосив, що подібна політика Великої Британії кидає виклик 
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доктрині Монро130. В. Скраггс спільно з конгресменом з Джорджії Л. 

Лівінгстоном вніс на розгляд 3-ї сесії  53-го Конгресу США резолюцію, що 

рекомендувала Венесуелі та Великій Британії вирішити суперечку через 

арбітраж. Шляхом таємного голосування резолюція була прийнята в обох 

палатах Конгресу і підписана президентом Г. Клівлендом 20 лютого 1895 р.  

28 травня 1895 р. помер державний секретар США В. Грішам. В умовах 

важкої депресії від втрати близького друга, економічного занепаду та безладу 

в уряді президент здійснив доленосний крок, призначивши держсекретарем 

тодішнього Генерального прокурора Річарда Олні (1895 1897 рр.). Людина з 

жорстким характером, Р. Олні був юристом з багаторічним стажем та 

новачком у сфері зовнішньої політики. Тепер на нього лягав обов’язок 

втілити попереднє рішення президента «зайняти бік Венесуели у 

суперечці»131.  

За схвалення Г. Клівленда, який наполіг на зверненні до доктрини 

Монро, Р. Олні 20 липня 1985 р. підготував дипломатичну ноту, яку було 

надіслано послу в Лондоні Т. Байарду (до речі, першому дипломату в історії 

США, який мав ранг посла). Копію ноти було представлено прем’єр-міністру 

Р. А. Солсбері, при цьому венесуельський уряд навіть не був 

поінформований132. Г. Клівленд назвав цю багатослівну депешу 
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«двадцятидюймівкою», за аналогією з 12-дюймовими зарядами гармат на 

тодішніх лінкорах133.  

У своїй заяві Р. Олні висловився рішуче проти розширення Британської 

Гвіани за рахунок і всупереч інтересам Венесуели, припускаючи таким 

чином, що британці вже порушили доктрину Монро від 1823 р., якою було 

проголошено, що «обидва Американських континенти в силу прийнятих та 

підтриманих тут умов свободи і незалежності, тим самим не можуть 

розглядатися як суб’єкти можливої колонізації з боку будь-якої з 

європейських держав»134. Р. Олні заявив, що доктрина Монро повністю 

відповідає нормам міжнародного права. Суть меморандуму Р. Олні зводилася 

до права США на основі доктрини Монро затвердити власну гегемонію в 

Західній півкулі. При цьому держсекретар не лише вдався до жорсткого  

тону, вимагаючи міжнародного арбітражу для визначення лінії кордону, але 

дозволив собі трактування доктрини Монро таким чином:  «Сьогодні 

Сполучені Штати практично суверенні на даному континенті, і будь-яка їх 

постанова є законом для всіх осіб, на яких наша держава поширює свій 

вплив. Необмежені ресурси Америки в поєднанні з ізольованим 

місцерозташуванням роблять її господарем ситуації і практично невразливою 

для будь-якої або всіх разом взятих інших держав»135. Таке виправдання 

втручання у міжнародні справи як сила та потужність було новим для 

Сполучених Штатів. 
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Зі своєї «двадцятидюймівки» Р. Олні влучив по двох цілях: по 

британцях, оскільки використання самої назви доктрини Монро надавало 

депеші особливої ваги, та по опонентах на батьківщині. Президент та його 

держсекретар опинилися в умовах, схожих на реалії 1823 р.: імперська 

боротьба біля кордонів США змусила б країну приєднатися до європейської 

гонки озброєнь, змінила б їхню політичну систему, повернувши до міцного, 

федерального уряду. Таким чином для адміністрації Г. Клівленда доктрина 

Монро ставала засобом для збереження обмеженого децентралізованого 

управління  у внутрішній політиці та дотримання принципів невтручання у 

зовнішній. Парадоксальним чином, втручання у Венесуельську кризу на 

даному етапі стало б превентивним заходом від майбутнього заглиблення у 

справи Латинської Америки. Аби не перетворити в майбутньому доктрину 

Монро на експансивне агресивне знаряддя для шовіністів на кшталт Т. 

Рузвельта та Г. К. Лоджа, Р. Олні звернувся також до міжнародного 

законодавства. Він зазначав, що доктрина «не встановлює протекторату 

Сполучених Штатів над іншими американськими державами. Вона не 

звільняє інші американські держави від зобов’язань, встановлених 

міжнародним правом та не перешкоджає європейським  країнам, які 

безпосередньо зацікавлені у виконанні цих зобов’язань… її наміром не є 

втручання у внутрішні справи будь-якої американської держави або в її 

відносини з іншими американськими державами. Вона не виправдовує будь-

яку спробу з нашого боку змінити встановлену форму правління в будь-якій 

американській державі»136. Сполучені Штати, таким чином, не відходили від 

оригіналу формулювань Монро, вони лише відтепер використовували 

доктрину, коли заманеться під приводом її захисту.  

Офіційний Лондон не поспішав з відповіддю. Головною причиною 

зацікавленості Великої Британії в території Есекібо були багаті золоті 
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родовища, які майже повністю перебували у володінні та користуванні 

британців. Імперія несла величезні збитки через війну з бурами в Південній 

Африці, де в середині 1890-х видобували близько 75 % світового золота. За 

цих обставин британці не могли поступитися «золотою жилою» в Південній 

Америці. Показовим є той факт, що у щорічному посланні президента до 

Конгресу 2 грудня 1895 р., коли відповідь з Лондона ще не надійшла, Г. 

Клівленд у досить миролюбному стосовно британців тоні згадав ситуацію у 

Венесуелі, вкотре наполягаючи на арбітражі137.  

Нарешті, 7 грудня урядом Сполучених Штатів було отримано відповідь 

британської сторони, яка за ворожістю тону не поступалася ноті Р. Олні. У 

своїй відповіді прем'єр-міністр лорд Р. А. Солсбері рішуче висловився проти 

застосування принципів доктрини Монро до прикордонної суперечки. 

Стосовно вимоги арбітражу він зазначив, що лише сторони конфлікту – 

Велика Британія та Венесуела – в компетенції вирішувати питання 

доцільності застосування подібної процедури. Британський прем'єр-міністр 

заявив, що доктрина Монро, яка тлумачиться новим дивним чином, не 

належить до норм міжнародного права як не затверджена іншими державами. 

А тому «уряд США не уповноважений затверджувати як всезагальний 

принцип, з посиланням на низку незалежних держав, за поведінку яких він не 

несе жодної відповідальності, що його інтереси обов’язково зачіпаються 

всім, що може торкатися цих держав, тільки тому, що вони розташовані у 

Західній півкулі»138. Солсбері навмисне звернув увагу на неприпустимість 

ототожнення США з Західною півкулею. Він також підкреслив, що його уряд 

не може погодитися на арбітраж стосовно претензій на будь-які території на 
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схід від лінії Шомбургка, оскільки це «означало б  переміщення великої 

кількості британських підданих, які впродовж багатьох років користувалися 

всіма правами британських колоністів, до нації іншої раси і мови ...»139. Але 

найбільш обурливим для американців було заперечення лордом Солсбері 

законності доктрини Монро як норми міжнародного права. Наступний крок 

був за Вашингтоном. 

17 грудня 1895 р. Г. Клівленд у спеціальному зверненні до Конгресу 

ультимативно вимагав від британців розпочати конструктивний діалог. 

Власна президентська «двадцятидюймівка» стала черговим кроком в 

еволюції доктрини Монро. Зміст її зводився до наступних пунктів. По-перше, 

Сполучені Штати мають право вимагати демаркації кордону між 

південноамериканською державою та європейською колонією, і порушення 

кордону розглядатиметься як «свідома агресія проти наших прав та 

інтересів»140. По-друге, Сполучені Штати можуть визначити методи 

демаркації такого кордону та у випадку, якщо інші засоби не будуть 

результативними, призначити односторонню американську розвідувальну 

комісію. Перша теза базувалася на нормах міжнародного права: «…доктрина 

[Монро – авт.], яку ми відстоюємо є міцною та потужною, її дотримання є 

важливим для миру та безпеки нашої нації…»141. У тексті звернення яскраво 

проглядається почерк Р.Олні: «доктрина є цілком відповідною до існуючих 

умов» та «безпосередньо співвідноситься із наявною суперечкою» .  
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Наступного дня було призначено спеціальну комісію з визначення 

кордону між Венесуелою та Британською Гвіаною, на потреби якої Конгрес 

США виділив 100 тис. дол. Прийнятий був також законопроект про 

збільшення асигнування на будівництво 3 військових кораблів першого класу 

і 10 торпедних катерів142. Майже одночасно американські війська були 

приведені в бойову готовність на випадок війни з Британією. З позицій 

сьогодення така рішучість виглядає радше як блеф, набагато важливішою 

постає сама готовність президента передати вирішення венесуельського 

питання та участі у ньому США законодавчій владі – Конгресу. Такий 

прийом використовувався американською дипломатією як останній 

аргумент143. 

17 грудня, в день своєї появи, нота Р. Олні та відповідь Р. А. Солсбері 

були представлені американській громадськості144. По обидва боки 

Атлантики зростала напруженість, всі розуміли трагедію та абсурд можливої 

третьої війни двох стовпів західної цивілізації – Великої Британії та 

Сполучених Штатів. Британський флот очікував на наказ про приведення 

кораблів в повну бойову готовність. Однак уряд Р. А. Солсбері об’єктивно 

мав гостріші проблеми у Європі та Південній Африці,  тому пішов на 

переговори з США. Саме в цей час кайзер Німеччини 3 січня 1896 р. привітав 

президента Республіки бурів П. Крюгера з перемогою над британським 
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загоном Л. Джеймсона145. Добре розуміючи дипломатичну ізоляцію в Європі, 

Британія усвідомила цінність такого союзника як США. До того ж, поступки 

Сполученим Штатам давали можливість в майбутньому перекласти на їхні 

плечі складнощі політики в Латинській Америці.  

У Європі, зокрема в Німеччині, нота Олні викликала обурення серед 

кіл, зацікавлених у торгівлі із Західною півкулею146. Французи, одвічні 

супротивники Британії, з одного боку, були задоволені дипломатичним 

провалом Р. А. Солсбері, з іншого – були суттєво занепокоєні, маючи подібні 

колоніальні розбіжності з Бразилією, які кількома роками пізніше змушені 

були вирішувати аналогічним чином – через арбітраж. Всі країни виходили з 

власних інтересів по інший бік океану. Проте і в решті держав Старого світу 

– Австро-Угорщині, Нідерландах та Росії – дії Г. Клівленда сприйняли 

досить критично. Натомість більшість республік Південної та Центральної 

Америки із надзвичайним ентузіазмом зустріли подібний курс Вашингтона. 

Окремі держави – Мексика, що відчула на собі агресію Сполучених Штатів у 

1846-1848 рр., Аргентина, яка претендувала на лідерство у 

латиноамериканському світі, та Чилі – поставилися до заяв Р. Олні підозріло 

та вороже147.  

12 листопада 1896 р. Р. Олні та послом Великої Британії у США Дж. 

Паунсфотом був підписаний договір про арбітраж. Впродовж переговорів 

було досягнуто угоди, що території Гвіани, заселені британськими 

колоністами 50 або більше років тому, не підпадають під арбітраж. Позиція 

Венесуели, як і раніше, врахована не була. За результатами Венесуельської 
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кризи. Склався прецедент, за яким латиноамериканські держави могли 

апелювати до доктрини Монро, сподіваючись на сприяння США у можливих 

конфліктах з європейськими урядами. Однак для американських 

можновладців подібне зближення латиноамериканцями ставало побічним 

негативним наслідком визнання доктрини в міжнародних справах.  

Погоджуючись на участь Сполучених Штатів у вирішенні 

венесуельського питання, Р. А. Солсбері не згадав доктрину Монро; Олні ж 

не став загострювати питання визнання її правомірності. Урядові США через 

лорда А. Плейфейра, близького друга британського посла Т. Байарда, була 

зроблена неформальна пропозиція провести конференцію за участі 

Сполучених Штатів та європейських держав, що володіли колоніями у 

Західній півкулі, аби проголосити доктрину Монро нормою міжнародного 

права для них148. Р. Олні таку пропозицію рішуче відкинув, а британська 

сторона дане питання більше не підіймала – що стало поступкою величезного 

значення. Існують навіть повідомлення про публічне визнання Дж. 

Чемберленом та А. Бальфуром чинності доктрини Монро та промови 

королеви Вікторії, що можна тлумачити як її прийняття149. У 1899 р. 

арбітражна міжнародна комісія встановила кордон, підтримавши більшість 

британських претензій, за одним суттєвим винятком – південь дельти 

Оріноко підійшов Венесуелі.  

Венесуельська криза та, як результат, – нова інтерпретація доктрини 

Монро мали низку вкрай важливих наслідків. По-перше, цей дипломатичний 

епізод сприяв підйому національної самовпевненості американців та більш 

войовничого духу. Це проявилося в прискоренні створення потужного 
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військово-морського флоту, адже на 1895 р. американці мали лише 1 

сучасний лінкор, у порівнянні з могутньої ескадрою Британії150. Зміцнення 

впливовості доктрини Монро цілком залежало від контролю над морем, що 

відповідало популярній та впливовій тоді теорії «морської сили» батька 

американської геополітики  А.Т.Мегена151. Але, що ще важливіше, події 

довкола Венесуели довели всьому світові, що доктрина Монро є 

життєздатною та придатною до тогочасних політичних реалій. 

Причини такого різкого повороту в дипломатичному курсі Вашингтона 

виглядають досить заплутаними. На кінець 1895 р. Г. Клівленд не мав 

підтримки однопартійців через непопулярні дії з підтримки золотих резервів 

США152. Виборці ірландського походження звинувачували його у 

англофільстві. І демократи і республіканці закидали президентові 

безхребетність у зовнішній політиці. Потрібні були рішучі дії, і втручання у 

Венесуельську кризу виглядало ідеальним плацдармом. Проте Г. Клівленд до 

певного моменту тримав політичний тиск. До того ж, об’єднання демократів 

або посилення його власного авторитету завдяки активним діям у Венесуелі 

було маловірогідним, оскільки не задовольнило б найбільш затятих 

прибічників жорсткої зовнішньої політики.  

Дії Г. Клівленда складно пояснювати політичними, а ще менше 

моральними міркуваннями. США не виступили на боці Венесуели у 1887 р. 

та не завадили геноциду вірмен у Західній Туреччині у 1890-і рр. Однак на 
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відміну від неприйнятного потурання британському територіальному 

розширенню в Західній півкулі,  події у далекій Туреччині не загрожували 

американським інтересам153.  

Р. Олні, складаючи свою «двадцятидюймівку» заглибився у вивчення 

історії доктрини Монро. Він побачив очевидні паралелі між обстановкою 

1820-х та реаліями 1890-хрр. Р. Олні в своїх міркуваннях виходив з широкого 

геополітичного контексту, в якому Венесуельська криза була лише одним 

елементом.   

Ключовими для розуміння змін в ідеології американського політикуму 

та у ставленні до доктрини Монро є безпосередня близькість Венесуели, 

загроза для інтересів США з боку Британії та загальні зміни на світовій 

політичній арені. Контроль британців над дельтою Оріноко з найбільшими 

золотими родовищами міг в майбутньому завдати збитків економіці 

Сполучених Штатів та давав би привід до європейського вторгнення на 

американський континент. У «золотий вік» європейського монархізму такі 

побоювання не були фантастичними.  У цей час в Азії Франція заволоділа 

територією Індокитаю та підтримала Росію і Німеччину у тиску на Японію з 

метою повернення нею територіальних надбань від війни з Китаєм154. У 

Африці Італія досягла порозуміння з Великою Британією щодо східно-

африканського узбережжя та розпочала завоювання Ефіопії. Бельгія 

проводила геологічні розвідки в районі Верхнього Нілу; Німеччина спільно з 

Британією та Францією перекроювала кордони Камеруну. Британські та 

французькі колоніальні володіння на всій планеті досягли небувалих 

розмірів. У Західній півкулі європейські країни проявили тривожний для 
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США інтерес під час Бразильського повстання, і тривала нестабільність в 

країні могла спричинити до інтервенції з-за океану. Франція використала 

методи «дипломатії канонірок» та власний військовий флот у Санто Домінго 

та вимагала від Бразилії перегляду кордону з Французькою Гвіаною, що мало 

наслідком збройні сутички.  Велика Британія, крім агресії в Нікарагуа, 

окупувала Тринідад. Продовжувалася стрімка еміграція з країн Старого Світу 

до Південної Америки. І, головне, на Кубі, що мала першорядне значення для 

США, у 1895 р. спалахнуло нове повстання155, що не виключало введення 

туди європейських військ. Г. Клівленд мав рішуче нівелювати подібні 

загрози та ствердити верховенство США у півкулі. Порівняно з 80-ми роками 

ХІХ ст.. європейський імперіалізм досягнув апогею, так само, як змінилося й 

уявлення американців про власну країну.  

Доктрина Монро в період другої адміністрації Г. Клівленда, завдяки 

успіхам американської дипломатії, отримала радикально нове бачення – 

виключне значення у вирішенні конфліктів у Латинській Америці, 

підкріплене військовою та економічною могутністю Сполучених Штатів. У 

доктрині Онлі принципи 1823 р. були поєднані з ідеєю гегемонії США в 

Західній півкулі, подальший розвиток доктрини Монро призвів до злиття її з 

принципами інтервенціонізму156. За словами американського історика та 

сучасника досліджуваних подій В. Теєра, «доктрина Монро перетворилася на 

вулкан, що раптом вивергнувся на перехресті світових амбіцій»157. 
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Доктрина Монро в інтерпретації Р. Олні стала тлумачитися як право 

США виражати й захищати інтереси країн Латинської Америки у 

міжнародних відносинах158. Через кілька місяців після спеціального послання 

президента від 17 грудня 1895 р. (яке є одним з найодіозніших, зачитаних в 

Конгресі) була складена передвиборча кампанія Республіканської партії, 

рядки з якої загалом підтверджували тезу Г. Клівленда про «право 

Сполучених Штатів звертатися до доктрини Монро для відповіді на 

звернення будь-якої американської держави по дружню інтервенцію у 

випадку європейських посягань»159.  

Таким чином, позиція США у  Венесуельській кризі 1895 р. 

продемонструвала їх прагнення до регіональної гегемонії. Сполучені Штати 

просунулися в ієрархії світових наддержав, уникнувши при цьому інтервенції 

в Латинську Америку. Водночас Р. Олні та Г. Клівленд значно розширили 

сферу використання положень доктрини Монро: відтепер, за виникнення 

будь-яких суперечностей між державами американського та європейського 

континентів, лунало звернення до «принципів 1823 року. 

 

2. 3. Іспансько-американська війна 1898 р.: виклик для доктрини 

Монро 

 

Іспансько-американську війну радянська історіографія охрестила 

першою війною не за розділ, а за переділ світу160, а З. Бжезинський назвав 
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«першою загарбницькою війною Сполучених Штатів»161. Крилатою стала 

фраза сучасника подій, майбутнього державного секретаря, Дж. Хея, який 27 

липня 1898 р. у листі до Т. Рузвельта писав: «Це була блискуча маленька 

війна, розпочата з вищих спонук, проведена з вражаючим умінням і 

натхненням, з допомогою долі, прихильної до відважних»162. За висловом Д. 

Перкінса, ця «стоденна війна» залишилася «непомітною в анналах військової 

історії Сполучених Штатів, проте була вкрай значущою для дипломатії»163. 

Парадоксально, але в подіях Іспансько-американської війни доктрина 

Монро займала досить скромне місце. Раніше вона вже ставала знаряддям в 

руках американських експансіоністів – президентів Дж. Полка у 1845, Дж. 

Б’юкенена (1857-1861 рр.), який в кінці 1850-х рр. неодноразово 

висловлювався на користь інтервенції на Кубу та в Мексику, та У. Гранта у 

питанні Санто-Домінго. І в адміністрації президента Вільяма Мак-Кінлі 

(1897-1901 рр.) і в Конгресі рішуче уникали вживання словосполучення 

«доктрина Монро» стосовно війни з Іспанією. При обговоренні питання 

резолюції про початок війни  в Палаті Представників доктрину жодного разу 

згадано не було. У Сенаті лише сенатор Г. К. Лодж, відданий ідеям Дж. 

Монро, пов’язував його принципи з подіями кубинського повстання 1895 

р.164. Впливовий дипломат та тогочасний посол США у Венесуелі Ф. Луміс 
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проаналізував політику США через 5 років після війни. Він зауважив, що на 

момент своєї появи доктрина Монро гарантувала незалежність колишнім 

іспанським колоніям в Америці. Однак на момент іспансько-американської 

війни доктрина,через нове її бачення урядовцями США, вже закривала 

доступ для європейських держав у Західну півкулю165. 

У Європі, після депеші Р. Олні та наслідків її для вирішення 

Венесуельської кризи 1895 р., добре розуміли значущість доктрини Монро, 

як і зростаючий діапазон її можливого застосування. У Старому Світі всіляко 

наполягали, що інтервенція США на Кубу не лише не виправдовується, але й 

забороняється доктриною, в якій проголошувалося, що Сполучені Штати: 

«не втручалися і не будуть втручатися у справи вже існуючих колоній чи 

залежних територій будь-якої європейської держави»166. 

Латиноамериканська політика періоду другої адміністрації президента 

Г. Клівленда стала більш усвідомленою та агресивною, з виразною 

тенденцією до експансіонізму. Видатний американський історик-

міжнародник У. ЛаФебер вважав це спробою витягти Сполучені Штати з 

виру депресії шляхом розширення експорту167. Більшість же дослідників 

бачать в цьому бажання позбутися репутації боягуза у зовнішній політиці. 

Ймовірніше, відповідь слід шукати у ширшому колі подій на світовій арені 

кінця ХІХ ст. Г. Клівленд та Р. Олні діяли відповідно умов свого часу – часу, 

коли Сполучені Штати перетворювалися на світову суперпотугу, що 
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вимагало переосмислення власного геополітичного становища та 

розширення сфери свого впливу. Головними зонами зацікавленості ставали 

сусідні для США острови Тихого океану та країни Латинської Америки, 

перш за все – Карибський басейн. Американцям пощастило: вузлові 

стратегічні об’єкти контролювалися інертною колоніальною імперією, 

«хворою людиною Європи», Іспанією. 

Наріжним каменем у відносинах США з Іспанією десятиліттями 

залишалася Куба. У 1894 р. уряд США пропонував Іспанії продати Кубу за 

100 мільйонів доларів. Однак Іспанія відмовилася, оскільки Куба залишалася 

її останнім колоніальним володінням  на Американському континенті. 

Взаємна економічна зацікавленість Куби і США не підлягає сумніву: 

зростаюча північноамериканська промисловість могла поглинути кубинський 

експорт цукру без залишку. Крім того, Сполучені Штати прагнули 

перетворити Кубу, а за можливістю й Філіппіни та Пуерто-Ріко, що також 

належали Іспанії, на військові плацдарми  . 

 У 1895 р. на Кубі спалахнуло чергове повстання проти іспанського 

володарювання. У США почалася агітація проти злочинів та каральних 

заходів іспанської влади. Водночас офіційний Вашингтон всіляко 

висловлював іспанцям співчуття і підтримку. Причин крайньої небайдужості 

Сполучених Штатів до подій на Кубі існувало немало: по-перше, повстання 

болюче вдарило по торгівлі; по-друге, велика кількість американців,що 

мешкали на острові або часто бували там, страждали від військових дій; до 

того ж сам фактор боротьби за незалежність від метрополії був близьким 

Америці.  

У останні роки свого урядування Г. Клівленд робив усе можливе, аби 

не втручатися в конфлікт, попри тиск суспільної думки та урядовців. Навесні 

1896 р. Конгресом США була прийнята резолюція з визнанням стану війни 

на Кубі. Від президента тепер потребували звернення до Іспанії з вимогою 

незалежності острова. Г. Клівленд резолюцію проігнорував. Він звернувся до 

досвіду держсекретаря США у 1869-1877 рр. Розуміючи, що іспанські власті 
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не в змозі знайти порозуміння з повстанцями, Г. Клівленд, як раніше Г. Фіш, 

прагнув дійти миру шляхом ігнорування дій Іспанії в її колоніях. Це 

дозволяло Сполученим штатам уникнути інтервенції та, як наслідок,  –  

анексії Куби. Визнання незалежності Куби могло спровокувати Іспанію до 

оголошення війни та було б рівносильним звинуваченню у недотриманні 

доктрини Монро. 

Обговорення кубинського питання перетворилося на одні з 

найгостріших дебатів в Конгресі, де було багато прибічників участі США в 

розв’язанні конфлікту. Але таке вирішення проблеми суперечило принципам 

політики президента  Г. Клівленда, оскільки кубинці, заручившись 

підтримкою Білого дому, змогли б легально отримувати зброю і боєприпаси, 

і відразу ж завоювали б незалежність. Це йшло врозріз з інтересами великих 

капіталістів США, що володіли плантаціями на Кубі. 

Як показали події у Венесуелі, доктрина Монро відтепер отримала нове 

звучання, спектр її застосування суттєво розширився. Сполучені Штати тепер 

мали право голосу  у всіх питаннях, що торкалися подій на Американському 

континенті. У квітні 1896 р. держсекретар Р. Олні у листі іспанському 

посланцеві в США Е. Дюпуі де Лому писав, що народ Сполучених Штатів 

небайдужий до боротьби за «вільний» уряд будь-де, але особливо – «в полі 

зору від нашого узбережжя». Він наголошував на можливій «інтервенції», як 

«негайному та вимушеному обов’язкові» США168. Р. Олні закликав до 

припинення різні та відновлення торгівлі з Кубою, що порівняно з 1894 р. 

скоротилася вдвічі – до 50 млн. дол.  на рік. Він також вказував на збитки, 

завдані американським інвестиціям169. Держсекретар керувався не тільки 

економічними та ідеологічними мотивами, він також мав убезпечити 
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перспективи майбутнього міжокеанського каналу та завадити об’єднанню 

Іспанії з іншими великими державами Європи у придушенні повстання. 

4 червня 1896 р. Іспанія фактично відкинула умови Р. Олні і президента 

Г. Клівленда, які наполягали на наданні Кубі автономії. 7 грудня 1896 р. Г. 

Клівленд зачитав щорічне звітне послання Конгресу, в якому заперечив 

можливість інтервенції чи купівлі острову та оголошення війни Іспанії – 

таким чином відкинувши всі пропозиції Конгресу170. 

У 1897 р. ситуація в США змінилася. На виборах переміг кандидат від 

республіканської партії, представник крупних фінансових монополій – В. 

Мак-Кінлі. У основі його передвиборчої платформи лежало прагнення до 

створення потужного флоту, дієва доктрина Монро, «остаточне усунення 

європейських держав з нашої півкулі», «незалежність Куби, контроль над 

Гавайями, придбання Віргінських островів» та «остаточний союз всіх 

англомовних частин континенту на основі добровільної згоди мешканців»171. 

Тоді ж остаточно стала зрозумілою позиція європейських держав стосовно 

повстання на Кубі: Велика Британія прагнула до партнерства зі Сполученими 

Штатами і тому готова була підтримати їх у можливій війні, а інші великі 

держави з різних причин не могли або не хотіли підтримувати Іспанію172. Все 

це розв'язувало руки В. Мак-Кінлі, який взяв відкритий курс на війну.   
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У Вашингтоні пильно слідкували за загрозливою зовнішньою 

політикою Німеччини, зокрема в Латинській Америці. Берлін заявив про свої 

претензії на Філіппінські острови. Взимку 1897 р. відбулася показова 

демонстрація німецьких канонерок біля узбережжя Гаїті, було відкрито 

проігноровано правомірність доктрини Монро. Німеччина також заявила про 

плани збільшення власного військового флоту в Карибському басейні та 

Південній Атлантиці173. За цих умов США все активніше підтримували 

кубинських повстанців. 

Новим посланником США в Мадриді став генерал С. Вудфорд, відомий 

анексіоністськими настроями і прихильністю до методів радше 

розвідницько-конспіративних, ніж дипломатичних. 16 липня йому була 

вручена нота з інструкціями і викладом позиції президента і уряду. Загалом 

їх зміст полягав у наступному: уряд не може і не збирається довго не 

втручатися в конфлікт; якщо Іспанія прийме «зроблені пропозиції», 

Сполучені Штати готові надати їй свої «добрі послуги»174. Згодом, 

з'ясувалося, що поряд з офіційним листуванням посла і апарату президента, 

існувала і конфіденційна переписка С. Вудфорд – В. Мак-Кінлі. Основною її 

темою в 1897 р. були консультації президента і посла з питання про 

можливість анексії Куби. Вже в березні С. Вудфорд довідався про 

європейські настрої: країни «Старого світу» не надто цікавилися Кубою. 

Британці навіть відверто заявили, що не стануть чинити опір анексії Куби 

Сполученими штатами, якщо це виявиться логічним результатом подій. 

У вищих ешелонах влади США при обговоренні кубинського питання 

уникали словосполучення «доктрина Монро», оскільки її вибірковість та 

антиколоніальна спрямованість не пов’язувалася із експансіоністськими 

прагненнями. Політики у Вашингтоні частіше наголошували на іншій догмі 
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американської зовнішньої політики  – Manifest Destiny, або доктрині «явного 

призначення». Особливої уваги заслуговує заклик до зброї сенатора від 

штату Індіана, прибічника та однодумця президента Т. Рузвельта А. 

Беверіджа у його класичній промові «Поступ прапору».  16 вересня 1898 р. в 

м. Індіанаполіс (штат Індіана) він виголосив промову, що мала своєю метою 

виклад основних положень і політичних гасел республіканської виборчої 

кампанії напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Промова зіграла 

визначну роль в рішенні Сенату провести анексію Філіппін і сприяла 

популяризації основ імперіалістичної зовнішньої політики США на початку 

ХХ ст. А. Беверідж наполягав на обов’язку для «справедливого, гуманного та 

цивілізованого» уряду США керувати відсталими іспанськими колоніями, 

адже, «якщо Англія може управляти закордонними землями, то й Америка 

може»175. Завершуючи свій виступ, А. Беверідж проголосив: «Ми не можемо 

ухилитися від виконання нашого обов’язку перед світом, ми повинні 

виконати веління долі, що привела нас до вершин, на які ми і не 

розраховували. Ми не можемо залишити землю, на якій Провидіння 

розвгорнуло наш прапор; нашим обов'язком є врятувати цю землю для 

свободи і цивілізації»176. У той же час Г. К. Лодж заявив: «Ми маємо досвід 

завоювання, колонізації та територіальної експансії, неперевершений жодним 

народом у ХІХ столітті»177.  

Більше того, звернення до доктрини Монро частіше лунали на користь 

невтручання у повстання на Кубі. Консервативними лібералами була 
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утворена Антиімперіалістична  Ліга, що ставила собі за мету недопущення 

приєднання іспанських колоній. До числа її прибічників належали поважні та 

впливові особи, зокрема  колишні президенти Б. Гаррісон та Г. Клівленд, 

профсоюзний лідер С. Гомперс, помітний соціальний діяч Дж. Аддамс та 

письменник М. Твен178.  Загалом же, ядро антиімперіалістів складалося з 

політичних ветеранів, за поглядами та віком, які вважали можливу війну з 

Іспанією відходом від традиційних позицій та керувалися прикладами 

минулого для створення власної платформи. Для них доктрина Монро була 

втіленням традицій невтручання та антиколоніалізму.  Помітний 

антиімперіаліст, Дж. Четвуд, писав у 1898 р: «Анексія Філіппін – 

діаметрально протилежна принципам, втіленим у доктрині Монро, народ 

Сполучених Штатів має ретельно вивчити дану проблему, перш ніж 

відмовитися від доктрини, яка досі була рулем державного корабля та 

запорукою миру  в усьому світі»179.  

Серед провідників антиімперіалістичного руху був сталевий магнат та 

філантроп шотландського походження Е. Карнегі, який після капітуляції 

Іспанії у війні зі Сполученими Штатами, в серпні 1898 р. на сторінках 

часопису «Норт Амерікан Ревю», опублікував статтю, в якій доводив, що 

США «залишаються неприступними перед серйозними атаками, доки 

утримуються від далеких володінь… та керуються інтересами на 
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Американському континенті, відповідно до доктрини Монро, нині міцно 

затвердженої»180.  

Однак набагато більше, ніж суто ідеологічна відмова адміністрації В. 

Мак-Кінлі від доктрини Монро, антиімперіалістів непокоїв неминучий 

наслідок можливої війни з Іспанією – встановлення колоніального контролю 

над колишніми її володіннями. Для противників війни це виглядало як 

прийняття системи та законів Старого Світу, які були рішуче відкинуті 

батьками-засновниками у 1776 р. Американський соціолог В. Г. Самнер, 

виступаючи перед студентами Йєльського університету, заявив, що анексія 

острівних колоній стане «завоюванням Сполучених Штатів Іспанією»181. До 

того ж, подібна політика, за якої США отримували колоніальні володіння у 

Східній півкулі, могла спровокувати європейські країни до відповідних 

наступальних дій у Західній182. Ще менш бажаним видавався політичний 

альянс із філіппінцями та кубинцям, яких багато антиімперіалістів вважали 

расово-неповноцінними. Таким чином, антиколоніальні традиції, 

геополітичний реалізм та расизм були серед головних доводів проти початку 

війни з Іспанією. 

6 грудня 1897 р. В. Мак-Кінлі виступив перед Конгресом з щорічним 

посланням. У ньому він відкинув ідею про анексію і визнання повстанців 
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воюючою стороною183. Президент відверто заявив, що інтервенція з 

гуманних міркувань – краще, що США можуть зробити в даній ситуації. Це 

ставало лише проблемою часу. Незважаючи на недружню політику 

Сполучених Штатів, на відверто агресивний характер дипломатичних нот і 

президентського послання, деякі іспанські політики і дипломати все ще не 

вірили в те, що США негайно готуються до війни з Іспанією. Сенатська 

комісія із закордонних справ зайнялася вивченням питання про збитки, 

завдані американським громадянам під час заворушень на Кубі. Надзвичайно 

велика роль у формуванні антиіспанської громадської думки, в пропаганді 

анексіоністських і шовіністичних настроїв належить американській пресі, 

особливо виданням, що належали магнатам Д. Херсту та Дж. Пулітцеру184. 

15 лютого 1898 р. на американському крейсері «Мен», що стояв на 

рейді в Гавані, пролунав вибух, забравши життя 266 американських моряків. 

Американці не приховували, що корабель прибув до берегів Куби  для тиску 

на Іспанію та для моральної підтримки кубинських повстанців, які на той час 

вже звільнили більше половини території острова. Це стало елементом т. зв. 

«дипломатії канонірок» – демонстративної проекцї військової потужності із 

застосуванням військово-морського флоту (канонірки – невеликі кораблі з 

потужним артилерійським арсеналом). Проте оскільки це була лише 

демонстрація сили, на броненосці був мінімальний боєзапас, який не міг 

спричинити вибуху такої потужності. У США у вибуху звинуватили іспанців 

і відхилили запропоноване Іспанією розслідування, передавши вирішення 

справи до арбітражу. Зі сторінок американської преси підбурювалися 
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мілітаристські настрої. Наприклад, у поважній нью-йоркській газеті 

«Демократ енд Кронікл» лунав заклик до інтервенції на Кубу в ім’я 

патріотизму та доктрини Монро, за якою іспанська присутність «та її 

звірства» мають зникнути з просторів Західної півкулі185 

6 квітня на прохання Іспанії великі європейські держави спільно 

виклали власну позицію в іспансько-американському конфлікті –  абсолютно 

безневинну колективну ноту було вручено послами цих держав у 

Вашингтоні186. Відповідь уряду США засвідчила, що США оцінили дружній 

характер звернення європейських держав, і що вони діятимуть, керуючись 

саме принципами «гуманності», в ім'я якої постараються якнайскоріше 

вирішити ситуацію, що склалася на Кубі. 

Уряд США добре знав небажання Європи посилення Сполучених 

Штатів. Але він знав і те, що при взаємному суперництві європейських 

держав вони не змовляться про спільне втручання, а виступити сепаратно не 

наважиться жодна з них з побоювання штовхнути США на зближення з ким-

небудь з її суперників. 11 квітня 1898 р. президент В. Мак-Кінлі звернувся до 

Конгресу США з резонансним військовим посланням. Президент доводив, 

що визвольна війна на Кубі між місцевим населенням та іспанцями  буде 

тривати до повного виснаження однієї або обох сторін. Тому необхідно 

негайно докласти зусиль до відновлення миру. В. Мак-Кінлі закликав 

Конгрес «застосувати сухопутні та морські збройні сили Сполучених Штатів, 

якщо того потребує досягнення цієї мети»187. Звернення до доктрини Монро 

не пролунало. За посланням президента обидві палати Конгресу 19 квітня 

прийняли об’єднану резолюцію, що позначила собою розгортання Іспано-
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американської війни. Втім, того ж дня Конгресом США був прийнятий інший 

історично важливий документ – поправку Г. Теллера. Сенатор-демократ Г. 

Теллер вніс на розгляд документ, за яким Сполучені Штати не могли 

анексувати Кубу, а мали «залишити контроль над островом його народу»188. 

Таким чином, будучи сенатом від штату Колорадо, Г. Теллер убезпечив 

цукрову промисловість свого штату від конкуренції з кубинським цукром. 

21 квітня дипломатичні відносини між Іспанією і США було розірвано, 

а потім спочатку  іспанський уряд, згодом – Конгрес США, 23 та 25 квітня 

відповідно, оголосили стан війни. Долю війни було фактично вирішено через 

тиждень після її початку, коли 1 травня 1898 р. Сполучені Штати розгромили 

іспанський флот у Манільській затоці189. США отримали швидку 

переконливу перемогу над Іспанією.  

Цілком природно, подібні агресивні дії США викликали занепокоєння 

в усьому латиноамериканському світі. Доктрина Монро тепер поставала 

такою, що може бути використана проти іспаномовних країн Західної 

півкулі. Виразником подібних побоювань став аргентинський політик та 

майбутній президент Р. Саенс Пенья, який 2 травня 1898 р. на зборах 

Іспанського Клубу в Буенос-Айресі виголосив емоційну промову під назвою 

«Доктрина інтервенції», яка відбивала загальне ставлення Латинської 

Америки до війни США проти Іспанії. Р. Саенс Пенья назвав «доктрину Мак-

Кінлі» «останньою главою доктрини Монро та доктрини Полка, які є… 

трьома актами, що санкціонували право на узурпацію: втручання 

Сполучених Штатів у долю та життя народів Латинської Америки»190. 
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10 грудня 1898 р. в Парижі був підписаний мирний договір, таким 

чином Іспансько-американсько-кубинсько-філіппінська війна перетворилася 

на Іспансько-американську. За договором, до Сполучених Штатів від Іспанії 

перейшли « острів Пуерто-Ріко та інші, що перебувають під її суверенітетом 

у Вест-Індії, а також острів Гуам в архіпелазі Маріанських островів»191. За 

суму у 20 млн. долл. Іспанія також поступалася Філіппінськими островами. 

Представники колишніх колоній до участі в підписанні договору традиційно 

запрошені не були. США відмовлялися від зазіхань на суверенітет Куби, яка 

потрапила під їх протекторат192. За подібних умов Вашингтон гарантовано 

отримував контроль над майбутнім міжокеанським каналом. 

Навколо питання ратифікації договору в самих Сполучених Штатах 

розгорнулися баталії; перш за все противниками подібних імперіалістичних 

дій були сенатори-демократи193. Але навіть їх антиімперіалізм був 

вибірковим: якщо вони були проти приєднання віддалених Філіппінських 

островів, то Пуерто-Ріко та Гуам, як раніше Гавайські острови, розглядалися 

як абсолютно необхідні США у військовому плані стратегічні бази. Сенатори 

від обох партій вважали приєднання островів у Вест-Індії, таким, що не 

суперечить принципам доктрини Монро, оскільки в даному випадку мова йде 
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лише про Західну півкулю, поширення впливу США в якій є цілком 

природним194.  

Кандидат від Демократичної партії на президентських виборах 1900 р., 

В. Дж. Брайан схилив достатньо сенаторів-демократів до підтримки 

Паризького мирного договору та анексії Філіппін, Пуерто-Ріко та Гуаму, 

прагнучи на майбутніх виборах заручитися підтримкою противників анексії, 

переклавши в очах суспільства відповідальність за непопулярні дії на 

республіканську більшість Конгресу. У передвиборчій програмі 

Демократичної партії робився наголос на дотриманні «цілісності доктрини 

Монро» та закидалося звинувачення республіканцям у зраді «політики, 

затвердженої доктриною», яка також лежала в основі передвиборчої 

платформи Мак-Кінлі195. Втім, президентські вибори 1900 р. показали, що 

американський народ, обравши вдруге У. Мак-Кінлі, обрав шлях 

імперіалізму та експансії. 

Поправка Г. Теллера формально закрила для Сполучених Штатів 

можливість анексувати Кубу196. Острів залишався під контролем 

американської військової адміністрації, яку очолив генерал Л. Вуд. Разом з 

тим повна незалежність Куби для Вашингтона була вкрай небажаною та 

загрозливою. Разом з тим, як  Л. Вуд, так і військовий міністр США Е. Рут 

добре розуміли ціну безпосереднього приєднання територій – на Філіппінах з 
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моменту їх анексії США велася війна за незалежність197. Взірцем для 

відносин з Кубою поставала політика Британії в Єгипті – фактична окупація з 

правом на інтервенцію за формального збереження прав Османської імперії 

на цю територію.  

Прагнення Е. Рута та Л. Вуда втілилися у «поправці Платта». 2 березня 

1901 р. Конгрес США прийняв «поправку Платта» (за ім’ям її ініціатора 

сенатора О. Платта) до Закону про асигнування на армію. Поправка 

обмежувала незалежність Куби  в питанні зовнішньої політики, державних 

боргів. Штати отримували право на безстрокову оренду військово-морської 

бази в Гуантанамо. За статтею 3, «Сполучені Штати можуть скористатися 

правом на втручання з метою захисту кубинської незалежності, збереження 

уряду»198. Після включення статей до тексту Конституції Куби, американські 

війська залишили острів. За висловом самого сенатора О. Платта,  метою 

поправки було «вживання самої суті доктрини Монро» відносно Куби199. 

Його підтримав і безпосередній автор статей – військовий міністр Е. Рут, 

який назвав поправку «доктриною [Монро]  в якості міжнародного 

принципу»200.  

Переважна більшість сенаторів, розуміючи стратегічну та економічну 

важливість Куби, примирилася з подібним вимушеним колоніалізмом. Лише 

окремі антиімперіалісти продовжували апелювати до доктрини Монро, 

наголошуючи на відсутності реальної європейської загрози незалежності 
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острову та американським капіталовкладенням на ньому. Сенатор Дж. 

Морган зауважив, що «доктрина Монро не має нічого спільного з даною 

пропозицією», але абсолютна більшість сенаторів підтримала пропозицію О. 

Платта201. Таким чином, можна говорити, про те, що «поправка Платта» не 

була пов’язана з принципами 1823 р. 

 У роки, що після  Іспансько-американської війною саме прихильність 

доктрині Монро стала актом примирення між антиімперіалістами та 

прихильниками інтервенціоністської зовнішньої політики США. З одного 

боку, урядовці дистанціювалися від колоніального розширення, а з іншого – 

їх опоненти виступили проти «колоніалізму», але не ширшого 

«імперіалізму». Так постала нова доктрина Монро – більш 

інтервенціоністська та активна, але збудована на старих принципах протидії 

формальній анексії народів іншої раси у несуміжних територіях. 

Задекларована Дж. Хеєм «політика відкритих дверей у Китаї», участь у 

«Боксерському повстанні» та пізніша роль Т. Рузвельта у Портсмутському 

мирі, що завершив Російсько-японську війну, – всі ці події позначили собою 

нову еру у політиці США на Далекому Сході. Може здатися, що фактично 

вони також свідчили про відмову від основоположного принципу Монро 

1823 р. – невтручання США у справи іншої півкулі.  

Більшість дослідників дотримуються думки, що Іспансько-

американська війна фактично зруйнувала політику ізоляціонізму, проте 

загалом доктрина Монро відтепер здобула суттєвого розширення її положень 

та значущості202. Слід вкотре наголосити, Дж. Монро у своєму посланні 

Конгресу виходив з реалій 1823 р., вирізняючи лише політичні системи 

Європи та Америки. Кілька поколінь американських можновладців 

                                                           
201 Perkins D. A History of the Monroe Doctrine / D. Perkins. – Boston : Little, 

Brown and Company, 1955. – Р. 232. 

202 Cleland R.G. One Hundred Years of the Monroe Doctrine / R. G. Cleland. – 

Los Angeles : Times-Mirror Press, 1923. – P. 98-99. 
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стверджували виключне місце США на своєму континенті, при цьому ніколи 

не відмовляючись від інтересів в інших частинах світу. 

Як висновок, можна говорити про те, що тепер самим Сполученим 

Штатам вигідним ставав невизначений статус доктрини Монро у 

міжнародному праві. Адже це була декларація намірів у зовнішній політиці, 

яка властиво змінюється під тиском часу та обставин. До того ж, трактування 

слів Дж. Монро, як і їх практичне застосування, могло бути вкрай довільним. 

На рубежі століть, після завершення Іспансько-американської війни, 

доктрина Монро відроджувалася як головний символ американської 

зовнішньої політики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

РОЗДІЛ ІІІ. ДОКТРИНА МОНРО В ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКІЙ 

ПОЛІТИЦІ США ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА ТЕОДОРА РУЗВЕЛЬТА (1901-

1909 РР.) 

 

3. 1. Проблема Панамського  каналу 

 

Сполучені Штати вступили у ХХ ст. новою могутньою країною. На 

1900 р. чисельність населення становила понад 76 млн. чоловік. Порівняно з 

1860 р. обсяг виробництва в найбільших галузях промисловості зріс у 

середньому в 10 разів203. Вражаючі зміни очікували країну і в політичному 

житті. 14 вересня 1901 р. Президент США В. Мак-Кінлі помер після замаху, 

скоєного на нього анархістом Л. Чолгошем. Того ж дня згідно Конституції до 

присяги був приведений віце-президент в адміністрації померлого В. Мак-

Кінлі. 26-им президентом Сполучених Штатів став республіканець Теодор 

Рузвельт. З його ім’ям пов’язана радикальна зміна в трактуванні доктрини 

Монро та її практичному втіленні, що отримало назву «політики великого 

кийка». 

Ставши наймолодшим у історії президентом США, сорокадворічний Т. 

Рузвельт оголосив країні, що політика В. Мак-Кінлі – його політика і він буде 

неухильно дотримуватися її204. Попри це аналіз діяльності Т. Рузвельта на 

посаді голови держав дозволяє говорити про здійснену ним революцію в 

докорінних засадах американської зовнішньої політики: обставини на 

світовій арені змушували його, як ніколи раніше, зосередитися на 

європейському напрямі. Втім, латиноамериканський вектор політики не 

втратив виключної важливості для Держдепартаменту. На початку ХХ ст. 

                                                           
203 Статистическая история США XVII – начала ХХІ вв. / отв. ред. проф. В. В. 

Согрин. – М. : ИВИ РАН, 2012. – С. 19, 58. 

204 Уткин А. И. Теодор Рузвельт: Политический портрет / А. И. Уткин. – 

Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. – С. 115. 
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політика США в країнах Карибського басейну та Мексиці стала наявним 

прикладом тенденції Вашингтона до витіснення європейських конкурентів із 

Західної півкулі, продовжуючи та розвиваючи таким чином принципи 

доктрини Монро. Війна 1898 р. відкрила для американців карибські країни, 

де за кілька  років  підконтрольний  Дж. Рокфеллеру  «Чейз  Нешнл  Банк»  

став основним інвестором у провідних галузях промисловості.  На  1900 р. 

більше  чверті загальних зарубіжних капіталовкладень  США припадали на 

Мексику205.  Іншим важливим напрямом зовнішньої політики став азійський, 

покликаний забезпечити посилення американських позицій в Китаї і 

стримування Японії206.  

У центрі латиноамериканської політики Т. Рузвельта періоду його 

першої каденції перебувало кілька гострих питань. Перше з них – проблема 

статусу Куби після перемоги в Іспансько-американській війни та 

проголошення незалежності острова. Питання було вирішене за допомогою 

«поправки Платта» в 1902 р., обмеживши суверенітет незалежного острова в 

ключових питаннях міжнародних зносин і оборони та встановивши певний 

протекторат тут США207. Іншим, не менш важливим, предметом уваги 

Вашингтона в Південній Америці залишалася Венесуела, де конфлікт 

президента  С. Кастро з європейськими урядами через його відмову сплатити 

державні борги та відшкодування призвів у 1902-1903 рр. до військової 

блокади узбережжя країни. Загроза європейського вторгнення дала Т. 

Рузвельту безпосередній привід до проголошення поправки до доктрини 

                                                           
205 Grandin G. Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise 
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Монро у 1904 р., за якою США «виправдано» отримували право на 

втручання у внутрішні справи латиноамериканських країн208. За своїм 

значенням у видозміні самої основи доктрини Монро поправку Т. Рузвельта 

можна порівнювати з поправкою президента Дж. Полка від 1845 р., що 

забороняла навіть самовільну передачу території будь-якою американською 

країною європейській державі та  виправдовувала агресивне розширення 

території США на захід209. 

Найважливішим же досягненням Вашингтона та Т. Рузвельта особисто 

на латиноамериканському напрямі стало отримання одностороннього 

контролю над спорудженням майбутнього міжокеанського каналу в 

новоствореній республіці Панама, чиє відокремлення від Колумбії відбулося 

не без участі Білого Дому. Концептуально подібна активна політика як і 

раніше спиралася на принципи доктрини Монро, яку Т. Рузвельт переглянув, 

додавши до неї власну поправку та адаптувавши таким чином до викликів 

часу та стратегічних потреб США.  

Крім геостратегічної важливості латиноамериканські країни на початок 

ХХ ст. розвинули високу купівельну спроможність, вкрай вигідну для 

зростаючої американської промисловості. Втім, загалом, у 

латиноамериканській суспільній думці Вашингтон пов’язувався більше з 

расистськими настроями, ніж із загально американськими ідеалами 

демократизму та вільної торгівлі. До того ж, європейський капітал залишався 

                                                           
208 Roosevelt T. Fourth Annual Message, December 6, 1904 [Електронний 
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суттєвим конкурентом: німецький – у Центральній Америці та британський – 

у Південній210. 

Першорядним завданням всієї американської дипломатії та оборонної 

стратегії доби президентства Рузвельта було спорудження Панамського 

каналу. Ідея замінити сухопутний шлях перевезень вантажів та людей з 

одного океанського узбережжя на інше водним виникла ще у завойовника 

Мексики Ернана Кортеса. У 1835 р. президент США Е. Е. Джексон (1829-

1837 рр.) для оцінки перспектив будівництва направив до Південної Америки 

полковника Ч. Біддла, який вже після 4-денного виснажливого шляху через 

джунглі зробив висновок про цілковиту неможливість цього грандіозного 

задуму211. Президент Е. Джексон звітував Конгресу про результати 

експедиції у спеціальному посланні 9 січня 1837 р., і, з огляду на висновки 

Біддла, висловив думку про недоцільність на даному етапі переговорів з 

іншими країнами щодо можливості прокладення водного шляху між двома 

океанами212. На середину ХІХ ст. між провідними світовим державами 

розгорнулася боротьба за право спорудження каналу. Не дійшовши 

стабільного консенсусу, у 1850 р. США та Велика Британія підписали 

договір Клейтона-Булвера (за іменами державного секретаря Сполучених 

Штатів та британського посла в США), за яким обидві країни брали на себе 
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обов’язок не здійснювати односторонніх кроків по встановленню контролю 

над майбутнім каналом213.  

Договір Клейтона-Булвера мав на меті перешкодити спробі 

монополізувати будівництво каналу кожною з країн і разом з тим не 

допустити в концесію будь-яку іншу державу. Так сталося у 1879 р., коли на 

дипломатичну сцену вийшла Франція. Паризьке Географічне Товариство 

заснувало Загальну компанію міжокеанського каналу під головуванням графа 

Ф. Лессепса,  відомого завдяки будівництву Суецького каналу. У травні 1879 

р. свою роботу розпочав Міжнародний конгрес з вивчення основних питань 

будівництва каналу, при цьому в його завдання входило не стільки 

обговорення передбачуваного маршруту та інженерних особливостей, 

скільки узаконення самого факту будівництва. Всього в Комітет Конгресу 

було представлено як мінімум 14 проектів  спорудження каналу, а в 

Підкомітет тільки 2 – через колумбійську провінцію Панама (французький 

проект) і через Нікарагуа, за поданням американського інженера кубинського 

походження А. Г. Менокаля. Ф. Лессепсу вдалося переконати членів комітету 

у перевагах його варіанту.  

1 січня 1880 р. в гирлі річки Ріо-Гранде відбулася церемонія закладення 

каналу. Американські урядовці тримали руку на пульсі подій. У 

спеціальному посланні Конгресу в березні 1880 р. президент Р. Хейс (1877-

1881 рр.) недвозначно поєднав питання контролю над каналом з доктриною 

Монро, заявивши, що «підпорядкування каналу Америці» є політичним 

пріоритетом для його країни214. Держсекретар США у 1889-1892 рр. Дж. 

Блейн, у зв’язку із перипетіями «панамської дипломатії» навіть висунув 
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власну інтерпретацію доктрини Монро. Він вважав, що запропоноване 

Колумбією право на вільне судноплавство каналом для всіх військово-

морських сил є прямим порушенням доктрини, оскільки в разі війни за участі 

США прохід каналом озброєних кораблів ворожої держави становитиме 

загрозу безпеці Союзу215. До липня 1885 р. обсяг виконаних робіт  на 

перешийку становив всього лише одну десяту від наміченого: давалися 

взнаки непрофесіоналізм інженерів, технічні складнощі, епідемії та 

невдоволення з боку робочих. Французька ініціатива зазнала краху; саме 

слово «панама» стало символом грандіозної афери. Можна припустити, що 

ідея прокладення каналу в Центральній Америці силами французів була 

приречена з самого початку. Оскільки, з точки зору Вашингтона, передача 

територіальної концесії на Американському континенті європейській державі 

могла бути визнана суворим порушенням доктрини Монро. 

У Сполучених Штатах заклики до одностороннього спорудження 

каналу посилилися після перемоги над Іспанією у війні 1898 р. Під час 

військових дій крейсеру «Орегон» знадобилося більше 2 місяців аби 

дістатися з військово-морської бази у Сан-Франциско до Карибського 

басейну216. Це переконало американське командування у стратегічній 

необхідності міжокеанського каналу, підконтрольного США. Економічна 

вигода була б неоціненною: канал значно розширював би доступ до ринків 

Китаю, де США тепер, завдяки політиці «відкритих дверей» задекларували 

рівні з європейцями права217. Перепоною залишався договір з Великою 

Британією від 1850 р., який до того ж не узгоджувався з оновленим 
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трактуванням доктрини Монро – не лише запобігти поширенню 

європейського контролю на Американському материку, але й закріпити цей 

контроль за США.  

Новий договір про режим міжокеанського каналу був підписаний 5 

лютого 1900 р. держсекретарем США Дж. Хеєм та британським послом у 

Вашингтоні лордом Дж. Паунсфотом, але ратифікований не був. Другий 

договір Хея-Паунсфота був підписаний 18 листопада 1901 р. і передбачав 

право США на спорудження каналу – силами уряду або приватної 

компанії218. Договір Клейтона-Булвера фактично анулювався, але зберігався 

принцип нейтралізації каналу, яку відтепер мали забезпечувати виключно 

США. Канал проголошувався вільним для плавання всіх військових та 

торговельних кораблів всіх націй на умовах повної рівності. За новим 

договором Сполучені Штати також отримували право на розміщення 

військової охорони219. Наступного дня після підписання договору з Великою 

Британією Дж. Хей виступив у Торговельній палаті США зі спеціальною 

промовою під назвою «Американська дипломатія». Держсекретар виголосив 

фразу, яка стала відомою на всю країну: «Якщо нам не дозволено пишатися 

тим, що ми здійснили, то ми, принаймні, можемо сказати про те, що 

намагалися здійснити, та якими принципами керувалися в своїх діях. 

Найлаконічніше, ймовірно, буде сказати, що наша поведінка є втіленням 

доктрини Монро та золотого  правила моралі»220. 

Стосовно даного епізоду «панамської дипломатії» Д. Перкінс зазначає, 

що доктрина Монро не відіграла вирішальної ролі в результаті 
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дипломатичних перемовин з британцями. На думку дослідника, вона була 

скоріше могутньою зброєю у формуванні суспільної думки в США, де 

виключне право країни на контроль над каналом поставало національним 

пріоритетом221. Очевидно, що причини поступок Великої Британії були 

більш раціональними. На рубежі ХІХ-ХХ ст. уряд королеви Вікторії та, 

пізніше, Едуарда VII, зваживши технологічні складнощі спорудження каналу, 

величезні кошти та можливі геополітичні наслідки масштабної військової 

присутності в Західній півкулі, зосередив свою увагу на азійському на 

африканському напрямах своєї колоніальної політики. 

Певні кроки здійснювалися американським урядом і в напрямі 

визнання доктрини Монро провідними країнами світу. Це питання 

підіймалося під час Першої мирної конференції в Гаазі 1899 р.; ініціатором 

тоді виступив А. Т. Меген – апологет концепції «морської могутності» 

держави. З його подачі голова делегації США  Е. Дікінсон Вайт при розробці 

«Конвенції про мирне врегулювання міжнародних конфліктів» представив 

американський проект декларації. У ньому містилися досить двозначні тези 

про невтручання США в європейські справи та обов’язкове дотримання 

Сполученими Штатами їх традиційної позиції стосовно питань суто 

американських222. У своїй автобіографії Е. Дікінсон Вайт згадує, як його 

пропозиція не зустріла жодного опору з боку учасників конференції, і, таким 

чином, «декларація, що вносила певні поправки на користь доктрини Монро 

була повністю прийнята в ході роботи»223.  
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У своєму першому підсумковому зверненні до Конгресу в грудні 1901 

р. Т. Рузвельт оголосив, що Гаазька мирна конференція визнала доктрину 

Монро «цілком сумісною з цілями та завданнями конференції»224. Президент 

також заявив, що «доктрина Монро має стати такою ж головною ознакою 

зовнішньої політики всіх народів обох Америк, якою вона є для Сполучених 

Штатів…Вона є кроком до тривалого встановлення миру в усьому світі через 

забезпечення постійного миру в цій півкулі»225. Втім, очевидно, що мовчазне 

прийняття учасниками конференції в Гаазі 1899 р. нечітеих формулювань, 

запропонованих Е. Дікінсоном Вайтом, не можна сприймати як офіційне 

визнання міжнародної правомірності доктрини Монро, як це не робилося і в 

жодних американських дипломатичних паперах. 

Безпосереднє ж спорудження каналу було ще тісніше пов’язане з 

постулатами доктрини Монро та призвело до подальших дій адміністрації Т. 

Рузвельта, які можна схарактеризувати як експансіоністські. Відкритим 

залишалося питання маршруту прокладення майбутнього каналу: територією 

Нікарагуа чи Панами. Панамський напрямок виглядав привабливішим через 

технічну простоту, та, як наслідок, менші фінансові витрати226. Але в 1867 р. 

між Сполученими Штатами та Нікарагуа був укладений двосторонній 

договір стосовно майбутнього каналу. На цьому етапі Велика Британія чи 

інші потенційно зацікавлені держави навіть не були залучені до  переговорів. 

За словами американського сенатора: «Якщо ми хочемо Центральну 
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Америку, простіше за все буде піти й взяти її, і, якщо Франція чи Англія 

втрутяться, зачитайте їм доктрину Монро»227.  

У травні 1902 р. в Нікарагуа сталося велике виверження вулкану. 

Генеральний  директор будівництва каналу Ф. Бюно-Варілья відправиив всім 

конгресменам США листи, супроводивши кожен з них маркою із 

зображенням виверження нікарагуанського вулкану. Ф. Бюно-Варілья був 

громадянином Франції та одним з основних вкладників збанкрутілої 

французької компанії Ф. Лессепса, а отже – був особисто зацікавленим у 

спорудженні каналу на території саме Панами228. Як і слід було очікувати, 

Конгрес швидко прийняв рішення на користь продовження будівництва 

каналу на колишньому місці. У 1902 р. уряд США викупив у французької 

компанії її концесійні права. 22 січня 1903 р. Дж. Хей заключив із 

колумбійським повіреним у справах Т. Ерраном договір про надання США за 

10 млн. дол. та щорічну орендну плату в 250 тис. дол. на 100 років території 

на Панамському перешийку, від одного океану до іншого, для спорудження 

каналу229. Невдовзі договір був ратифікований Сенатом США, але в Боготі 

відмовилися його визнати через занизьку суму компенсації. Концесійний 

договір з французькою компанією закінчувався в 1904 р., а за умовами його, 

якщо канал до того часу не почне функціонувати, сумнівів у чому не 

залишалося, – то всі зведені компанією споруди переходили безоплатно до 

Колумбії. Ця країна на момент підписання договору вже протягом 3 років 

перебувала в стані громадянської війни, і президент Х. М. Маррокін прагнув 
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представити договір з США та вимогу у 40 млн. дол. компенсації як  

піклування про національні інтереси, що мало б забезпечити йому підтримку 

народу. 

Т. Рузвельт відмовився повернутися до столу переговорів з 

колумбійцями. У Вашингтоні розглядали можливість окупації перешийку на 

правових засадах, а саме –права держави на примусове відчуження приватної 

території у суспільних інтересах без згоди власника (з можливістю виплати 

компенсації). Подібна практика дійсно існувала в міжнародному праві та 

була загально визнаною, на відміну від доктрини Монро. Проте увагу 

Вашингтона привабила революційна діяльність панамських сепаратистів. 

Підтримка борців за незалежність провінції від Колумбії виглядала значно 

привабливішою за відверту, хоча й не протиправну, колоніальну анексію. 

Лобістом революційного відокремлення Панами від Колумбії виступив 

заповзятливий Ф. Бюно-Варілья.  

Американські канонерки направилися до Панамського перешийка як з 

боку порту Колон на Карибському узбережжі, так і до міста Панама на 

Тихоокеанському, завадивши висадці тут колумбійських урядових військ та 

забезпечивши таким чином перемогу повстанців. 3 листопада 1903 р. було 

проголошено незалежність Панами, а вже 6 листопада нову державу та її 

уряд було визнано Сполученими Штатами. Такий швидкий розвиток подій 

та, особливо, роль у них США викликали занепокоєння та обурення в усьому 

латиноамериканському світі230.  

22 листопада того ж року у Вашингтоні Дж. Хей підписав з Ф. Бюно-

Варілья, вже як з представником панамського уряду, новий договір. Його 

умови не стали для США набагато вигіднішими за попередній договір Хея-

Еррана – сума у 10 млн. дол. єдиноразової виплати та 250 тис. дол. щорічно 

залишилася незмінною. Однак за договором вся зона будівництва каналу (яка 
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збільшувалася з 6 до 10 км) передавалася США в довічне користування. Цією 

зоною Сполучені Штати «будуть володіти та користуватися так, як якби вони 

були сувереном території». За ст. 1, США мали гарантувати незалежність 

Панамської республіки, а за ст. 7 – підтримувати суспільний порядок у містах 

Панама і Колон, у випадку, коли Панамська республіка виявиться не 

спроможною це здійснити. За ст. 23 договору Хея-Бюно-Варілья, «якщо 

виявиться необхідним застосування збройних сил для забезпечення безпеки 

або захисту каналу або суден, що ним користуються, або залізниць, або 

допоміжних споруд, то США матимуть право в будь-який час і на власний 

розсуд користуватися в даних цілях своєю поліцією і своїми сухопутними та 

морськими силами і споруджувати укріплення»231.  

Роботи зі спорудження каналу велися військовим міністерством 

Сполучених Штатів з 1904 р. 13 жовтня 1913 р. президент США В. Вільсон у 

Білому Домі, натиснувши спеціальну кнопку, викликав вибух динаміту, що 

зруйнував останню перешкоду на водному шляху між двома океанами. 15 

серпня 1914 р. корабель «Крістобаль», з Ф. Бюно-Варілья на борту, першим 

пройшов каналом з Атлантичного в Тихий океан.  

Таким чином, Панама слідом за Кубою стала фактичним 

протекторатом США. У свою чергу, в разі виникнення будь-якої загрози під 

час будівництва каналу, договір Хея-Бюно-Варілья надавав США право та 

навіть зобов’язував їх до вторгнення в Панаму. Доктрина Монро цілком 

могла стати виправданням інтервенції будь-де в Центральній Америці під 

приводом протекції міжокеанського каналу232. У перші десятиріччя ХХ ст. в 

суспільстві на обох Американських континентах виникали небезпідставні 

побоювання можливого розширення кордонів США на південь аж до межі 
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Панамського каналу233. Адже, за безпрецедентними умовами договору, в зоні 

спорудження каналу утворювався колоніальний анклав. Панама зберігала 

формальний суверенітет, але в той же час всі сфери діяльності держави 

опинилися під контролем Сполучених Штатів234. 

Очевидно, що у міркуваннях Т. Рузвельта домінували військові мотиви: 

з'являлася можливість для швидкісного перекидання військово-морських сил 

з одного регіону в інший, що виключало участь будь-якого міжнародного 

консорціуму у будівництві каналу. Економічна та геополітична вигода 

«панамської дипломатії» Т. Рузвельта та Дж. Хея для Сполучених Штатів 

лишається поза сумнівом.  

Президент Т. Рузвельт, чия особиста заслуга у фактичній монополізації 

спорудження та майбутнього контролю над каналом є поза сумнівом, так і не 

побачив Панамського каналу, хоча й дожив до його відкриття235. Сам він 

яскраво висвітлив закономірний зв’язок між правом США на контроль над 

каналом та дотриманням доктрини Монро у своїй «Автобіографії», цілий 

розділ з якої носить назву «Доктрина Монро та Панамський канал».  

Президент наголошував: «Філіппіни, Куба та Пуерто- Ріко входять до нашої 

сфери урядових дій. Крім того ми заявляємо про певні права у Західній 

півкулі через доктрину Монро. Моїм прагненням було не лише заявити про 

ці права, але й відверто визнати всю повноту обов’язків, які існують поряд з 
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цими правами»236. Таким чином Т. Рузвельт, згадуючи розвиток подій 

довкола Панамського каналу, рішуче доводив право, та навіть обов’язок, 

США на втручання у внутрішні справи країн Американського континенту, як 

до того зобов’язує доктрина Монро. Т. Рузвельт, пов’язуючи доктрину 

Монро з прагненням США до монопольного контролю за міжокеанським 

каналом, вкотре наголошує на тому, що, за доктриною, «Західна півкуля не 

може розглядатися як об’єкт розпорядження або окупації державами Старого 

Світу»237.  

Слід відзначити загалом позитивне сприйняття доктрини Монро 

світовою спільною, перш за все Великою Британією, багатолітнім 

суперником США в боротьбі за вплив у Західній півкулі. Причиною була 

суто політична, а не економічна спрямованість доктрини. «Принципи 1823 

року» були праобразом політики «відкритих дверей», яка не суперечила 

британській політиці вільної торгівлі. Вона не являлася засобом досягнення 

виключних прав у торгівлі з латиноамериканськими республіками або 

контролю над їхньою фіскальною політикою. Фактично в переддень 

офіційного відкриття Панамського каналу кореспондент газети «The Times» у 

Вашингтоні так резюмував його значення в фінансовій сфері: канал 

перетворився на «комерційний символ Панамериканізму». США на початку 

ХХ ст. ставили на меті зробити всю американську торгівлю більш закритою 

від Старого Світу. Панамський канал, споруджений та повністю 
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підконтрольний США, ставав символом доктрини Монро в комерції та 

економіці238.   

Для сучасників перипетії довкола спорудження міжокеанського каналу, 

як і встановлення протекторату над Кубою на основі «поправки Платта» та 

роль, яку відіграли Сполучені Штати в цих подіях, також сприймалися як 

наслідок розвитку доктрини Монро в політиці відносно Латинської Америки. 

На думку Дж. Секстона, ці два епізоди стали передвісником ревізії доктрини, 

яка робила політику США в регіоні інтервенціоністською, але не відверто 

колонізаторською239.  

Як висновок, можна констатувати, що за винятком затоки Гуантанамо 

та зони Панамського каналу Сполучені Штати формально не анексували 

території, убезпечуючи власні стратегічні інтереси через встановлення 

протекторатів та співробітництво з дружніми їм урядами. Незважаючи на 

засоби досягнення мети, успіхи американської дипломатії на Панамському 

перешийку сприяли зміцненню авторитету Республіканської партії. 

Водночас, як влучно зазначив кубинський історик Л. Перез, «інтервенція 

вела до подальшої інтервенції»240. Безпрецедентні права США в регіоні 

Центральної Америки, пов’язані з відповідними зобов’язаннями, 

проторували шлях новому баченню традиційної політики невтручання, що 

втілилося у поправці Т. Рузвельта до доктрини Монро та якісно новій ролі 

Сполучених Штатів у регіоні Латинської Америки. 
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3. 2. Венесуельська криза 1902-1903 рр. 

 

Однією з характерних рис розвитку світової дипломатії на початку ХХ 

ст. стала її економізація – зміщення вектору геополітичних та 

геостратегічних інтересів великих держав до економічних. Еволюція 

зовнішньої політики Сполучених Штатів, перш за все в країнах Латинської 

Америки, може слугувати прикладом даної тенденції. У 1823 р. президент 

Дж. Монро, проголошуючи своє послання Конгресу, що зрештою і втілилося 

в доктрину Монро, пропонував Латинській Америці захист від політичного 

втручання з-за океану. Однак на початку ХХ ст. Сполучені Штати взяли на 

себе обов’язок  захисту південних сусідів від економічного проникнення чи 

контролю над ними європейських держав. Трансформована доктрина Монро 

перетворила США на вартового обох американських континентів, що, в свою 

чергу, неминуче змінювало позицію країни стосовно Європи. Водночас нові 

територіальні надбання в Тихому океану – Гавайї та Філіппіни – вимагали 

втручання в розвиток Азійської частини світу.  

Територіальна експансія ХІХ ст., подібна відвертому захопленню Куби, 

Пуерто-Рико чи Філіппін, залишилася в минулому. Як сучасна американська, 

так і раніше радянська історична наука, наголошують на бурхливому 

економічному розвиткові США, що вимагав нових ринків збуту та джерел 

сировини241. Однак європейський зразок колоніальної політики в Азії та 

Африці потребував забагато коштів та уваги з боку метрополії. Сильні 

расистські настрої в суспільстві Сполучених Штатів уряд від можливого 

подальшого територіального розширення раїни за рахунок південних сусідів. 

Серед політиків, вчених та журналістів, що зрештою формували громадську 

думку, панувало уявлення про лінивих, відсталих у розвитку «латино-

                                                           
241 История США : В 4-х т. / Редкол.: Г. Н. Севостьянов (гл. ред.) и др.  //  Т. 2 

(1877-1918). –  М. : Наука , 1985. – C.  296. 
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індіанців», що підірвуть могутність щойно зміцнілої американської нації та її 

англосаксонське ядро242.  

Натомість Вашингтон міг утримувати домінуюче становище в усій 

Західній півкулі завдяки економічним важелям впливу, що підкріплювались 

поміркованими військовими інтервенціями. У період між 1898 та 1934 рр., 

коли «політика доброго сусіда» Франкліна Рузвельта докорінно змінила 

засади дипломатії США в Латинській Америці, було здійснено близько 30 

військових втручань у регіон Центральної Америки та Карибського басейну. 

На короткий проміжок часу було окуповано Гондурас, Мексику, Гватемалу 

та Коста-Ріку,  роками американська адміністрація контролювала Гаїті, Кубу, 

Нікарагуа, Панаму та Домініканську Республіку. До берегів Венесуели та 

Чилі відправлялися військові кораблі, з метою здійснення тиску під час 

заворушень у цих країнах, але сухопутна висадка тут не здійснювалася. 

Подібна політика в світовій історії отримала назву «дипломатії канонірок» – 

досягнення зовнішньополітичних цілей через демонстрацію військово-

морської могутності. Разом з цим американці жодного разу не вторгалися до 

південноамериканської держави, хоча в ХІХ ст. війська США надсилалися до 

Аргентини, Колумбії, Перу, Уругваю та Парагваю243. 

Підвалини подібних зовнішньополітичних методів були закладені за 

президентства Т. Рузвельта та отримали назву «політики великого кийка».  

Уперше даний термін публічно прозвучав у виступі Т. Рузвельта на Першому 

державному ярмарку в штаті Міннесота 2 вересня 1901 р., за 4 дні до замаху 

на президента В. Мак-Кінлі. Тоді ще віце-президент Т. Рузвельт процитував 
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243 Grandin G. Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise 

of the New Imperialism / G. Grandin. – New York : Metropolitan Books, 2007. – 

P. 20. 



 110 

західноафриканське прислів'я: «Говори тихо і тримай великий кийок, і ти 

далеко підеш»244. За документальними джерелами, Т. Рузвельт і раніше 

висловлював прихильність до подібного метода ведення політики – у листі 

від 26 червня 1900 р. до Генрі Спрага, свого друга за приватним клубом 

«Юніон Ліг Клаб»245. Прихильність до «ріалполітік» як політики, що 

відстоювала б інтереси держави та спиралася на її військову силу, та 

патерналізм щодо латиноамериканських країн потребували потужного 

концептуального забезпечення, і доктрина Монро, як традиційна, мало не 

священна, основа зовнішньої політики Сполучених Штатів, була вміло 

використана Т.Рузвельтом. Модернізувавши доктрину, він фактично 

узаконив право США як «міжнародної поліцейської сили» на збройну 

інтервенцію в інші країни. «Поправка Рузвельта до доктрини Монро» 

засвідчила переконання американського політикуму в безпрецедентній 

могутності їх країни, що перетворювалася на світову державу. 

Лейтмотивом всієї ранньої історії латиноамериканської політики США 

була боротьба за вплив з Великою Британією. Але поступки, на які пішла 

Британська імперія у Венесуельській кризі 1895 р. та при укладенні договору 

Хея-Паунсфота стосовно Панамського каналу, сигналізували про зменшення 

ролі та зацікавленості британців у регіоні. Як вже зазначалося, пріоритетним 

напрямком політики Вайтхоллу був азійський та африканський. На початку 

ХХ ст. з’явився новий грізний суперник американському пануванню на 

континенті – Німеччина. Країна, подібно до США, пройшла складний та 

довгий процес національної консолідації і поступово перетворилася на 
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одного з наймогутніших гравців у світовій політиці. Д. Перкінс вважає 

історію відносин США з Берліном на початку ХХ ст. тісно пов’язаною з 

еволюцією доктрини Монро246. 

Як у США, так і в Німеччині відбувалося стрімке зростання 

економічного та промислового потенціалу. Обидві країни в досліджуваний 

період втілювали програми перебудови та посилення військово-морських 

сил. Комплекс німецьких законів про військово-морський флот – 

Flottengesetze – мав забезпечити країну першокласними бойовими кораблями 

і ставав своєрідною «точкою не вороття» у відносинах з провідними 

світовими державами, до яких прагнули зарахувати себе й США247.  

Вирішальним же вогнищем напруженості стала Латинська Америка, 

особливий регіон американської зовнішньої політики. Вільгельм II ще в 1897 

р. назвав германсько-американську суперечку через латиноамериканський 

ринок «початком війни не на життя, а на смерть»248. 

Кайзер неодноразово закликав до створення потужного німецького 

флоту, здатного захистити німецькі інтереси від загрози з боку США. 

Німецькі лідери використовували галас навколо поправки Р. Олні до 

доктрини Монро для того, щоб домогтися прийняття другого закону про 

військово-морське будівництво.  Політики у Вашингтоні із занепокоєнням 

спостерігали за нарощуванням німецької присутності на ринках Латинської 

Америки та збільшенням кількості німецьких емігрантів до країн Південної 
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Америки. Зокрема в Бразилії їх чисельність на початок ХХ ст. сягала 300 

тисяч249.  

У Німеччині в середньому чисельність населення збільшувалася 

стрімкими темпами, традиційна проблема розширення життєвого простору 

ставала все гострішою. Німецька правляча верхівка не приховувала свого 

прагнення розширити «місце під сонцем» навіть у далеких від Європи 

куточках Земної кулі, почавши їх освоєння з розташування військово-

морських баз, у тому числі – на островах в Карибському морі та Південній 

Америці. Німецькі урядовці, звісно ж, прагнули міжнародного визнання 

інтересів своєї країни в Західній півкулі, але  при цьому діяли вкрай 

виважено. Ними враховувалася специфічна позицію США та можливість 

перешкоди занадто активній їх політиці через доктрину Монро. Перший 

канцлер Німецької імперії О. фон Бісмарк називав доктрину «маніфестом 

американського гонору»250. Канцлер Б. фон Бюлов розглядав її як образу та 

порожню погрозу; адмірал А. фон Тірпіц не приховував свого бажання 

заснувати військово-морські бази в Бразилії та Карибському морі251.    

Попри це головна сфера інтересів Берліна лежала в Азії та Африці. На 

думку Н. Мітчелл, у задумах Німеччини не було знищення доктрини Монро, 
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як і порядку, що вона встановлювала252. Цієї ж думки дотримувався й Д. 

Перкінс –  на основі документальних джерел він доводив, що в планах 

Німеччини й Великої Британії не було територіальних захоплень у Західній 

півкулі253.  Однак подібна інтерпретація Держдепартаментом німецької 

загрози дозволяє констатувати певні закономірності.  

По-перше, акцентування на можливості проникнення європейців до 

американської сфери впливу лунало від прибічників експансіоністської 

зовнішньої політики та реформування військово-морського флоту. На кінець 

ХІХ ст. в США популярності набули погляди контр-адмірала А.Мегена, який 

доводив, що військово-морська могутність країни є вирішальною для 

позиціонування її як держави світового рівня254. Сам Т. Рузвельт у своїй 

«Автобіографії» називав праці А. Мегена обов’язковими для ознайомлення 

державним діячем, наполягаючи, що США повинні мати потужний 

військово-морський флот255. До 1890-х рр. захист океанських узбережжь 

Сполучених Штатів від ймовірної атаки був цілком достатнім. Постання 

трансатлантичних імперій, забезпечених могутнім військово-морським 

флотом, стало етапом глобалізації в міжнародних відносинах.  
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У 1896 р., викладаючи передвиборчу програму Республіканської партії, 

Рузвельт окреслив пріоритетні завдання зовнішньої політики: негайна анексія 

Гавайських островів, спорудження міжокеанського каналу, відродження 

доктрини Монро та її визнання світом, перш за все, у світлі венесуельського 

конфлікту, – Великою Британію. Убезпечити виконання цих завдань мав 

«першокласний бойовий флот…з потужних лінкорів»256. У першому своєму 

щорічному Посланні Конгресу США в 1901 р. президент Т. Рузвельт у 

заявив, що «військово-морський флот дасть нам змогу відстояти доктрину 

Монро від насмішок та неповаги з боку будь-якої нації»257.  З іншого ж боку, 

подібна чутливість до найменшої зацікавленості Старого Світу до Латинської 

Америки свідчить про прагнення Сполучених Штатів до абсолютної 

гегемонії в регіоні. 

Слід визнати, що зазіхати на цю гегемонію європейці могли й через 

придбання островів на головному морському шляху з Європи до Америки. З 

часів, коли винайдення парового двигуна зробило можливою активну 

трансатлантичну торгівлю, стрімко зросло значення вугільних станцій 

вздовж усього атлантичного узбережжя Американського континенту. 

Вугільні станції перетворилися на «золото» у світовій торгівлі, і всі 

зацікавлені країни прагнули заволодіти ізольованими островами на 

головному морському шляху»258 . Велика Британія вже володіла колоніями на 
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островах у Карибському морі. Одним з найважливіших стратегічних вузлів у 

даному контексті ставали Віргінські острови в Карибському морі, на схід від 

Пуерто-Ріко. З середини  XVIII ст. цей архіпелаг належав Данії. Німеччина 

неодноразово здійснювала спроби купівлі або захоплення окремих 

карибських островів. Сполучені Штати рішуче не могли допустити появи 

німецького форпосту в зоні спорудження Панамського каналу.  

Одночасно з питаннями статусу Куби та Панамського каналу 

адміністрації Т. Рузвельта взимку 1902-1903 рр. довелося зіткнутися з 

гострою проблемою невиконання Венесуелою фінансових зобов’язань перед 

європейськими державами. Внутрішня ситуація в цій країні була вкрай 

напруженою та нестабільною. У 1899 р. венесуельський диктатор С. Кастро 

заявив про неспроможність його країни сплатити європейським кредиторам 

величезний борг, забезпечений державними облігаціями.  Уряди Великої 

Британії, Німеччини  та Італії в 1901 р. висунули матеріальні претензії 

Венесуелі – відшкодування збитків, завданих європейським громадянам під 

час внутрішніх заворушень в країні, компенсації за затримку торговельних 

кораблів, стягнення прострочених боргів259. Серед країн-кредиторів крім 

вищезазначених були також США, Бельгія, Іспанія, Нідерланди, Швеція, 

Норвегія, Франція та Мексика. Претензії щодо невиконання Венесуелою 

фінансових зобов’язань перед зарубіжними кредиторами висувалися мало не 

з моменту проголошення незалежності країни. Президент США З. Тейлор 

(1849-1850 рр.) згадував про цю проблему у своєму посланні Конгресу в 1849 

р., М. Філмор (1850-1853 рр.) – у 1852 р260.  
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Президент С. Кастро звернувся до американського уряду, апелюючи до 

доктрини Монро, яка мала стояти на захисті незалежних держав континенту, 

але очікуваної підтримки не знайшов. Приблизно за рік до цих подій Т. 

Рузвельт, перебуваючи на посаді Віце-президента, у листі до свого друга, 

німецького дипломата барона фон Шпека давав тому пораду, що в разі 

скоєння якоюсь дрібною латиноамериканською країною злочину її слід 

покарати261. Так само, у своєму першому звітному посланні президента 

Конгресу 3 грудня 1901 р., Т. Рузвельт, наголошуючи на неухильній 

прихильності доктрині Монро як запоруки «підтримання незалежності та 

сталого розвитку народів Нового Світу», дав зрозуміти, що доктрина 

заперечує захоплення територій, але невійськову інтервенцію як таку 262. 

У даному конфлікті позиція Німеччини продемонструвала гостроту 

протиріч між Берліном та Вашингтоном. На офіційному рівні все відбувалося 

дипломатично. 11 грудня 1901 р. посол Німеччини у Вашингтоні Т. фон 

Голлебен офіційно запевнив, що його уряд «не має жодного наміру чи 

прагнення до бодай найменшого територіального надбання на 

Південноамериканському континенті або прилеглих островах»263. Подібний 

застережний захід було вжито, аби запобігти можливій апеляції 

Сполученими Штатами до доктрини Монро. 16 грудня Дж. Хей представив 

відповідь США. Меморандум починався з цитування славнозвісного 
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послання Т. Рузвельта Конгресу в 1901 р.: «доктрина Монро декларує 

заборону розширення будь-якої неамериканської держави за рахунок земель 

американських держав… Доктрина жодним чином не пов’язана з 

комерційною політикою американських держав, які можуть формувати її на 

власний розсуд»264. У такий спосіб США усунулися від втручання в конфлікт 

довкола фінансових зобов’язань Венесуели. 

 Протягом року дипломатичні переговори залишалися 

безрезультатними. Ситуація загострилася на кінець 1902 р., коли 

європейськими урядами було вирішено вдатися до військових дій щодо 

Венесуели. На знак поваги до позиції США 25 листопада 1902 р. про плани 

європейських країн було заздалегідь представлено офіційному 

Вашингтону265. Держсекретар Дж. Хей відповів, що США всіляко 

засуджують будь-яке європейське втручання в справи південноамериканської 

республіки, але припускають, що в даному випадку воно є виправданим266. 

Поряд із дипломатичними зусиллями відбувалася й демонстрація сили –  

масштабні маневри американського військового флоту в Карибському морі.  

Перше послання президента Т. Рузвельта Конгресу США відкрило 

новий етап у зовнішній політиці та військово-оборонній стратегії країни. 

Вперше в американській історії президент повідомив про «масштабні морські 

навчання під безпосереднім командуванням адмірала військово-морського 

флоту»267. Мова йшла про героя Іспансько-американської війни  та затятого 
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германофоба Дж. Дьюі. Саме його ім’я надавало події виключного значення 

та мало привернути увагу в усьому світі. Уперше також подібні навчання 

проходили поза межами континентальних вод США – в районі Пуерто-Ріко 

та в безпосередній близькості від венесуельського узбережжя. Із 

завершенням Іспансько-американської війни та переходом  острову під 

протекторат США значно змінилася розстановка військово-політичних сил у 

регіоні. У липні 1901 р. спеціальний комісар США Дж. Роу, призначений для 

перегляду та адаптації законів острову до нових умов, писав, що подальша 

доля доктрини Монро залежатиме від дій США саме в Пуерто-Ріко268. 

1 грудня 1902 р. адмірал Дж. Дьюі на президентській яхті «Мейфлауер» 

відплив з Вашингтона на південь. У цей час у США пильно стежили за діями 

європейців стосовно виплати Венесуелою боргів. Через роки Т. Рузвельт в 

одному зі своїх листів зізнався, що очікував слушного моменту, аби 

використати доктрину Монро, оскільки вірив, що «лише сила, бажання та 

готовність її використати» змусять Німеччину повністю осягнути зміст та 

значимість доктрини269. 2 грудня 1902 р. президент Т. Рузвельт вдруге 

зачитав своє звітне послання Конгресу США, вкотре зазначивши, що 

«доктрина Монро має розглядатися як найголовніша ознака американської 

зовнішньої політики», але при цьому додав, що «вона буде порожнішою за 

холостий постріл, якщо ми не маємо наміру підтримати її, а підтримати її 

зможе лише сильний військово-морський флот»270. 
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У  спробі повернути свої кошти європейці вдалися до рішучих дій. За 

зізнанням Дж. Хея, «прийшов час випробування для доктрини Монро»271. 

Подальші події розвивалися вкрай бурхливо. 7 грудня 1902 р. дипломатичних 

представників Великої Британії та Німеччини було відкликано  з Каракасу272. 

Наступного дня президент США зустрівся з німецьким послом фон 

Голлебеном та повідомив про морську ескадру Дж. Дьюі, яка мала на меті 

лише тактичні навчання, але в разі територіальної окупації Німеччиною, 

США «змушені будуть діяти». Нагадав Т. Рузвельт і про окупований німцями 

китайський порт Цзяо-Чжоу. У владних колах США існувала думка про 

можливість захоплення Німеччиною однієї з венесуельських заток та 

перетворення її на військово-оборонну базу на зразок Цзяо-Чжоу273.  

9 грудня Німеччина та Велика Британія розпочали блокаду 

венесуельських портів та захопили або знищили фактично весь не чисельний 

військово-морський флот С. Кастро. Було також висунуто погрозу висадки 

сухопутних військ. За пропозицією німецького уряду, було оголошено саме 

про «військову блокаду», а не проголошення війни, що потребувало б 

схвалення Бундесрату, та надавало б діям майже безповоротного 

характеру274. 11 грудня до блокади приєдналася Італія. 13 грудня німецькі та 

британські кораблі обстріляли один з головних венесуельських портів - 

Пуерто-Кабельо.  
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Того ж дня в Лондоні та Берліні було отримано через Вашингтон 

депешу від Кастро, в якій пропонувалося врегулювання конфлікту через 

арбітраж. Жодна з країн не пристала на умови пропозиції. У Білому Домі із 

зростаючим занепокоєнням спостерігали за подіями у Венесуелі. У 

американській пресі розгорнулася широка кампанія, що мала на меті скласти 

підґрунтя активній позиції США у сприянні вирішення суперечностей, як 

того вимагало дотримання доктрини Монро. До того ж першочерговим 

завданням Вашингтона було усунення будь-якої європейської присутності в 

зоні майбутнього спорудження міжокеанського каналу.  

14 грудня 1902 р. Т. Рузвельт повідомив послу Німеччини Т. фон 

Голлебену, що військова ескадра під командуванням адмірала Дж. Дьюі 

готова до відправки до берегів Венесуели у випадку, якщо протягом 10 днів 

Німеччина не погодиться на передачу справи на арбітражне вирішення. 

Вперше дані про цю розмову з’явилися у біографії державного секретаря Дж. 

Хея, упорядником якої був В. Б. Теєр, а особисто Т. Рузвельт здійснював 

правки275. Проте, у тритомній публікації щоденників та листів Дж.Хея, 

виданих його дружиною в 1908 р., інформація про подібний інцидент 

відсутня, що дозволяє припустити, що власне Т. Рузвельт розповів В. Б. 

Теєру про ультиматум Німеччині.   

Посол негайно телеграфував до Берліна. Т. фон Голлебен добре знав 

масштаб антинімецьких настроїв у США та радив кайзеру Вільгельму ІІ не 

жартувати із доктриною Монро, зважаючи на  ту інтерпретацію, якої надав їй 

президент Т. Рузвельт.  Названа вище дослідниця Н. Мітчелл стверджує, що 

подібні рішучі дії США були обґрунтовані не реальною загрозою, а радше 
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прагненням продемонструвати виключну гегемонію в Західній півкулі276. 17 

грудня Велика Британія пристала на умови США стосовно арбітражного 

вирішення проблеми.  

Додамо, що у життєписі 1919 р. «Теодор Рузвельт: особиста біографія» 

містився лист колишнього президента упоряднику видання, його особистому 

другу В. Б. Теєру. У ньому Т. Рузвельт вперше зізнався у можливості 

застосування збройних сил США для врегулювання венесуельської 

проблеми: «Захоплення території було б прямою небезпекою для Сполучених 

Штатів, оскільки ставило б під загрозу або під частковий контроль проект 

міжокеанського каналу…Я швидко переконався в тому, наскільки грізним 

опонентом може бути Німеччина… Я переконався в тому, що Англія не 

підтримає Німеччину в разі зіткнення зі Сполученими Штатам, залишившись 

нейтральною... Я також пересвідчився, що Німеччина мала намір заволодіти 

частиною Венесуельської затоки з подальшим її перетворенням на 

укріплений плацдарм, на зразок Цзяо-Чжоу, з метою подальшого набуття 

певного контролю над міжокеанським каналом та справами Південної 

Америки загалом»277. Отже, Німеччина в очах американського президента 

поставала агресором, що претендує на дуже значиму роль у 

латиноамериканських справах. Втім, слід пам’ятати, що даний лист В. Б. 

Теєру був написаний Т. Рузвельтом у 1916 р. – у розпал Першої світової 

війни, коли ставлення до кайзерівської Німеччини було вкрай ворожим та, 

часом, упередженим.  У Лондоні ж добре пам’ятали кризу довкола Венесуели 
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в 1895 р. та усвідомлювали, якою небезпечною зброєю може бути доктрина 

Монро, залежно від ситуації.  

 19 грудня, через 36 годин після ультиматуму Т. Рузвельта, було 

отримано секретне комюніке з Берліна: Німеччина погоджувалася на 

арбітраж та виключала будь-яке захоплення венесуельських територій278. 20 

грудня блокаду венесуельських портів було формально знято (офіційно ж 

вона тривала до підписання протоколу в лютому 1903 р.). Усі залечені в 

конфлікт сторони, включно з самою Венесуелою, усвідомлювали 

безперспективність блокади й можливість ще більшої економічної шкоди. Як 

і в ситуації першої Венесуельської кризи 1895 р. набільші переваги знову 

отримали США. Т. Рузвельт у листі до Г. Клівленда заявив: «Ми досягли 

успіху, змусивши Англію та Німеччину однозначно визнати доктрину 

Монро»279. 

Саме в цей період невизначеності з’явився новий, альтернативний, 

підхід до вирішення міжнародних конфліктів, зокрема в Західній півкулі, 

пов’язаних із неспроможністю багатьох латиноамериканських країн 

виконувати свої фінансові зобов’язання. 29 грудня 1902 р. за дорученням 

уряду Аргентини посол у США М. Гарсіа Мероу офіційно представив 

бачення Буенос-Айресом проблеми та можливого шляху її вирішення. Воно 

було викладене у  листі Міністра закордонних прав Аргентини Л. Драго, який 

виступав проти  силових методів стягнення державного боргу280. Разом з тим, 

не відкидалося право іноземних держав на дипломатичне втручання. Такі 

погляди виростали з ширшої доктрини Кальво –  за ім’ям аргентинського 

дипломата та фахівця з міжнародного права Карлоса Кальво. Його концепція 
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(1868 р.) базувалася на принципі недоторканості державного суверенітету, 

що, на думку Кальво, означав рівність громадян країни та іноземців у 

фінансових суперечках281.  Концепція, втім, так і не набула чинності в 

міжнародному праві.  

Л. Драго в контексті Венесуельської кризи 1902 р. звернувся до 

поглядів Кальво. Його теорія була вужчою, оскільки стосувалася лише 

стягнення боргів, забезпечених випуском державних облігацій. На думку Л. 

Драго, держава, що випустила облігації, не перебуває в договірних 

відносинах з кредиторами, що придбали їх на відкритому ринку на власний 

розсуд. Тому суверенна влада держави дозволяє їй самій визначати терміни 

сплати свого боргу за державними позиками. У даному випадку  іноземні 

тримачі облігацій мали вдаватися лише до прямих дипломатичних перемовин 

з урядом-боржником282.  Л. Драго також звернув увагу на той факт, що 

особливе обурення в Європі викликала вимога президента С. Кастро, аби 

відшкодування збитків здійснювалося не дипломатичними каналами, а через 

судову систему Венесуели283.  

Свою ноту уряду США Л. Драго розпочав із зауваження, що 

«стягування кредитів військовими методами передбачає територіальну 

окупацію». Це, в свою чергу, суперечить принципу рівності суверенітетів та 

доктрині Монро, поборниками яких завжди були й залишаються Сполучені 

Штати. Драго висунув припущення, що «державний борг не може слугувати 

виправданням озброєної інтервенції або фізичної окупації території 
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американського народу європейською державою». Свою пропозицію він 

бачив як економічний додаток до доктрини Монро. Доктрина мала бути 

розширена та зміцнена завдяки принципу рівності держав у  міжнародному 

праві. У викладі Л. Драго, для кожної з країн континенту мала бути 

забезпечена недоторканість не лише від Європи, а й від будь-якої іншої 

американської держави284. Вирішення гострої проблеми країн Латинської 

Америки, що перебували на межі дефолту Л. Драго бачив у спільних діях 

урядів всіх країн півкулі, що в довгостроковій перспективі мало сприяти 

створенню справедливої системи співробітництва держав континенту на 

засадах незалежності та рівноправ’я. Попри чисельні апелювання до 

доктрини Монро, яка лежала в основі пропозиції Л. Драго, аргентинець 

виключав право на втручання в латиноамериканські конфлікти й  самих 

США.  

Подібне припущення не могло не занепокоїти Вашингтон. 

Держсекретар Дж. Хей тривалий час не надавав відповіді, адже 

формулювання Драго виключали можливість вторгнення з боку будь-якої 

держави, в тому числі й Сполучених Штатів. Лише 17 лютого 1903 р. з боку 

Дж. Хея надійшла офіційна відповідь, у якій позиція США відбивалася 

словами самого президента Рузвельта: «Ми не гарантуємо захист від 

покарання, у випадку порушення правил будь-якою державою»285. Пізніше Т. 

Рузвельт схвально відгукався про доктрину Драго. У 1914 р. у статті 

«Південна Америка та доктрина Монро» для видання «Аутлук», редактором 

якого  він був, колишній президент зазначав: «Я схиляюся до думки, що ми 

маємо негайно прийняти доктрину видатного аргентинського фахівця з 

міжнародного права, сеньйора Драго»286.  
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Венесуельська криза стала останньою спробою європейських країн 

застосувати проти латиноамериканської країни-боржника силові методи. 

Змішана американсько-венесуельська комісія із взаємних претензій 

визначила обсяг боргів та механізм їх поступової виплати. Але з боку 

Великої Британії, Німеччини та Італії постала вимога першочергової повної 

компенсації саме їм як учасникам блокади. Власне Т. Рузвельт згадував, що 

кайзер Вільгельм ІІ запропонував йому особисто виступити в якості 

міжнародного арбітра. Рузвельт, будучи представником зацікавленої сторони 

– США – відмовився, і зрештою справу  було передано на розгляд Гаазького 

суду287. За його рішенням від 22 лютого 1904 р., держави, що оголосили 

блокаду в 1902 р., отримали привілеї у виплаті боргів. Таким чином, мирний 

суд фактично схвалив право на військовий примус288. 

У 1904 р. Т. Рузвельт писав державному секретарю Е. Руту, що 

«венесуельська справа була обурливим кроком проти доктрини Монро, а її 

прийняття великими державами та згода на арбітражне вирішення через 

Гаазький трибунал стало одночасно величним кроком до забезпечення 

міжнародного миру»289. Разом з тим, недвозначне виправдання Гаазьким 

судом дій європейських країн у Венесуелі та перманентна нестабільність у 

Латинській Америці давали привід для побоювання, що в майбутньому 

подібна інтервенція обов’язково повториться та матиме наслідком 

територіальні анексії. Цього Т. Рузвельт категорично не міг допустити та, 

прагнучи випередити можливий небажаний розвиток подій, звернувся до 

доктрини Монро, виголосивши власне її бачення з позицій початку ХХ ст. 

                                                                                                                                                                                           

http://www.theodorerooseveltcenter.org/Research/Digital-

Library/Record.aspx?libID=o279302 

287 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. – 1904. – Р. 505. 

288 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. – 1904. – Р. 509. 

289 Op. cit. Sexton J. The Monroe Doctrine: Empire and Nation in Nineteenth-

Century America / J. Sexton. – New York : Hill and Wang, 2011. – Р. 226. 



 126 

Таким чином, на початку ХХ ст. перемога США в Іспансько-

американській війні 1898 р. та встановлення протекторату над рядом 

островів, досягнення права на одностороннє спорудження та адміністрування 

міжокеанського Панамського каналу ставили перед Вашингтоном низку 

важливих викликів. Президент Т. Рузвельт відповідав на них «великим 

кийком» – погрозою або безпосереднім використанням  силових методів 

досягнення цілей. Подібна стратегія мала забезпечити економічне та 

політичне лідерство США в регіоні, перш за все – в зоні Карибського 

басейну. Переломним моментом для відносин США з великими 

європейськими державами, перш за все – з Німеччиною, стала Венесуельська 

криза 1902-1903 рр. Національним пріоритетом для США ставало витіснення 

економічного впливу європейців з Нового світу. Знаряддям у досягненні цієї 

мети стало кардинально нове прочитання доктрини Монро. 

 

3. 3. Криза в Домініканській Республіці та «поправка Рузвельта до 

доктрини Монро» (1904 р.) 

 

Низкою дослідників головна небезпека могутності США на початку 

ХХ ст. вбачається у хиткості світової фінансової системи. Кінець ХІХ ст. 

позначився небувалою кількістю боргових позик, наданих як на державному, 

так і на приватному рівні. Левова доля цих кредитів йшла до країн 

Латинської Америки, попри їх загрозливе фінансове становище, близьке до 

дефолту290. Латиноамериканський світ, незважаючи на економічну та 

політичну нестабільність, залишався привабливим регіоном для 

європейських капіталовкладень. Позикодавці вміло використовували потребу 

в готівці нових місцевих урядів, що постійно змінювалися. Вони 

встановлювали величезні відсоткові ставки за позиками, що потім частинами 
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продавалися на вторинному ринку облігацій. При цьому кожен наступний 

уряд міг відмовитися від кредитів, виданих його попереднику, або ж 

вимагати перегляду умов позики291. Упродовж другої половини ХІХ ст. 

Єгипет, Османська імперія, Сербія та Греція фактично потрапили під 

контроль великих європейських держав саме через неспроможність сплати 

своїх державних боргів; цей факт не міг не викликати занепокоєння у 

правлячих колах США, що мали виключити подібний сценарій на власному 

континенті. 

Під час першої каденції президента Т. Рузвельта увага Вашингтона в 

Латинській Америці була прикута до подій у Домініканській республіці, де 

пік напруження співпав із рішенням стосовно фінансових заборгованостей 

уряду С.Кастро в Каракасі. 22 лютого 1904 р. Гаазький трибунал своєю 

постановою відносно преференційної виплати Венесуелою боргів країнам-

учасницям блокади де-факто схвалив політику сили в питаннях виконання 

фінансових зобов’язань. Подібне рішення набуло широкого резонансу в 

суспільстві по обидва боки океану. У США його зустріли із незадоволенням 

та занепокоєністю. Ціла низка центральноамериканських держав перебувала 

в стані  економічного занепаду та була неспроможна виконувати фінансові 

зобов’язання перед іноземними кредиторами – великими європейськими 

державами та США.  

З огляду на формальне схвалення політики сили міжнародним судом, 

аби дотримуватися й далі доктрини Монро та уникнути інтервенціоністських 

акцій європейців у прагненні повернути кошти своїх громадян, США 

власноруч мали втрутитися в економічну політику латиноамериканських 
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країн та забезпечити виплату боргів державам Європи292. При цьому США 

прагнули до монополії в таких повноваженнях. У листі до тодішнього 

Військового міністра Е. Рута Т. Рузвельт писав: «Якщо ми дозволимо 

Німеччині и Англії виконувати роль поліцейської сили у Карибському 

регіоні, то отримаємо змогу не втручатися, коли тут відбуватимуться 

обурливі злочини. Однак, якщо ми  маємо намір заявити європейським 

державам «Руки геть!», то рано чи пізно нам самим доведеться підтримувати 

тут порядок»293. 

Особливо загрозлива ситуація склалася в Домініканській республіці. 

Ще в 1870  р. президент У. Грант прагнув до анексії Санто-Домінго, що 

вважав «дотриманням доктрини Монро», але через супротив Сенату США 

маленька карибська країна зберегла свою незалежність294. Головним 

конкурентом Сполучених Штатів тут була Німеччина, яка поступово 

отримала контроль над значною частиною банківських операцій країни295.  

На початку ХХ ст. країна фактично опинилася під цілковитим 

контролем американського консорціуму «Компанія з розвитку Санто-

Домінго» («КРСД»), створеного на початку 1890-х рр. за схвалення 

тодішнього державного секретаря та ідеолога панамериканізму Дж. Блейна. 

Невдовзі «КРСД», стала втіленням прагнення США до економічної першості 

в  Центральній Америці та Карибському регіоні. У 1920 р. 2/3 сукупного 
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експорту саме цього регіону, на відміну від Південної Америки, де провідний 

вплив утримувався за Великою Британією, відправлялися до США296. У 1899 

р. президента Домініканської Республіки У. Оро було вбито, і новий уряд у 

1901 р. здійснив спробу розірвати фінансову угоду з «КРСД». США 

втрутилися в конфлікт – арбітражним рішенням було визначено схему сплати 

боргів іноземним громадянам. Американська компанія при цьому отримала 

вагомі переваги297.  

Новий очільник Домініканської республіки К. Моралес відмовився 

визнати правомірність арбітражного рішення як такого. У той же час 

європейські кредитори обурилися привілейованим становищем «КРСД», а 

їхні уряди загрожували вдатися до інтервенції, аби досягти своїх цілей. За 

подібних умов Моралес на початку 1901 р. змушений був звернутися до 

Вашингтона під приводом недопущення подібного порушення доктрини 

Монро298. Водночас із підвищенням напруги довкола Домініканської 

Республіки зростало й невдоволення європейців несплатою боргів 

Венесуелою, а Сполучені Штати  посприяли скандальному відокремленню 

Панами від Колумбії, що зрештою зробило їх фактичним господарем 

майбутнього міжокеанського каналу. За подібних умов Т. Рузвельт не міг 

ігнорувати агресивні наміри європейців, що могло б трактуватися як відмова 

від національного обов’язку захищати доктрину Монро. Участь же в 

спільних діях із заокеанськими країнами відкривала б їм шлях до стратегічно 

надважливого Карибського регіону та Панамського каналу. За умов крайньої 

нестабільності у латиноамериканських країнах ситуація, подібна до 
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домініканської, могла скластися довкола фактично кожної з них. Тому США 

мали зайняти позицію, яка забезпечила б у майбутньому свободу дій.  

У травні 1904 р. за дорученням президента Т. Рузвельта Військовий 

міністр США Е. Рут зачитав на громадській асамблеї послання президента, 

яке пізніше, майже дослівно, було проголошене самим Т. Рузвельтом в 

Конгресі. Е. Рут заявив, що США, як «цивілізована нація» контролюватимуть 

сплату боргів кредиторам країнами Центральної Америки, Карибського 

басейну та північної частини Південної Америки299. 

Для офіційного представлення позиції США, що стала черговим 

витком історії американської зовнішньої політики та дипломатії, Т. Рузвельт 

обрав ту ж форму, що і Монро у 1823 р. – щорічне послання президента 

Конгресу США. Це ж дало змогу дочекатися офіційного визнання 

президентських виборів, за якими Т. Рузвельт був переобраний на другий 

термін. 6 грудня 1904 р. він виголосив: «Якщо країна доведе, що вона здатна 

ефективно і благопристойно вирішувати суспільні й політичні справи, і якщо 

вона зберігає порядок і виконує свої зобов’язання, їй не потрібно боятися 

втручання США. Хронічні злочини або безсилля, що призводять до розпаду 

всіх устоїв цивілізації, можуть в Америці, як і в будь-якому іншому місці, 

зрештою вимагати інтервенції якоїсь цивілізованої нації, а в Західній півкулі 

прихильність Сполучених Штатів до доктрини Монро може змусити їх, без 

власного бажання, у кричущих випадках, викликаних такими злочинами або 

безсиллям, виконати обов'язки міжнародної поліцейської сили»300. Т. 

Рузвельт звертався до основи оригінального послання Дж. Монро: 
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неминучість конфлікту між цивілізованими та відсталими народами. США 

представлялися стовпом та охоронцем цивілізації в Західній півкулі. Наголос 

робився й  на недопустимості перенесення колоніальної боротьби великих 

держав Європи на Американський континент.  

З часом дана промова отримала назву «поправки Рузвельта до 

доктрини Монро». Висловлені президентом міркування цілком заслуговують 

на звання повноцінної «доктрини Рузвельта», як її охрестив ще за рік до 

появи Ф. Бюно-Варілья301. Проте Т. Рузвельт, передбачаючи ймовірну 

протидію його вкрай войовничій політиці, звернувся до прикладу президента 

Дж. Полка. У 1845 р. Дж. Полк, виступивши проти навіть добровільної 

передачі територій будь-якої американської країни європейській, апелював  

до  глибоко шанованої традиції – доктрини Монро. Так само і у подальшому, 

врегульовуючи відносини з латиноамериканськими країнами, Т. Рузвельт 

вміло маніпулював відданістю США доктрині та ідеалам антиколоніалізму. 

Будучи адептом принципів «Маніфест Дестіні», Рузвельт надав власній 

поправці вигляду не простої декларації сили могутньої країни, а логічного 

розвитку традиційних американських обов’язків, що виходили з доктрини 

Монро та діяли на всезагальне благо302. Якщо оригінально ядром доктрини 

Монро була оборона та захист, то тепер її значення ставало відверто 

агресивним. Такий поворот в ідейних початках американської зовнішньої 

політики як символізував принципово нову концепцію безпеки та оборони, 

так і змінював розстановку світових геополітичних сил.  

20 січня 1905 р. у Санто-Домінго було укладено угоду про передачу 

США контролю над прибутками домініканських митниць у кількох портах 
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для забезпечення сплати боргів303. На межі ХІХ-ХХ ст. саме вони ставали 

головним джерелом як сплати боргів іноземним позикодавцям, так і 

прибутків для держав-боржників на кшталт Домініканської республіки304. 

Подібна політика мала упередити європейську інтервенцію, що могла 

перейти в окупацію, покладаючи на США обов’язок погашення боргів перед 

зарубіжними кредиторами.  

Передаючи на затвердження Сенату протокол договору з 

Домініканською Республікою, Т. Рузвельт у своїй промові заперечив 

інтервенціоністський підтекст угоди, заявивши , що вона «не покладає на нас 

жодних нових обов’язків, оскільки сама доктрина Монро вже надає нам таку 

гарантію»305. Втім певні пункти договору викликали у сенаторів з 

Демократичної партії різкий супротив: вони наполягали на дотриманні змісту 

оригінального документу, а не  викладу його Т. Рузвельтом. Очевидно, що їх 

протест був спричинений не лише зрозумілою опозицією президенту-

республіканцю, але й небажанням втягнення США у внутрішні справи 

нестабільних країн Карибського регіону. Серед пунктів договору з Санто-

Домінго було гарантування Сполученими Штатами територіальної цілісності 

Домініканської республіки та обов’язок з врегулювання боргу, довкола якого 

могла розгорнутися боротьба за участі європейських країн. Відмова Сенату 

ратифікувати договір змусила президента до прийняття його 

розпорядженням виконавчої влади у вигляді «тимчасової угоди» та 

заохочення великих американських фінансистів до надання кредиту, що 
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сприяв би консолідації боргу республіки306. Пізніше у своїй «Автобіографії» 

Т. Рузвельт писав: «Конституція дослівно не наділяла мене владою укладати 

такий необхідний  договір з Санто-Домінго. Але Конституція не забороняла 

того, що я зробив»307.  

На чолі управління домініканськими митницями був поставлений 

американський офіцер, а дипломатичні дії США підкріпив десант морської 

піхоти308 . У «Автобіографії» Т. Рузвельт пояснював свій вчинок планами 

«двох чи трьох європейських держав до спільних дій… і захоплення кількох 

морських портів з митницями…У випадку нашої бездіяльності закордонні 

держави частково заволоділи б Санто-Домінго»309. Це могло стати 

безпрецедентним відвертим порушенням доктрини Монро. Таким чином, 

президент Т. Рузвельт та держсекретар Е. Рут представили поправку як прояв 

відповідальності за Американський континент в ім’я цивілізації.  

Згодом ставало зрозуміло, що американське проникнення в 

Домініканську республіку обмежиться керівництвом митними зборами та їх 

розподіленням у сплаті боргу, уникнувши анексії. Т. Рузвельт розумів 
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пріоритетність законодавчого закріплення дій США в острівній державі310. 

Тому в лютому 1907 р. Сенатом був ратифікований договір, що не містив 

жодних умов, за якими Сполучені Штати змушені були б захищати 

територіальну цілісність Домініканської республіки або впорядковувати її 

борг. У протоколі договору також не містилося жодних посилань на 

доктрину Монро. Таким чином поправка Т. Рузвельта не отримала 

законодавчого підкріплення311.  

Як можна побачити формулювання та виклад промови Т. Рузвельта 

були вкрай нечіткими та розлогими, що дозволяло пристосовувати їх у 

майбутньому до найширшого кола виникаючих проблем. Були відсутні 

навіть посилання на власне Домініканську Республіку, що викликало 

побоювання в можливій імплементації нових зовнішньополітичних 

принципів будь-де в Новому Світі, та, як наслідок, – чисельних інтервенціях. 

Разом з тим поправка  не перетворила США на колоніальну державу, подібну 

до європейських. У адміністрації Т. Рузвельта усвідомлювали як жорстку 

опозицію подібній політиці всередині країни, так і весь обсяг обов’язків та 

пов’язаних з ними ускладнень, що виникли після Іспансько-американської 

війни стосовно Куби та Філіппін. Тому, хоча політика стосовно 

Домініканської Республіки і може бути охарактеризована як інтервенція, 

вона обмежилася управлінням митними зборами. Американські фахівці 

проводили підготовку домініканських митників та прикордонників, які в 

майбутньому мали б власними силами керувати митницями. У свою чергу 

покладення обов’язку зміцнення боргу Санто-Домінго на приватні 
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американські банки передвіщало пріоритетність майбутньої «дипломатії 

долара».  

Протекціоністська політика стосовно латиноамериканських країн 

впродовж всього ХХ ст. зумовлювала чисельні інтервенції, що 

обґрунтовувалися прагненнями підтримання тут закону та порядку, як того й  

вимагала доктрина Монро у прочитанні Т. Рузвельта. «Нам не уникнути того 

факту, що ми зайняли нове місце серед народів світу… Ми маємо наважитися 

стати великими»312. Пріритети США не були визнані ні європейськими 

імперіями, ні латиноамериканськими республіками, над якими Вашингтон 

прагнув взяти беззаперечне лідерство. Виконання останнього завдання 

потребувало розробки принципово нової дипломатії.  

Т. Рузвельт приділив багато часу роздумам над теоретичним 

обґрунтуванням майбутньої поправки 1904 р. В різні роки, залежно від 

обставин та адресата його міркувань, змінювалися певним чином і тези Т. 

Рузвельта стосовно того, чим є доктрина Монро. Позиція щодо доктрини як 

майбутньої «головної детермінанти зовнішньої політики всіх націй обох 

Америк» була висловлена  в першому звітному посланні президента 

Конгресу в грудні 1901 р313. Кількома роками раніше Рузвельт закликав до 

визнання доктрини як «провідного панамериканістського політичного 

принципу, життєво важливого для всіх нас»314.  
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Окремий розділ зібрання праць Т. Рузвельта «Американські ідеали та 

інші соціально-політичні нариси» має назву «Доктрина Монро» та 

присвячений роздумам президента над вищезазначеною проблемою. 

Політику Великої Британії у Південній Африці та Єгипті він вважав 

втіленням засад доктрини Монро. Європейські імперії,  на його думку, 

виконували цивілізаторську роль у менш розвинутих кутах земної кулі: 

Велика Британія – у Південній Африці, Єгипті та на Далекому Сході, 

Франція у Північній Африці, Росія – в Сибіру та на Кавказі315. Як можна 

прослідкувати, кожна з великих країн виконувала свою місію в певному 

регіоні, поділивши світ на зони впливу. Цілком природною зоною 

виключного впливу США як провідника цивілізації ставала Західна півкуля, 

а саме її незалежна, на початок ХХ ст., латиноамериканська, частина. Дж. 

Секстон вважає, що, якщо президент Монро у 1823р. поділив Земну кулю по 

вертикалі, то Рузвельт у 1904 р. провів горизонтальну межу між 

«цивілізованими» державами півночі та «нецивілізованими» – півдня316.  

Поправка Рузвельта до доктрини Монро не кидала виклик 

міжнародному порядку. Певна річ, американська політика з її претензіями та 

зухвалістю викликали занепокоєння серед правлячих верхівок Європи, але 

водночас і сприяла їх зацікавленості у підтриманні порядку та 

платоспроможності серед латиноамериканських країн. Особливо це 

стосувалося Великої Британії, адже нове місце США в архітектурі 

латиноамериканської безпеки (та з огляду на протистояння з Німеччиною) 

дозволило вивести значну частину Королівського Флоту з Атлантичної 

акваторії.  
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Захист всіх можливих шляхів доступу до Панамського каналу вимагав, 

по-перше, виключення найменшої можливості європейської інтервенції у 

Західній півкулі, а по-друге – перетворення Карибського моря на своєрідне 

внутрішнє озеро США. Сам президент Рузвельт натякав на таку можливість: 

«Наші права та інтереси полягають у дотриманні доктрини Монро…Це 

особливо вірно в питанні спорудження Панамського каналу… Пильний 

контроль за всіма підходами до цього каналу вимагає найжвавішої уваги до 

Карибського моря»317. 

Т. Рузвельт уважно стежив за розгортанням американсько-британських 

перемовин 1895 р., під час першої Венесуельської кризи. Він із захопленням 

сприйняв ноту Олні та дану ним трактовку доктрини Монро. 1896 р. у 

виданні «Бакалавр мистецтв» Т. Рузвельтом була опублікована стаття під 

назвою «Доктрина Монро»  з його власними міркуваннями стосовно 

доктрини та її останньої інтерпретації. Рузвельт стверджував, що ключові 

принципи доктрини склали основу американської зовнішньої політики ще до 

їх проголошення Джеймсом Монро у 1823 р., свідченням чому може бути 

опозиція придбанню Луїзіани в Іспанії Наполеоном у 1802 р318. Таким чином, 

у  суспільстві США склався протест проти європейського проникнення на 

Американський континент, чи був він у формі добровільного, забезпеченого 

матеріально, територіального трансферу або озброєного захоплення. 

 Спільність інтересів між Сполученими Штатами та їх Великою 

Британією, що породили доктрину Монро в 1823 р., призвели й до її ревізії Т. 

Рузвельтом у 1904 р. Під час Венесуельської кризи 1895р.  Прем’єр-міністр 

Великої Британії Р. А. Солсбері зазначав у  листі до Олні, що, якщо США 
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прагнуть захистити латиноамериканські держави «від наслідків їх неповаги 

чи провини перед іншими народами», то змушені будуть «контролювати 

поведінку цих громад»319. З огляду на події довкола Венесуели в 1895-1896 

рр. та дискусій щодо міжнародної правомірності доктрини Монро, Т. 

Рузвельт зізнавався, що тут доктрина була «зовсім не питанням закону», а 

«питанням політики». У традиціях «Маніфест Дестіні» він переконував, що 

«виключно в інтересах цивілізації, держави обох Америк мають розвиватися 

власним шляхом», при цьому «іспанська Америка» – під опікою та 

зверхністю США320.  

У самій «іспанській Америці» ставлення до поправки Т. Рузвельта до 

доктрини Монро не було однозначним. У найважливішому для США 

Карибському регіоні та Центральній Америці зростали антиамериканські 

настрої. Досить неочікуваною стала підтримка ініціатив Білого Дому в  

традиційно неприязній Південній Америці, де уряди багатьох країн 

поступово переорієнтовувалися на економічне та стратегічне партнерство з 

Вашингтоном. Аргентина стала активно підтримувати панамериканізм під 

проводом США. Слід додати, що у 1906 р. Панамериканська конференція в 

Ріо-де-Жанейро проводилася у щойно збудованому «Палаці Монро».  

Т. Рузвельт називав доктрину Монро «еквівалентом відкритих дверей у 

Південній Америці», а найпотужніші держави континенту –  Аргентину, 

Бразилію та Чилі – «гарантами доктрини в Америці південніше Еквадору»321. 

Але й тут сприйняття не було однозначним: доктрина Монро в трактуванні Т. 

Рузвельта повсякчасно розглядалася як загроза та перешкода становленню 

панамериканізму в тому вигляді, який склався під час Першої 
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Міжамериканської конференції проведеної у Вашингтоні в 1889-1890 рр. за 

ініціативи державного секретаря Дж. Блейна322. Так, у 1913 р., коли Т. 

Рузвельт отримував почесне звання в Університеті Буенос-Айреса, декан 

факультету міжнародного права цього закладу Е. Зебаллос в урочистій 

промові заявив, що доктрина Монро не має сили ніде південніше 

Мексиканської затоки, та наголосив на відмові Аргентини визнати її323. 

Підбиваючи підсумки розгляду доктрини Монро в 

латиноамериканській політиці Т. Рузвельта, можна говорити, що теоретичні 

підходи президента зумовлювалися конкретними практичними завданнями 

дипломатії. Президент не гребував силовими діями для досягнення 

поставленої мети – забезпечити вже не просто домінування, а гегемонію 

США в Латинській Америці. Поправка Рузвельта до доктрини Монро 

перетворила Сполучені Штати на «поліцейського» Західної півкулі. 

Задеклароване Т. Рузвельтом право США на втручання у справи незалежних 

латиноамериканських держав в ім’я демократії та цивілізаційного розвитку в 

ХХ ст. поширилося на весь світ. Проаналізований матеріал втім дозволяє 

констатувати, що за благими намірами Вашингтона завжди стояли лише 

національні інтереси США. На момент приходу Т. Рузвельта в Білий дім 

серед них було передусім одностороннє спорудження Панамського каналу й 

контроль над ним та витіснення європейців з фінансового життя 

латиноамериканських республік. Відповідно до цих завдань склалися засади 

«політики великого кийка», концептуальним підґрунтям якої стала доктрина 

Монро, але в інтерпретації Т. Рузвельта 1904 р. 
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РОЗДІЛ ІV. ПЕРЕГЛЯД ДОКТРИНИ МОНРО В 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ США НАПЕРЕДОДНІ 

ВСТУПУ В ПЕРШУ СВІТОВУ ВІЙНУ 

 

4. 1. Місце доктрини Монро в поглядах і дипломатії державного 

секретаря Е. Рута та президента В. Г. Тафта 

 

Досліджуючи еволюцію доктрини Монро в зовнішній політиці США 

напередодні Першої світової війни, можна відзначити плюралізм поглядів 

американських урядовців на можливі шляхи її розвитку та використання, 

перш за все у відносинах з регіоном, надважливим для національних 

інтересів Сполучених Штатів – Латинською Америкою. Політику президента 

Т. Рузвельта можна охарактеризувати як відверто шовіністсько-

мілітаристську. Поправка Рузвельта до доктрини Монро стала своєрідною 

верхньою хронологічною межею доктрини в тому виді, в якому вона виникла 

та існувала впродовж ХІХ ст. Крізь призму докорінної видозміни в доктрині 

та зовнішньополітичній стратегії США можна простежити вихід країни на 

новий етап державного будівництва та позиціонування себе на світовій арені 

– як надпотужної економіки, колоніального гравця та одного з ключових 

акторів у міжнародних відносинах.  

Агресивна політика Т. Рузвельта викликала невдоволення в самих 

США та поглибила антиамериканські настрої в Латинській Америці. Це 

змушувало президента дистанціюватися від проголошеної ним же поправки. 

Ключова роль у розробці та втіленні нової парадигми політики Сполучених 

Штатів у регіоні належала новому державному секретарю США Еліу Руту 

(1905-1909 рр.). Коли в липні 1905 р., після смерті Дж. Хея, Е. Рут обійняв 

посаду держсекретаря, у робочому кабінеті на нього чекав лист від 

президента Т. Рузвельта зі словами: «Ласкаво просимо!.. Тепер я з радістю 
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перекладу Венесуелу та Санто-Домінго на Вас»324. Таким чином, після 

бажаного для США вирішення проблем Панамського каналу, Венесуельської 

кризи 1902-1903 рр. встановлення контролю над Санто-Домінго Т. Рузвельт 

міг зосередити свою увагу на європейській політиці.  

Е. Рут  пропагував новий підхід до латиноамериканської політики 

США, за яким в регіоні апріорі зберігався виключний політичний, 

економічний та культурний вплив Сполучених Штатів, але врегулювання 

спірних моментів вирішувалося б  не силою зброї, а нормами законодавства. 

Він був відданим традиціям доктрини Монро, але в його інтерпретації та 

практичному втіленні доктрина стала засобом для пошуку підтримки та 

мирного порозуміння, не відкидаючи при цьому головування США на своєму 

континенті. 

Ім’я Е. Рута, як колишнього Військового міністра США, вже було 

вписане в історію латиноамериканської політики країни, оскільки саме він 

був реальним автором «поправки Платта» 1901 р., що ввійшла до тексту 

конституції Куби. Поправка перетворювала острів на своєрідну лабораторію, 

де розроблялися методи дипломатії та політики США325. Е. Рут назвав 

поправку «доктриною [Монро] в якості міжнародного принципу»326. У 

наступні роки договори про протекторати, подібні за змістом до поправки 

Платта, були кладені з низкою держав Центральної Америки:  з 

Домініканською республікою (1905 р.), Нікарагуа (1912 р.) та Гаїті (1916 р.). 
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Практичні кроки Е. Рута на посаді державного секретаря США виразно 

демонструють його відданість положенням доктрини Монро, що мала стати 

основою нового конструктивного діалогу з країнами Латинської Америки. 

Його підхід втілював загальноприйняте уявлення про те, як має діяти на 

міжнародній арені «цивілізація», яку власне США й прагнули поширити на 

своїх південних сусідів. Фактично Е. Рут встановив певні детермінанти 

«цивілізованого» суспільства. Як наслідок, він виключив приналежність до 

таких тих країн, що не відповідали цій моделі та виправдовував право на 

інтервенцію в країни Латинської Америки. Новий очільник 

зовнішньополітичного відомства дотримувався курсу свого попередника 

Джона Хея. Проте змінювалася власне стратегія досягнення пріоритетних 

цілей. Стосовно Латинської Америки Е. Рут взяв курс на скоординоване 

співробітництво та досягнення порозуміння, не шукаючи розбрату чи 

швидких перемог. Подібний підхід характеризував і всю його діяльність на 

посаді державного секретаря США327. 

На початку ХХ ст. Латинська Америка продовжувала бути ареною 

економічного протистояння США та європейських держав. Величезні 

багатообіцяючі ринки збуту та сировинні ресурси даного регіону були вкрай 

важливим для неухильно зростаючого  промислового виробництва по обидва 

боки океану. У даному контексті державний секретар Е. Рут чітко 

усвідомлював важливість прихильної до США суспільної думки серед 

латиноамериканців, що виключало вияви расизму та зухвалих військових 

інтервенцій з боку самих Сполучених Штатів. Пріоритетним шляхом для 

підтримання стабільності в регіоні, а таким чином і збереження політичної та 

економічної гегемонії США, було забезпечення підтримки сильних 
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проамериканських урядів, які б власними силами підтримували порядок та 

сталий розвиток у кожній окремій країні328. 

США пильно стежили за внутрішньополітичним та економічним 

життям у всіх державах регіону. У випадку відверто нестабільного та 

загрозливого для економіки та безпеки США розвитку подій, як це було у 

Венесуелі та Домініканській Республіці, Вашингтон вдавався до інтервенції. 

Однак військові вторгнення не мали наслідком захоплення чи приєднання 

територій.  Е. Рут, як, власне, й сам президент Т. Рузвельт, вважав відкриті 

військові втручання вкрай небажаним засобом , оскільки вони потребували 

чисельних коштів та створювали негативний образ Сполучених Штатів серед 

латиноамериканців. Відтепер Держдепартамент США на чолі з Е. Рутом 

прагнув до забезпечення стабільності в регіоні через партнерські відносини з  

лояльними до Вашингтона урядами латиноамериканських країн. Через рік 

після проголошення поправки Т. Рузвельта, у посланні Конгресу в грудні 

1905 р., президент заявив: «На південь від нас є окремі республіки, які вже 

досягли певного рівня стабільності, порядку та процвітання, і вони самі, хоча 

й несвідомо, є гарантами доктрини. Наразі ми вітаємо ці республіки на 

засадах не просто цілковитої рівності, але й  в  дусі щирої дружби та поваги, 

яка, сподіваємося, є взаємною»329.  

Подією виняткової важливості в історії відносин США з Латинською 

Америкою можна вважати турне Е. Рута країнами Південної та Центральної 

Америки в 1906 р. На той час це був безпрецедентний крок для діючого 
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державного секретаря330. У своїх публічних виступах Е. Рут неодноразово 

згадував доктрину Монро, наполягаючи на тому, що інтервенція стане 

крайнім засобом. Стартовою точкою для представлення нового курсу 

Вашингтона стала третя Міжамериканська конференція в Ріо-де-Жанейро в 

1906 р. Конференція була скликана за ініціативи президента США Т. 

Рузвельта з метою відновити позитивну репутацію своєї країни серед 

латиноамериканців. Особливої значущості конференції надала саме 

присутність Е. Рута, хоч і не в якості офіційного делегата. У своєму виступі 

31 липня 1906 р.  Е. Рут закликав до створення «дорожньої карти», що склала 

б основу нових відносин США з регіоном, наполягаючи на взаємних 

поступках та виконанні обов’язків, в тому числі – Сполученими Штатами, 

таким чином не нав’язуючи певні вимоги виключно латиноамериканським 

партнерам.  

Е. Рут, добре усвідомлюючи пріоритетність та великі перспективи 

політики добросусідства, прагнув нівелювати збитки у відносинах з 

Латинською Америкою, завдані «великим кийком» Т. Рузвельта та 

військовими інтервенціями. Слід зазначити, що в своїй промові Е. Рут уникав 

словосполучення «доктрина Монро», очевидно, залишаючи його для 

слухачів у США, а не за кордоном331. Він виголосив принцип рівності 

суверенітетів, запевнивши присутніх, що США прагнуть «незалежності та 

рівних прав для найменших та найслабших членів родини націй та такої ж 

поваги, як до найбільшої імперії, що стане запорукою недопущення 

пригнічення слабого сильним»332. Разом з тим держсекретар дотримувався 
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букви доктрини Монро та поправки Т. Рузвельта, не поступаючись 

прерогативами США в регіоні перед заокеанськими імперіями. Один з 

найпомітніших критиків доктрини, знаменитий історик Х. Бінгем,  назвав 

тези Рута в Ріо «доктриною Монро в найкращому її втіленні»333. 

Держсекретаря США проголосили почесним президентом конференції, а 

приміщення, де вона відбувалася, згодом перейменували в «палац Монро»334. 

Наступним пунктом призначення в турне Е. Рута після Бразилії став 

Уругвай,  де 10 серпня 1906 р. він виступив з промовою. Міністр 

закордонних справ Уругваю Х. Ромеу, представляючи Е. Рута публіці, 

охарактеризував доктрину Монро як «гарантію суверенітету та…запоруку 

стабільності зростаючої республіки» Уругвай335. У відповідь Е. Рут 

погодився, що саме доктрина Монро сприяла забезпеченню автономії, 

необхідної латиноамериканським націям для розвитку власних урядів. Він 

назвав доктрину «заявою перед всім світом про здатність латиноамериканців 

до державотворення»336. Е. Рут також відвідав Аргентину, Чилі, Перу, 

Колумбію та Панаму, де, проводячи зустрічі з місцевими високопосадовцями 

та виступаючи з промовами, не переставав наголошувати на виключно 

дружньому ставленні Сполучених Штатів до держав Латинської Америки. 
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У 1907 р. під час Гаазької конференції миру Е. Рут несподівано став на 

захист т. зв. «доктрини Драго» – заперечення можливості використання 

силових методів стягнення боргів за державними позиками, в тому числі – з 

боку США337. Держсекретар Е. Рут запропонував виносити подібні майнові 

суперечки на розгляд міжнародного арбітражу, не виключаючи при цьому 

можливість інтервенції в разі неспроможності досягнення порозуміння 

правовим шляхом, чого не було в оригінальній концепції Л. Драго. На 

конференції (завдяки зусиллям американської дипломатії та Е. Рута 

особисто) були присутні представники 17 держав Центральної та південної 

Америки. Частина делегатів під негласним проводом самого ж Л. Драго 

голосувала проти пропозиції Е. Рута. Зрештою була прийнята т.зв. конвенція 

Драго-Портера (за ім’ям американського делегата на конференції) про 

обмеження застосування сили для витребування договірних боргів338.   

Найповніше власні теоретичні міркування відносно історичної ролі та 

майбутнього доктрини Монро Е. Рут висловив у 1914 р., виступаючи з 

вітальною промовою на щорічному зібранні Американського товариства 

міжнародного права, головою якого на той час був. 1914 рік для всього світу 

став роком руйнації міжнародної політичної системи та початку світової 

війни, а для США позначився також відкриттям Панамського каналу.  Будучи 

на той момент сенатором, Е. Рут заявив: «Очевидно, що спорудження 

Панамського каналу підкреслює практичну потребу в доктрині Монро, що 

поширюється на всі території навколо Карибського моря та поблизу від 

Панамської затоки»339.  Рут пригадав історичний фон, на якому постала 

доктрина та відзначив, що, хоча нинішня політична картина світу суттєво 
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відрізняється, доктрина Монро «задекларувала загальний принцип на 

майбутнє… та стала загальним правилом поведінки для всіх наступних 

поколінь американців». Е. Рут наголошував на повному її дотриманні всіма 

американськими дипломатами та урядовцями та підтримці з боку 

суспільства. Ним особливо підкреслювалася важливість сприйняття доктрини 

Монро з боку європейських великих держав, хоча й визнається, що вона не є 

частиною міжнародного права. Колишній держсекретар також зазначив, що 

доктрина Монро залишається політичною догмою лише Сполучених Штатів, 

оскільки є «декларацію, заснованою на праві нації на самозахист і не може 

бути перетворена на спільну чи загальну декларацію Американських 

держав»340. Тим паче, Е. Рут добре розумів, що реальна дія як власне 

доктрини Монро, так і поправки Рузвельта, не виходила за межі Центральної 

Америки та Карибського басейну. У 1916 р., в розпал світової війни, Е. Рут, 

знову виступаючи перед членами Американського товариства міжнародного 

права, зазначив: «Чи матимуть Сполучені Штати близьку можливість або 

тривалу здатність дотримуватися доктрини Монро, лежить у невизначеному 

майбутньому. Хід війни визначить, чи доведеться стати на оборону доктрини 

або зректися її»341. 

На президентських виборах 1908 р. вкотре переміг кандидат від 

Республіканської партії – 27-им президентом США став колишній 

Військовий секретар та губернатор Філіппін Вільям Говард Тафт (1909-1913 

рр.). Попри зневажливе ставлення до латиноамериканців, він відзначав 

певний прогрес та позитивні зміни в розвитку країн Південної Америки. 

Тому, як і раніше, увага Вашингтону мала бути зосереджена на менш 

стабільних державах Центральної Америки та Карибського регіону. Втім, 

латиноамериканська, політика В. Г.Тафта (на відміну від часів президентства 
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Т. Рузвельта) провадилась за умов, коли більше не існувало загрози 

військового вторгнення на континент з Європи. Своє бачення сутності 

доктрини  Монро та її місця в дипломатичній традиції США  В. Г. Тафт 

виклав у окремому розділі праці «Сполучені Штати та мир». Тафт відкидав 

звинувачення у використанні доктрини Монро для нав’язування 

Сполученими Штатами свого «сюзеренітету латиноамериканським 

сусідам…що принижує їх національну гідність». Разом з тим президент 

наголошував, що звернення до доктрини цілком залежить від «загрози 

інтересам та безпеці Сполучених Штатів». Меншою мірою це стосувалося 

«таких віддалених країн, як Аргентина, Бразилія та Чилі, ніж країн, 

розташованих навколо Карибського моря, та тих, що стали ближчими до 

Сполучених Штатів завдяки відкриттю Панамського каналу»342. Для В. Г. 

Тафта закономірним продовженням доктрини Монро було усунення 

зарубіжних інвесторів з латиноамериканських ринків. Це мало б зменшити 

для США ризик іноземного втручання в майбутньому343. За словами В. Г. 

Тафта, завдання США в державах Центральної Америки полягало в тому, 

щоб «допомогти цим країнам допомогти самим собі»344. 

Раніше в дисертації вже відзначалася певна тенденція до економізації 

доктрини Монро. У відповідності з цим нова адміністрація вбачала 

доцільнішим для досягнення пріоритетних для США зовнішньополітичних 

                                                           
342 Taft W. H. The United States and Peace / W. H. Taft. –  New York : C. 

Scribner's Sons, 1914. – P. 7-10. 

343 Ibid.  – Р. 30. 

344 Taft W.H. Fourth Annual Message, December 3, 1912 [Електронний ресурс] 

// The American presidency Project. Режим доступу: 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=29553 



 149 

цілей використовувати «долари замість куль»345. Економічний потенціал 

США дозволяв їм надавати позики та прямі інвестиції в економіку країн 

Латинської Америки346. Подібна політика отримала назву «дипломатії 

долара». Дане визначення нового дипломатичного курсу з’явилося у виданні 

«Харперс Уіклі» від 23 квітня 1910 р. як влучне визначення намагань 

держсекретаря Філандера Нокса (1909-1913) створити сприятливіші умови 

для захисту американських капіталів за кордоном. Широкого вживання 

термін набув вже після Другої світової війни й стосувався переважно саме 

інвестицій в Латинській Америці347.  

Головна роль у формуванні теоретичних засад та реалізації нової 

зовнішньополітичної парадигми належала державному секретарю в 

адміністрації Тафта Ф. Ноксу. Відносно політики в Центральній Америці та 

Карибському регіоні він цілком покладався на свого першого секретаря Г. 

Вільсона.  Г. Вільсон завдання дипломатії долара вбачав у «створенні 

добробуту замість хижих чвар. Це означає використання інтересу бізнесу в 

мирному розвитку… Варто визнати, що фінансова стійкість є потужним 

фактором політичної стабільності»348.  Стосовно доктрини Монро Ф. Нокс 
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досить недвозначно висловився: «Вона не залежить не від права, а від 

політики та сили»349.   

Зростаючий промисловий потенціал Сполучених Штатів вимагав від 

керівництва країни пошуку нових ринків збуту, що дозволило б США 

ствердитися в якості одного з лідерів світового комерційного простору. 

Інструментами для цього мали бути військово-морський та торговельний 

флот, а також дипломатично-консульська служба350. Відповідно ключова 

роль у практичному втіленні засад «дипломатії долара» покладалася на 

дипломатичну та консульську службу, офіційних представників Вашингтона 

в усьому світі.  Стараннями Ф. Нокса та Г. Вільсона було проведено 

структурну реорганізацію Держдепартаменту. Зокрема було створено 

окремий департамент Латинської Америки, Головним його завданням було за 

недопущення жодних загроз безпеці Панамського каналу. Ключовою умовою 

для цього ставало забезпечення миру, стабільності та добробуту в країнах 

Центральної Америки та Карибського басейну.  

 У Латинській Америці та на Далекому Сході новий підхід мав не лише 

приносити помітні матеріальні вигоди, але й сприяти економічній та 

політичній стабільності даних регіонів. Втім найбільші держави Латинської 

Америки – Аргентина, Бразилія та Чилі – орієнтувалися переважно на 

європейських партнерів, Британію та Німеччину передусім. У цій частині 

латиноамериканського простору на увагу заслуговують укладені 

Сполученими Штатами з Аргентиною контракти про продаж двох лінкорів. 

Іншим актом «дипломатії долара» в Південній Америці стали військові 
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контракти з Чилі, Перу та Бразилією351.  Таким чином президент не лише 

заявляв про США як потужного гравця на світовому ринку озброєнь, що 

стрімко розширювався напередодні Першої світової війни. Важливішим було 

те, що з огляду на зростаючу військову потужність південноамериканських 

держав, вони потребували нових зразків військово-морських кораблів та 

зброї. Беззаперечно, присутність в Західній півкулі лінкорів європейської 

конструкції була вкрай небажаною. У цьому також простежується побічний 

аспект розвитку доктрини Монро. 

    Продовжуючи практику держсекретаря Дж. Хея, в 1910 р. США 

ініціювали проведення IV Міжамериканської конференції в Буенос-Айресі. 

Американська делегація запропонувала визнати доктрину Монро як 

основний зовнішньополітичний принцип всіх держав континенту. 

Пропозиція зустріла рішучий опір та обурення. До досягнень Вашингтона на 

цій конференції можна віднести хіба що перейменування Міжнародного 

бюро американських республік на Панамериканський союз – 

консультативний орган з декларативними повноваженнями352.  

Виникає питання, стосовно бачення американськими можновладцями 

та дипломатами сутності «дипломатії долара» – чи замінили долари кулі та 

канонерки  або останні мали стояти на сторожі доларів, тобто американських 

капіталів (а не суто геополітичних інтересів) США за кордоном. Прийняття 

поправки Т. Рузвельта надало доктрині Монро нового змісту: як міжнародної 

поліцейської сили у конфліктах між Європою та Америкою та перешкоди на 

шляху європейських інвестицій та позик країнам Карибського басейну.  В. Г. 
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Тафт вважав, що «жалюгідний характер урядів на континенті (Південній 

Америці – авт.) та повна відсутність надії на покращення за нинішніх умов 

змусили б нас захищати лише хаос, анархію та хронічну революцію»353. На 

Далекому Сході політика В. Г.Тафта, який подібно багатьом сучасним йому 

політикам мріяв про якнайширший доступ ринків Китаю, відрізнялася 

особливою інтенсивністю контактів та ростом капіталовкладень. Можна 

говорити про те, що В. Г. Тафт на цьому напрямі прагнув створити власний, 

підхід до вирішення проблем міжнародного характеру354. Натомість в 

Латинській Америці президент  продовжував магістральну лінію свого 

попередника, основу якої і становила прийнята в 1904 р. поправка Рузвельта 

до доктрини Монро. 

 Як можна пригадати з попереднього розділу, кризове становище ряду 

латиноамериканських країн загрожувало призвести до інтервенцій 

європейських кредиторів, що кидало б виклик незалежності цих країн та, як 

наслідок – доктрині Монро й стратегічній безпеці Сполучених Штатів. 

Поправка Т. Рузвельта від 1904 р. мала превентивно стати на заваді подібним 

спробам та, як наслідок, виправдовувала пряме втручання США у внутрішню 

політику проблемних країн Центральної Америки та Карибського басейну355. 

У 1905 р. з Домініканською Республікою був підписаний договір, за яким до 

США переходив контроль за митними зборами. Вашингтон також 

зобов’язувався гарантувати територіальну цілісність та безпеку країни356. 
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Хоча В. Г. Тафт стояв на позиціях рівноправного діалогу з 

латиноамериканцями задля взаємного процвітання, вже 1911 р. Гондурас 

повторив долю Домініканської республіки357. Це був знаковий епізод, коли 

США вперше відверто нав’язали латиноамериканській країні договір, метою 

якого було заміщення британського політичного та економічного впливу358. 

Саме Гондурас американський письменник  О’Генрі охрестив «банановою 

республікою»359. У подальшому даний термін застосовувався до низки 

республік Центральної Америки, які контролювалися американською 

компанією «Юнайтед Фрут». Американські банкіри фактично керували 

фіскальною політикою Гондураса, зважаючи на величезні борги, перед усім – 

позики від британців.  Подібна доля спіткала й Гватемалу, уряду якою в особі 

диктатора Мануеля Естрада Кабрери загрожувало примусове стягнення 

прострочених боргів британським підприємцям, на захисті яких стояла 

корона. Поява біля американських берегів європейських військових 

безумовно стала б порушенням нової зовнішньополітичної доктрини США, 

втіленої в поправці Рузвельта до доктрини Монро. 

Найбільшого обурення в Латинській Америці викликала політика США 

відносно Нікарагуа. Дана країна була об’єктом пильної уваги 

Держдепартаменту, оскільки саме тут першопочатково планувалося 

споруджувати міжокеанський канал360.  Охолодження відносин між країнами 
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наступило, коли місцем прокладки каналу було обрано Панаму.  До того ж 

нікарагуанський президент  Х. Селайя, який перебував при владі з 1893 р., 

мав гострий конфлікт з диктатором Гватемали М. Естрада Кабрерою за вплив 

у Центральній Америці та симпатії зарубіжних концесіонерів. Для 

Вашингтона, з огляду на близькість до місця спорудження каналу, така 

конфронтація була вкрай небажаним дестабілізуючим фактором. 

Держсекретар США Ф. Нокс у 1909 р. заявив, що Х. Селайя створює «безлад 

у Центральній Америці»361. Х. Селайя проводив досить незалежну політику, 

що включала оподаткування бананових компаній та інших підприємств США 

на Атлантичному узбережжі Нікарагуа. Не оминула дану країну й проблема 

заборгованості британському синдикату, що загрожувала привести до 

інтервенції362.  

У 1909 р. проти Х. Селайі спалахнуло озброєне повстання, підтримане 

Сполученими Штатами. Це стало прикладом того, коли дипломатія встала на 

захист долара, оскільки американські інвестори,що володіли великою 

часткою гірничої галузі Нікарагуа, заручилися підтримкою Ф. Нокса363. 

Американський ставленик А. Діас став президентом країни, але вже в 1911 р. 

проти нього самого розгорнулися масові виступи. А. Діас звернувся до США 

з проханням про інтервенцію для дотримання порядку, і влітку 1912 р. 2,500 

американських морських піхотинців придушили повстання проти діючої 

влади. Де-факто (але не де-юре) окупація США через присутність 
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обмеженого військового контингенту тривала до 1933 р. У Манагуа 

американцями був створений банк, що керував фінансами країни364.  

Контроль за митними зборами – ключовим джерелом бюджету країни – 

також перебував у руках посадовців з Вашингтона.  Подібна практика не 

лише мала сприяти оздоровленню економіки «бананових республік». 

Важливішим було те, що спорудження залізниць та портів завдяки 

американським позикам збільшувало економічний вплив США на противагу 

європейському365. Варто зазначити, що договори про фінансовий протекторат 

США над Гондурасом та Нікарагуа не були ратифіковані Сенатом. Сам В. Г. 

Тафт не приховував свого невдоволення з цього приводу, наводячи приклад 

позитивного ефекту від подібної практики відносно Домініканської 

Республіки366.  

До кінця ХІХ ст. лише Європа могла становити потенційну загрозу 

безпеці США та їх преференціям у Західній півкулі. Натомість вже в перші 

роки ХХ ст. занепокоєння викликала військова могутність Японії, 

продемонстрована нею у переможних війнах з Китаєм у 1894-1895 рр. та 

Росією в 1904-1905, що супроводжувалися територіальними здобутками. 

Водночас і США завдяки анексії Гавайїв та Філіппін набули статусу 

тихоокеанської держави. Політика «відкритих дверей» у Китаї ставала одним 

з пріоритетів зовнішньої політики Сполучених Штатів, дозволивши їм 

приєднатися до неофіційного «клубу великих держав».  
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 З Японія США раніше вже мали конфлікт інтересів з питання статусу 

Гавайських островів. До того ж «країна сонця, що сходить» бажала  

збільшити товарообіг з латиноамериканськими країнами та створити 

військові форпости на Тихоокеанському узбережжі Америки.  Відповіддю на 

це з боку Вашингтона стало прийняття в 1912 р. «поправки Лоджа до 

доктрини Монро». За нею  фактично заборонялося придбання будь-якими 

неамериканськими акторами заток та інших об’єктів, що були стратегічно 

важливими для комунікацій та системи безпеки США. Подібне рішення 

можна вважати переломним через два моменти. По-перше, раніше 

законодавча гілка влади США переважно лишалася осторонь висунення та  

прийняття рішень зовнішньополітичного характеру. Для 

латиноамериканського вектору в досліджуваний період виняток становила 

хіба що «поправка Платта» 1901 р. Тоді рішення Сенату суттєво обмежило 

суверенітет Куби після Іспансько-американської війни367. По-друге, відтепер 

можна говорити про те, що дія доктрини Монро поширювалася крім 

європейських держав, як це було зазначено самим Монро в 1823 р., на весь 

світ – як уряди, так і приватні корпорації. 

Приводом для прийняття поправки став прецедент, пов'язаний з 

затокою Магдалена. Ця прикордонна затока на півдні Каліфорнії належала 

Мексиці, але стала вотчиною крупних американських підприємців, які 

володіли великими територіями вздовж її берегів. На початку 1911 р. 

американський синдикат почав переговори з групою японських підприємців, 

які бажали придбати частину земель з метою спорудження тут вугільної 

станції. Згодом поширилися чутки, що до проекту причетний офіційний уряд 

у Токіо. В липні представник американського концерну обговорив деталі 

можливої угоди з другим заступником держсекретаря А. Еді. Той наголосив, 

що участь уряду іноземної держави в придбанні територій на 
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американському континенті неминуче спровокує звернення до доктрини 

Монро368.  Для самого ж держсекретаря Ф. Нокса подібна покупка поставала 

як суто ділова угода між представниками ділових кіл США та Японії. З боку 

ж імператорського уряду Японії було рішуче відкинуто чутки про свою 

причетність до придбання землі в районі затоки Магдалена. Втім, Д. Перкінс 

припускає, що японські капіталісти вели переговори з американським 

синдикатом про покупку, маючи в планах майбутню передачу територій 

власному урядові369. 

Навесні 1912 р. увага до питання затоки Магдалена поступово спадала. 

Проте спеціально створений  підкомітет Комітету з закордонних справ 

Сенату США розпочав підготовку резолюції стосовно даного прецеденту. 

Ініціаторами та авторами її стали голова комітету сенатор Г. К. Лодж та 

колишній держсекретар, а нині також сенатор, Е. Рут370. 2 серпня 1912 р. 

резолюція була прийнята в Сенаті США 51 голосом проти 4. У ній 

зазначалося: «Будь-який порт або інший об'єкт на американських 

континентах, розташований таким чином, що його окупація у військово-

морських чи військових цілях може загрожувати комунікаціям або безпеці 

Сполучених Штатів… Уряд Сполучених Штатів не може не розглядати без 

серйозної занепокоєності оволодіння таким портом чи іншим об'єктом будь-

якою корпорацією або асоціацією, яка має з іншим, не американським, 

урядом такі відносини, що надають цьому уряду практичне право контролю в 

національних інтересах»371. Подібний крок мав на меті упередити 
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виникнення навіть потенційної загрози або іноземної присутності взагалі в 

зоні спорудження Панамського каналу чи шляхів сполучення його зі 

Сполученими Штатами372.  

Щодо зв’язку резолюції з доктриною Монро, то зазначалося: 

«Доктрина Монро, як ми всі знаємо, застосовувалася лише у випадках 

оволодіння територією, підданою подальшій колонізації, і, природно, не 

стосувалася саме цієї проблеми. Однак, якби не було доктрини Монро, 

оволодіння гаванню, подібною до бухти Магдалена… викликало б 

необхідність зробити певну заяву у випадку, коли виявляється причетною 

яка-небудь корпорація або асоціація…Дана резолюція є просто політичною 

заявою, звичайно, пов'язаною з доктриною Монро, але не обов'язково 

залежною від неї або її наслідком». Таким чином, є всі підстави вважати 

резолюцію, складену та запропоновану Г. К. Лоджем, розширенням доктрини 

Монро або «поправкою до доктрини Монро», як це ствердилося в 

історіографії. Хоча сам Г. К. Лодж пізніше наголошував, що його резолюція 

«ґрунтується на набагато старішій доктрині самозахисту, визнаній всіма 

націями»373. Аналогічно й президент В. Г. Тафт так охарактеризував 

резолюцію Г. К. Лоджа в 1913 р.: «вона не є розширенням доктрини Монро. 

Вона лише акцентує на тих непрямих способах, якими доктрина може 

порушуватися»374. 

Відносини офіційного Вашингтона й Мехіко в означений період були 

вкрай напруженими. У Мексиці не вщухала громадянська війна, почастішали 
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збройні зіткнення біля самих кордонів з США. В. Г. Тафт дотримувався 

політики невтручання, але водночас не приховував контактів з опозицією до 

діючого президента Мексики Ф . Мадеро (1911-1913 рр.). Не обійшлося й без 

методів «дипломатії канонерок» – у штаті Техас спостерігалося 

демонстративне концентрування американських військ375. Уряд Мексики 

зустрів прийняття резолюції по затоці Магдалена різкою критикою, оскільки 

та суперечила суверенному праву кожної держави укладати комерційні 

контракти щодо передачі своїх територій іншій державі, будь-то 

європейській, американській чи азійській. Пізніше президент Мексики В. 

Карранса (1917-1920 рр.) у посланні до Конгресу країни заявив, що «Мексика 

не визнала й не визнає доктрину Монро, оскільки вона була прийнята без 

погодження та консультацій зі всіма народами Америки і, відповідно, 

становить загрозу суверенітету та незалежності Мексики… доктрина 

встановлює зверхність над народами Америки»376. 

Загалом можна відзначити, що держсекретар Е.Рут та президент В. Г. 

Тафт продовжували стосовно Латинської Америки курс, започаткований ще 

Т. Рузвельтом. Однак їх дипломатичні методи, як і сприйняття доктрини 

Монро, дещо різнилися. Можна говорити про те, що держсекретар Е. Рут 

стояв біля витоків «політики доброго сусіда» – США мали виступати в якості 

посередника та «старшого брата» в міжамериканських конфліктах.  

Дипломатія періоду президентства В. Г. Тафта також відповідала духу 

доктрини Монро. США не втручалися в політику європейських держав у 

Латинській Америці, обмежуючись мірами з захисту життя та майна своїх 

громадян. Пріоритетними завданнями залишалися виключний контроль за 

                                                           
375 Anderson D. F. William Howard Taft: A Conservative Conception of the 

Presidency / D. F. Anderson. – New York: Cornell University Press, 1973. – P. 

270-271. 

376 Dozer D. M. The Monroe Doctrine: Its Modern Significance / D. M. Dozer. – 

New York: Alfred A. Knopf. – 1967. – P. 18. 
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спорудженням та безпекою Панамського каналу, а також досягнення 

стабілізації в країнах Центральної Америки та Карибського басейну. 

Доктрина Монро отримала продовження в «поправці Лоджа», що може 

свідчити про її значущість та актуальність в поточній американській 

дипломатії. 

 

4. 2. Доктрина Монро в зовнішньополітичній концепції та 

латиноамериканській політиці президента Вудро Вільсона 

(1913-1914 рр.) 

 

 Президентські вибори 1912 р. на багато десятиліть зумовили долю не 

лише Америки, а й всього світу, принісши перемогу кандидату від 

Демократичної партії, науковцю, колишньому ректору Прінстонського  

університету та губернатору штату Нью-Джерсі, Томасу Вудро Вільсону 

(1913-1921 рр.). В. Вільсон отримав перемогу одразу над двома потужними 

конкурентами – діючим президентом, республіканцем В. Г. Тафтом, та 

колишнім – Т. Рузвельтом, який став кандидатом від утвореної внаслідок 

розколу серед республіканців Прогресивної партії. Акцентуючи увагу на 

зовнішньополітичному курсі, можна констатувати, що обидва суперники В. 

Вільсона в президентських перегонах здійснили переламні кроки в сфері 

латиноамериканської дипломатії Сполучених Штатів. Адже саме з їх іменами 

пов’язані вже традиційні на сьогодні поняття «політики великого кийка» Т. 

Рузвельта та «дипломатії долара» В. Г. Тафта. В. Вільсон, віддаючи належне 

досягненням своїх попередників на латиноамериканському напрямку, 

усвідомлював, що прагнення й надалі дотримуватися доктрини Монро в 

зовнішній політиці означало б чергову її ревізію. Однак тепер, на відміну від 

гострих, агресивних та шовіністичних трактувань Р. Олні, Т. Рузвельта чи 

навіть Г. К. Лоджа, новий латиноамериканський курс вимагав певної 

«латинізації» доктрини, без акценту на винятковому місці США та 

гегемоністського підтексту.  



 161 

У 1895 р., коли загрозливим викликом дипломатії США в Латинській 

Америці стала Венесуельський криза, В. Вільсон підготував для публікації у 

виданні «Нью Йорк Таймс» свої тези з даного питання. Опубліковані вони не 

були, однак увійшли до багатотомного зібрання «Паперів Вудро Вільсона». 

Майбутній президент у своїх роздумах акцентував увагу на тому, що поява 

доктрини Монро в 1823 р. була пов'язана з можливою агресією Священного 

Союзу на Американському континенті. Звідси витікає те, що головною 

проблемою її реалізації є об’єктивна оцінка доцільності безпосереднього 

втручання США в справу захисту Латинської Америки в разі агресії будь-

якої європейської держави, адже подібне втручання може призвести до війни. 

Особливою катастрофою стала б війна з Англією377. 

Пізніше висновок щодо доктрини Монро та її місця в дипломатії США 

В. Вільсон виклав у праці «Історія американського народу» (1902 р.): 

доктрина не є засобом встановлення протекторату над сусідніми державами, 

а щирим «прагненням найближчого друга надати допомогу цим країнам у 

вирішенні можливих суперечностей з європейськими країнами»378. Він 

вважав доктрину найважливішим принципом зовнішньої політики США, 

наполягаючи на тому, що будь-які конфлікти, що виникають в Західній 

півкулі, слід вирішувати через арбітраж під американським контролем. 

Подібні погляди Вільсона з обранням його президентом США давали надію 

на якісну зміну інтерпретації доктрини Монро, що знизило б рівень 

несприйняття її та недоброзичливого ставлення з боку латиноамериканців.  

Досліджуючи історію доктрини Монро, варто вкотре наголосити на 

багатозначності її ключових принципів та найширшій можливості їх 

                                                           
377 Романов В. В.  Истоки внешнеполитической философии Вудро Вильсона / 

В. В. Романов // Американский ежегодник. – 2000 / Отв. ред. Н. Н. 

Болховитинов. – М. : Наука, 2002. – 360 с.  – C. 195. 

378 Wilson W. A History of the American People. In 5 Vol. – New York : Harper 

and Brothers, 1902.  – Vol. 5. – 1908. – P.245. 
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тлумачення, що й дозволяє говорити саме про розвиток доктрини. Доктрина 

Монро, як це можна пригадати з попередніх розділів, була стовпом даного 

зовнішньополітичного курсу відносно Європи, але з іншого боку вона стала 

концептуальною основою експансіонізму відносно Латинської Америки.  

Водночас варто вкотре відзначити, що доктрина Монро виникла суто 

як гучний маніфест, прокламація, яка на момент своєї появи не відіграла 

вирішального значення в подіях довкола процесу деколонізації в Латинській 

Америці. За майже 100 років Сполучені Штати досягли безпрецедентного 

економічного та військово-промислового розвитку, що не просто дозволяв, а 

й зобов’язував їх приймати найактивнішу участь у світовій політиці, нарівні з 

найбільшими державами Європи. На думку А. Уткіна, реалізація положень 

доктрини Монро та закріплення свого домінування в Західній півкулі були 

основним політичним завданням США. Це в свою чергу вимагало пошуку 

нормалізації відносин з Великою Британією, військово-морський флот якої 

був своєрідним буфером між Європою та Америкою379.  

Проте станом на 1913 р. поява в Старому світі такого могутнього 

суперника як кайзерівська Німеччина змушувала офіційний Лондон 

відмовитися від політики «блискучої ізоляції». Подібна рокіровка сил на 

світовій політичній арені зобов’язувала уряд В. Вільсона до пошуку нового 

курсу відносно європейських держав. Відносно ж країн Латинської Америки 

– уявлення Монро та поколінь його нащадків про недоторканість незалежних 

держав, недопущення навіть потенційної загрози їх суверенітету та особливе 

місце США в Західній півкулі не могли бути піддані жодним сумнівам. 

Доктрина Монро була не лише своєрідним захисним щитом проти викликів 

безпеці та домінуванню США, але й виправданням для агресивної 

інтервенціоністської політики Вашингтона в країнах Центральної Америки та 

Карибського басейну, згідно поправці Т. Рузвельта.  

                                                           
379 Уткин А. И.  Дипломатия Вудро Вильсона / А. И. Уткин. – М. : Междунар. 
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З ідеалізмом В. Вільсона можна пов’язати й набагато глибше ідейне 

підґрунтя доктрини Монро, яким можна пояснити  певну її недоторканість та 

живучість в американській історії. Сполучені Штати Америки, або 

«плавильний котел», як часто називають країну, постали як сплав традицій та 

надбань вихідців з усіх куточків світу. Однак основні норми суспільного 

життя заклали найперші іммігранти-протестанти, які змушені були шукати за 

океаном порятунку від переслідувань за релігійну приналежність. Однією з 

основ протестантизму є доктрина Божественного визначення: доля кожної 

людини визначена Богом ще до її народження і веде до спасіння або вічних 

мук. Більше того, невідворотна Божа кара має бути здійснена саме руками 

протестантів. Суспільна думка США складалася під виливом 

протестантських догм та представляла світ як арену боротьби «добра» в особі 

американців зі злом в особі всіх незгодних з ідеєю американського 

месіанізму. У зовнішній політиці дана ідея оформилася в доктрині «явного 

призначення» – «Маніфест Дестіні»380.   

Поряд з Декларацією про незалежність, Преамбулою до Конституції та 

Прокламацією про звільнення рабів доктрина Монро є наріжним каменем 

усвідомлення американцями власної свободи, винятковості та ролі носія 

«світла» цивілізації на противагу «темряві», яка досі вирувала в Латинській 

Америці381. На президента В. Вільсона латиноамериканцями також 

покладалися великі сподівання в питанні розширення та перегляду доктрини 

та переходу до більш дружньої та рівноправної політики.  Адже дедалі 
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більше в країнах Латинської Америки саме поняття «доктрини Монро» 

ставало синонімом американського імперіалізму382.  

Втім, невдовзі ставало зрозуміло, що перша за довгі роки демократична 

адміністрація в Білому домі не збирається радикально відмовлятися від засад 

політики Т. Рузвельта та В. Г. Тафта на теренах Латинської Америки, 

приймаючи до уваги й ключові ідеї панамериканізму. У перші роки 

перебування В. Вільсона при владі в американському суспільстві посилилися 

виступи за розробку нової політики в Західній півкулі, де за попередніх 

президентів був значно дискредитований імідж США через низку військових 

та фінансових інтервенцій та обурливо зневажливе ставлення до 

латиноамериканців. Опозиція, представлена серед інших знаними 

пацифістами Д. С. Джорденом, В. Халлом, Дж. Слейденом, наполягала на 

перегляді доктрини Монро, яка перетворилася на виправдання подібних 

інтервенцій. Замість неї пропонувався перехід до спільної континентальної 

доктрини, спрямованої проти втручання неамериканських сил383. В. Вільсон в 

очах американського суспільства мав виглядати взірцем прогресивізму та 

пацифізму в зовнішній політиці, а дипломатія його уряду – прикладом 

неухильного дотримання демократичних ідеалів. Це давало б змогу сприяти 

дотриманню миру та правопорядку в Латинській Америці, будувати з 

місцевими урядами взаємовигідні рівноправні відносини, в яких США були 

би ключовим партнером, випередивши конкурентів з Європи. Водночас 

Сполучені Штати прагнули ухилитися від відповідальності за дії урядів та 

президентів латиноамериканських країн та загрозу нестабільності, що була 

неприємною характерною рисою, особливо в Центральній Америці та 

Карибському регіоні.  
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 Позиція офіційних кіл презентувалася на різних рівнях у США та на 

міжнародній арені. Так, наприклад, Дж. Барретт, голова Панамериканського 

Союзу в 1907-1921 рр., виступаючи на щорічному засіданні Американської 

академії політичних та соціальних наук у Філадельфії 3 квітня 1914 р., виклав 

рекомендації щодо заміни «принципу та назви доктрини Монро» на користь 

такого поняття як «панамериканська політика». Така політика мала б бути 

підтримана всіма країнами Америки, захищаючи уряд та суверенітет кожної з 

них та виключаючи будь-які прояви верховенства чи диктатури Сполучених 

Штатів. Таким чином, доктрина Монро «панамериканізувалася» би, 

розширившись до політики всіх американських держав384. Публічний виступ 

такого впливового посадовця, дипломата та експерта в сфері 

міжамериканських відносин як Дж. Барретт є яскравим свідченням 

готовності до компромісу та трансформації доктрини Монро в більш 

миролюбному руслі. 

Як і більшість попередників на посаді президента США В. Вільсон 

відрізняв американську політичну систему від європейської і вірив у 

можливість трансформувати світоустрій саме на її засадах – принципах 

демократії, антиімперіалізму, економічного лібералізму та відкритої моделі 

дипломатії. Декларування подібних прагнень мало б нівелювати роль 

поправки Рузвельта до доктрини Монро та політики «великого кийка» на 

користь мирної та конструктивної взаємодії між всіма державами Америки. У 

своїй фінальній передвиборчій промові В. Вільсон охарактеризував 

«дипломатію долара» як «примітивну комерційну експлуатацію та егоїстичну 
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зацікавленість вузького кола фінансистів»385. Такий підхід, як і «політика 

великого кийка», були двома гранями несправедливого імперіалізму США, 

які завдавали шкоди перш за все торговельним відносинам з Південною та 

Центральною Америкою на користь європейським конкурентам.  Натомість 

Вільсон бачив можливим розвиток торгівлі через розвиток конституційних 

свобод у всьому світі. 

Оскільки на початку ХХ ст. економічні фактори для Сполучених 

Штатів все більше превалювали над питаннями ідеології та моралі, оборони 

та національної безпеки, то повне домінування американського капіталу в 

Латинській Америці стало закономірним продовженням доктрини Монро. На 

даному аспекті розвитку доктрини, її зв’язку із зовнішньополітичною 

філософією В. Вільсона слід зупинитися докладніше.  

«Поправка Лоджа» 1912 р. продемонструвала, що віднині розширення 

економічної присутності в Латинській Америці будь-яких акторів, не 

пов’язаних із США, вважатиметься останніми саме тим проявом 

реколонізації, проти якої заперечував резидент Дж. Монро  в 1823 р.386 Для В. 

Вільсона широка мережа європейських концесій на Американському 

континенті розцінювалася як спростування доктрини. Президент не 

розраховував на повне зникнення концесіонерів з Нового світу, але 

сподівався досягти того стану речей, коли  вони перестануть бути скільки-

небудь впливовим фактором для бізнес інтересів США як в Латинській 
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Америці, так і в Канаді387. В одному з інтерв’ю Вільсон зазначив, що 

«постійно вимагають втручання Сполучених Штатів у проблеми Латинської 

Америки…зарубіжні інтереси, тримачі облігацій чи концесіонери. Вони є 

носіями революцій та причиною нестабільності»388.  

Певним відображенням майбутнього зовнішньополітичного курсу 

будь-якого президента США може слугувати вибір ним державного 

секретаря. З приходом в Білий дім В. Вільсона Державний департамент 

очолив представник популістського крила Демократичної партії, пацифіст 

Вільям Дженнінгс Брайан (1913-1915 рр.). Виступивши в 1898 р. проти війни 

з Іспанією, В. Дж. Брайан водночас усвідомлював небезпеку європейської 

інтервенції в збанкрутілі держави Центральної Америки. Він не безпідставно 

боявся, що згодом подібна практика може перетворитися на оволодіння 

військово-морськими базами чи вугільними станціями на узбережжі 

Американського континенту та навіть можливу їх колонізацію. Це рішуче не 

відповідало концепції доктрини Монро, прихильником та послідовником якої 

був В. Дж. Брайан. Для нього неприпустимим був політичний контроль 

іноземних сил за будь-якою частиною Західної півкулі. Це поставило б під 

загрозу незалежність латиноамериканських держав та домінуючі позиції 

США389.  

В. Дж. Брайан прагнув до найтіснішого міжамериканського 

співробітництва на мирних засадах, де США виступали б «добрим 
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самаритянином» відносно Центральної Америки, всіляко допомагаючи її 

народам. Новий підхід засвідчувався рядом міждержавних договорів390. 

Найпомітнішим з них був договір, укладений 9 квітня 1914 р. з Колумбією з 

метою врегулювання конфлікту через відокремлення від неї Панами в 1903 р. 

Богота отримувала не лише 25 млн. дол. відшкодування, а й висловлення 

«щирого жалю» через непорозуміння у відносинах з Вашингтоном391. Подібні 

поступки були неприйнятним для США зізнанням у їх вирішальній ролі у 

відторгненні Панами від Колумбії. Попри загальне схвалення такого кроку в 

Латинській Америці в самих Сполучених Штатах республіканська більшість 

Сенату заблокувала ратифікацію договору. Лише 1921 р. угоду було 

ратифіковано без слів вибачення з боку Вашингтона392.  

Величезний вплив на політику В. Вільсона мав його радник з питань 

безпеки та оборони Едвард Хауз, відомий під прізвиськом «полковник Хауз», 

хоча до військової служби жодного відношення він не мав. Е. Хауз шукав 

можливий вихід з чисельних політичних криз в Латинській Америці, зокрема 

– Мексиканської революції, саме в трансформації та своєрідному осучасненні 

доктрини Монро. Доктрина могла б стати б базисом для розбудови дружніх 

відносин між американськими державами та запорукою збереження миру й 

спокою на континенті. Е. Хауз добре усвідомлював неефективну політику 

США в Латинській Америці. Створення своєрідної ліги американських 
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держав, в свою чергу, мало б упередити виникнення ситуацій, подібних до 

тої, що склалася в Мексиці393.  

У зібранні особистих документів «полковника Хауза» за редакцією Ч. 

Сеймура детально відображені спроби президента В. Вільсона перетворити 

доктрину Монро на багатосторонню Панамериканську угоду, що 

зобов’язувала всі держави-учасниці гарантувати одна одній політичну 

незалежність та територіальну цілісність, вирішення конфліктів мирним 

шляхом, скорочення ринку озброєнь та недопущення поширення 

революційних  заворушень. Оригінальна ідея подібного пакту належала 

представнику в Конгресі від штату Техас Дж. Слейдену394. Е. Хауз  розвинув 

дану ідею до широкого плану з встановлення миру в усьому світі, починаючи 

з Латинської Америки, де традиційно вже відпрацьовувався інструментарій 

дипломатії США. Проте на заваді стало несприйняття з боку 

південноамериканських держав. Недоброзичливе ставлення до США 

випливало з традиційної політики Вашингтона, за якою доктрина Монро була 

одноосібно проголошеним принципом. Е. Хауз особисто виступав 

посередником у переговорах з лідерами «країн АВС» – Аргентини, Бразилії 

та Чилі. З боку Аргентини навіть поступила пропозиція надійшла доктрину 

Монро «з односторонньої на загальну політику всіх американських країн». 

Подібні прагнення зазнали невдачі – через опір Чилі та зростання напруги в 

усьому світі, що вилилося в Першу світову війну395. 
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Окремо варто зупинитися на розгляді однієї з найпомітніших 

прокламацій В. Вільсона відносно політики США в Латинській Америці – 

вітальному слові на Південному комерційному конгресі в місті Мобайл, 

штату Алабама 27 жовтня 1913. Звертаючись до учасників цієї бізнес-

конвенції, президент виклав ключові моменти власного бачення 

міждержавних відносин у Західній півкулі, що дозволяли сподіватися на 

перехід до якісно нових засад латиноамериканської дипломатії. Хоча в тексті 

самого послання комерційному конгресу словосполучення «доктрина 

Монро» не звучало, ключові тези його можна вважати продовженням та 

викладом власного бачення майбутньої політики в Латинській Америці, 

основу якої й становили принципи доктрини. Це звернення стало класичним 

втіленням вільсонівського ідеалізму – віри в демократію, «духовну» єдність 

Америк та широкий потенціал американських капіталів та інвестицій на 

благо держав на південь від кордону США. Подальша політика адміністрації 

В. Вільсона – численні збройні інтервенції в карибські країни та Мексику, що 

за своєю суттю повторювали аналогічні кроки Т. Рузвельта й В. Г. Тафта, – 

можуть здатися цілком протилежними заявленим високим ідеалам. Проте 

детальний аналіз звернення В. Вільсона дозволяє відкрити певний 

моралізаторський підтекст, що робить цілком сумісними теорію та практичні 

кроки на латиноамериканському напрямі.  

Президент В. Вільсон рішуче заявляв, що «майбутнє цієї півкулі буде 

докорінно відмінним від минулого. Держави на південь від нас стануть 

ближчими завдяки незліченним узам… найбільше, я сподіваюся, узами 

спільного порозуміння. Інтереси не пов’язують нації; вони іноді роз’єднують 

їх». Президент висловив стурбованість практикою надання концесій 

зарубіжним капіталістам в Латинській Америці, в той час як для США 

прийнятними були лише «інвестиції» в цей регіон. При цьому, з огляду на 

економічний занепад більшості країн Центральної Америки та Карибського 

басейну,  обсяги європейських концесій надавали їх такого значення, за якого 

іноземні кредитори могли впливати на внутрішню політику урядів. Можна 
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пригадати, що саме подібні загрози у Венесуелі та Домініканській Республіці 

призвели до поправки Рузвельта до доктрини Монро, яка зрештою стала 

офіційною концепцією політики Вашингтона в  Латинській Америці396. На 

думку В. Вільсона, тягар іноземних позик для держав регіону був важчим, 

ніж для будь-якого народу в світі. Президент зазначив: «Я найбільше 

радітиму перспективі для них звільнитися від таких умов, і ми  маємо бути 

першими, хто сприятиме в такому звільненні»397. Таким чином США 

заявляли про своє право і навіть місію втручатися в справи південних сусідів, 

що загалом відповідало риториці доктрини Монро. Розстановка сил на 

міжнародній арені зобов’язувала до найпильнішого контролю за активністю 

європейських держав та збереження будь-яким способом статус-кво з 

абсолютним домінуванням  Сполучених Штатів у Західній півкулі.  

У перше десятиліття ХХ ст. важливим фактором трансформації 

доктрини Монро та дипломатії США в Латинській Америці стало зростання 

могутності Німецької імперії та зміцнення її позиції, передусім – за рахунок 

капіталовкладень та позик у Центральній Америці. Концесійні права, надані 

європейським фінансистам та контрагентам у майбутньому загрожували 

призвести до обмеження самостійності американських держав398. З огляду на 

економічний та політичний колапс в таких країнах як Нікарагуа, Гаїті та 

Домініканська Республіка збереження Сполученими Штатами свого 

домінування на противагу європейському впливу в Латинській Америці, як і 
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за Т. Рузвельта й В. Г. Тафта означало б неминучість інтервенцій, що й було 

продемонстровано найближчим часом.  

Президент, якого прийнято вважати адептом антиімперіалізму, не 

сприймав для США архаїчну колоніальну систему держав Європи.   Разом з 

тим він виступав за створення «своєрідної асоціації народів, у якій 

гарантуватиметься територіальна цілісність кожної з них»399.  Важливе 

зауваження було зроблене В. Вільсоном у промові в Мобайл стосовно 

скорого відкриття Панамського каналу, який постійно перебував в центрі 

латиноамериканської дипломатії Вашингтона. «Цей шлях фізично розріже 

два континенті навпіл, але духовно об’єднає їх… Латиноамериканські 

держави, які, на свій жаль, перебували поза ключовими лініями, тепер 

перебуватимуть на них»400. Для президента відкриття міжокеанського каналу 

було подією загальнолюдського значення, яке знайомило латиноамериканців 

із невідомим раніше (принаймні не таких обсягів та значенням) світом 

торгівлі. Це неминуче означало збільшення іноземної присутності в Західній 

півкулі. 

У спадок від попередніх адміністрацій В. Вільсону дісталося досить 

контроверсійне питання митних зборів та режим судноплавства Панамським 

каналом, спорудження якого перебувало на завершальному етапі. У серпні 

1912 р. тоді ще президент В. Г. Тафт підписав акт, за яким лише торговельні 

судна лише Сполучених Штатів були звільнені від стягнення мита401. Це 

викликало гостру критику зокрема британців, в особі Міністра закордонних 
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справ сера Е. Грея, який, добиваючись рівних торговельних прав для всіх 

інших націй, став вимагати арбітражу402. Для американського ж уряду піти на 

таку поступку, означало б, окрім об’єктивних економічних збитків, і 

допущення інших держав до власного комерційного простору та зони впливу.  

5 березня 1913 р., тобто наступного дня після інавгураційної промови, 

президент В. Вільсон, виступаючи в Конгресі США, схарактеризував такий 

однобічний підхід до стягнення мита як порушення договору Хея-Паунсфота 

від 1901 р. про спорудження та користування каналом. В. Вільсон 

запропонував «добровільну відмову від такої неприйнятної для всіх 

позиції»403. Пропозиція президента була прийнята Конгресом завдяки 

підтримці його однопартійців-деммократів. Таким чином позначилася 

тенденція до переходу до нового, більш ліберального, зовнішньополітичного 

курсу Вашингтона.   

15 серпня 1914 р. відбулося урочисте відкриття Панамського каналу. 

Європейські держави, одночасно з розгортанням Першої світової війни, 

отримали рівні з американцями права на судноплавство цією морською 

артерією між Тихим та Атлантичним океаном. Не зайвим буде зазначити, що 

з цього приводу Е. Рут  вкотре висловив власні міркування щодо «істинної 

природи доктрини Монро». Колишній держсекретар припустив, що наразі 

доктрина була «як ніколи важливою» і потребувала захисту від усіх критиків, 

які бачать в ній лише засіб інтервенції та пригноблення менших націй404. 
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Таким чином, у своїй зовнішньополітичній концепції В. Вільсон 

органічно поєднав досвід та погляди  своїх попередників та власний 

політичний ідеалізм. Очевидно, великий вплив на його бачення мала й 

доктрина Монро, від принципів якої він не відходив у своєму курсі щодо 

Латинської Америки. Президентом неодноразово наголошувалося, що США 

виконують «цивілізаторську» місію відносно менш розвинених республік на 

південь від кордону США. На базі визнаної на міжнародному рівні доктрини 

Монро В. Вільсон прагнув створити співдружність американських держав під 

егідою Сполучених Штатів. 

 

4. 3. Політика США в країнах Центральної Америки та 

Карибського басейну (1913-1917 рр.)  

 

Політику США в країнах Центральної Америки та Карибського 

басейну від Іспано-американської війни 1898 р. аж до затвердження 

«політики добросусідства» Ф. Д. Рузвельта в 1933 р. низкою істориків 

прийнято називати «банановими війнами»405. Проявами такої політики були 

інтервенції, окупації та силові дії.  Хоча дипломатія «великого кийка» 

зазвичай асоціюється з ім’ям Т. Рузвельта, фактично саме за адміністрації В. 

Вільсона інтервенціонізм в Латинській Америці, підкріплений поправкою 

Рузвельта до доктрини Монро, досягнув своєї кульмінації406.  

Реальна політика В. Вільсона на теренах Латинської Америки суттєво 

відрізнялася від проголошуваних ним пацифістських ідеалів, адже саме за 

його доби зовнішня політика та дипломатія США стали синонімічними 
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поняттю «інтервенція».  Німецький юрист початку ХХ ст., професор 

Кембріджського університету, Л. Оппенгейм у своїй найвідомішій праці 

«Міжнародне право» характеризував інтервенцію як «примусове 

диктаторське втручання однієї держави у справи іншої держави з метою 

збереження чи зміни фактичного стану речей»407. Виходячи з цього 

класичного визначення, даного Л. Оппенгеймом на початку ХХ ст., політику 

Сполучених Штатів у країнах Латинської Америки, перш за все – 

Центральної Америки та Карибського Басейну  – цілком виправдано можна 

назвати інтервенціоністською.  

Доктрина Монро поступово стала перетворюватися на концептуальне 

обґрунтування політики «Америка для американців», тобто, для США. До 

того ж доктрина ніколи не була позбавлена агресивної інтервенціоністської 

нотки. У зібранні документів зовнішніх відносин Сполучених Штатів 

міститься меморандум майбутнього держсекретаря Роберта Лансінга (1915-

1920 рр.) від 24 листопада 1914 р. під назвою «Поточний стан і розвиток 

доктрини Монро та необхідність її перегляду». Цей меморандум не був 

офіційною позицією Держдепартаменту, однак схвалювався президентом В. 

Вільсоном З самої назви документу постає усвідомлення американською 

правлячою верхівкою значення доктрини та потреба її осучаснення 

відповідно до реалій світової війни та ролі США на міжнародній арені.  

У  своїй довідці Р. Лансінг зазначав: «національна безпека Сполучених 

Штатів залежить від інтервенції задля придушення повстань та сприяння у 

встановленні та підтримці відповідального й чесного уряду [у країнах 

Центральної Америки – авт.]». Підкреслювалося, що доктрина Монро є 

                                                           
407Oppenheim L. F. International Law. A Tretise. Volume I (of 2)  [Електронний 
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національною політикою США, але не панамериканською політикою408. 

Таким чином, обґрунтовується зв'язок між інтервенціями в низку країн та 

національними інтересами США. 

Г. Сміт у монографії присвяченій історії доктрини Монро після 1945 р. 

зазначає, що проголошувана Вільсоном альтруїстична політика та фактична 

війна проти Мексики й військова окупація Гаїті та Домініканської республіки 

створюють «когнітивний дисонанс»409. В. Вільсон теоретично обґрунтовував 

свій курс відповідальністю США в ролі «старшого брата»  «за свободу, право 

й національний суверенітет на обох континентах півкулі», захищаючи при 

цьому «не лише порти, але й душі»410. У той час як В. Вільсон був 

найвідомішим представником ідеалізму в американській зовнішній політиці 

й, безумовно, керувався факторами моралі, він, перш за все, залишався 

поборником міжнародних, економічних та оборонних інтересів власної 

держави. Для президента В. Вільсона головними орієнтирами були релігія, 

мораль, віра у «визначення долі», бажання всіма засобами сприяти 

якнайшвидшому поширенню американських цінностей по світу. Їх він 

поєднував з новою для США глобальною, ліберально-інтернаціоналістичною 

парадигмою дипломатії. Дипломатія В. Вільсона, в тому числі 

латиноамериканська, – це поєднання консерватизму (традиції, мораль) і 

лібералізму в головних цілях. До того ж, на думку одного з найвідоміших 
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біографів президента, Артура Лінка, подібну поведінку на міжнародній арені 

можна вважати прикладом втілення «місіонерської дипломатії» Сполучених 

Штатів – спроби нав’язати народам Центральної Америки державно-

політичні інститути за зразком США411.  Вітчизняна дослідниця І. Д. Дудко 

вважає, що зовнішньополітичні кроки Вільсона можуть сприйматися як 

прояв експансіонізму чи навіть глобалізму – спочатку відповідно до 

доктрини Монро в межах американського континенту, а надалі, в дусі 

«Маніфест Дестіні», – на загальносвітовому рівні412. 

Буквально за кілька днів після інавгурації в 1913 р. президент В.  

Вільсон ознайомив власний кабінет з «Декларацією» відносно Латинської 

Америки. Сполучені Штати визнавали лише уряди, що прийшли до влади 

законним чином, а не завдяки «арбітражу або силі», прагнучи до співпраці з 

тими, «хто діє в інтересах миру та честі, захищаючи приватні права». Також 

зазначалося: «концесіонери та зарубіжні інтереси мають піти. Закордонний 

капітал не повинен залишати Центральну Америку, але має перестати 

займати домінуюче положення… матеріальні інтереси мають бути повністю 

відкладені». Президент доводив, що саме зарубіжні концесіонери та власники 

облігацій вимагали інтервенцій США в Латинську Америку413.  

Серед ключових проблем латиноамериканського курсу нової 

адміністрації була Мексиканська революція, що тривала  з 1910 р. З огляду 

на надважливість стратегічних та торговельних відносин з таким потужним 
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сусідом як Мексика, турбулентна обстановка в країні постійно тримала в 

напруженості як офіційний Вашингтон, так і пов’язаних з урядовими колами 

американських монополістів у галузі видобутку нафти та каучуку414.  

Мексика опинилася в полі зору В. Вільсона за три тижні до офіційної 

інавгурації. У результаті подій т.зв. «Трагічної декади», 19 лютого 1913 р. 

президент країни Ф. Мадеро був усунутий з посади прибічниками генерала 

В. Уерти. Відповіддю на це стала перша зовнішньополітична заява 

президента Вільсона від 11 березня 1913 р.  Про спроби створити нову 

концепцію відносин з державами Латинської Америки свідчить той факт, що 

перед новим кабінетом ставилися наступні завдання досягти міжнародної 

гармонії через взаємну повагу до прав та обов’язків, «дружби та довірі 

…наших сестринських республік» та «найщирішого порозуміння та 

співпраці». Стосовно Мексики робився непрямий акцент на тому, що 

визнаними можуть бути лише уряди, що прийшли до влади  конституційним 

шляхом та «діють в інтересах миру та гідності» на противагу тим, «хто 

захоплює владу на догоду власним інтересам та амбіціям», маючи на увазі, 

очевидно, генерала В. Уерту415.  

Стосовно  місця доктрини Монро в політиці Вільсона в 

мексиканському питання доцільно виділити кілька пунктів. По-перше, США, 

на відміну від більшості європейських держав, не поспішали визнавати 

легітимність режиму В. Уерти. У спеціальному зверненні до Конгресу з 

мексиканського питання 27 серпня 1913 р. президент заявив про те, що «уряд 

США не в змозі й надалі спостерігати за відсутністю прогресу» в Мексиці. 

Він також додав, що США «зі схвалення світових держав» беруть на себе 
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відповідальність за безпеку всіх іноземних громадян, що перебувають в 

Мексиці. Крім того вводилося ембарго на продаж Мексиці зброї та 

боєприпасів416. 

Особливо гострим було питання можливої військової участі США в 

подіях у Мексиці, як з метою забезпечення миру та порядку, так і можливої 

анексії територій. На етапі розвитку мексиканських подій 1913 р. В. Вільсон 

після тривалого розгляду ситуації дійшов висновку, що ускладнення та 

небезпеки, неминуче пов’язані з військовою кампанією, є завеликими, що 

фактично знімало питання з порядку денного зовнішньополітичного 

відомства. Водночас був розроблений проект, за яким Мексику 

«примушували до миру» сили міжнародної коаліції під правовим прикриттям 

доктрини Монро. Це, на думку аналітиків у США, сприяло б формуванню 

позитивного образу Сполучених Штатів у очах мексиканців417. Проте через 

затягування конфлікту між федеральними військами в Мексиці та 

опозиційними до В. Уерти конституціоналістами, в Білому домі було 

прийнято рішення на користь інтервенції. Приводом послугував арешт у 

порту Тампіко кількох американських моряків. Президент В. Вільсон 

звернувся до Конгресу 20 квітня 1914 р. з проханням про підтримку його 

ініціативи в ситуації, коли «сестринська республіка» Мексика перебуває в 

стані «міжусобиць»418. Існує думка, що нарівні з «поправкою Платта» щодо 

Куби (1901 р.) та поправкою Рузвельта до доктрини Монро, даний заклик до 
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збройної інтервенції є найяскравішим відображенням тенденції до 

поступового встановлення абсолютного контролю США над Латинською 

Америкою419. Наступного ж дня  почалася висадка американських військових 

в мексиканському порту Веракрус. 

Мексиканці чинили рішучий опір, тому сподівання на швидку перемог 

та стабілізацію ситуації, подібно до «бананових республік» Центральної 

Америки не справдилися. Уникнути подальшої ескалації конфлікту 

Вашингтону допомогло посередництво Аргентини, Бразилії та Чилі, 

зацікавлених у врегулюванні конфлікту420. В. Дж. Брайян зазначав, що уряд 

Сполучених Штатів сподіається, що вищезазначені держави утримуються від 

визнання режиму Уерти до вирішення цього питання у Вашингтоні421 

Примирення ворогуючих таборів у Мексиці не відбулося, але урядові США 

вдалося, по-перше, встановити тісніші відносини з південноамериканськими 

гігантами. По-друге – світ переконався, що Вашингтон не має на меті 

завоювання Мексики, а лише умиротворення. У дипломатичній ноті від 24 

жовтня 1914 р. В. Вільсоном зазначалося: «США мають й повинні в 

подальшому утримувати першорядний вплив у Західній півкулі» та діяти 
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відповідно доктрині Монро «аби сприяти збереженню Мексикою 

незалежності від закордонних фінансових сил»422.   

Найважливішим аспектом позиції В. Вільсона щодо революції в 

Мексиці саме в контексті доктрини Монро стала можлива участь 

європейських держав у вирішенні цього гострого питання. Через великі 

обсяги капіталовкладень та чисельність власних громадян в Мексиці, уряди 

Великої Британії, Іспанії, Франції та Німеччини наполягали на 

якнайшвидшому врегулюванні конфлікту. Водночас у столицях Європи 

воліли перекласти цей обов’язок на США, усвідомлюючи, що їх спроби 

безпосереднього втручання будуть засуджені Вашингтоном відповідно до все 

тієї ж доктрини Монро423. Таким чином Сполучені Штати брали на себе 

відповідальність як за життя та майно європейських громадян в Мексиці, так 

і за безперебійне постачання пального на потреби зокрема британського 

флоту424. У цей же час всі сили великих європейських держав були кинуті на 

протистояння в ході першої світової війни. 

З урочистим відкриттям Панамського каналу 15 серпня 1914 р. 

розпочався новий виток «панамської дипломатії» США. За 10 днів до події 

держсекретар В. Дж. Брайан та представник уряду Нікарагуа у Вашингтоні Е. 

Чаморро підписали договір про надання Сполученим Штатам виняткового 

права на спорудження міжокеанського каналу територією Нікарагуа. 

Додатково США отримували можливість збудувати військову базу в затоці 

Фонсека на тихоокеанському узбережжі. Над територією бази, а такоє 

островів Грейт-Корн та Літл-Корн становлювався протекторат США. У 
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якості компенсації США мали сплатити Нікарагуа 3 млн. дол.425. Причиною 

для такого кроку залишалися побоювання можливих зазіхань інших держав 

на будівництво ще одного каналу. Таким чином Сполучені Штати прагнули 

убезпечити власну гегемонію в міжокеанських комунікаціях, особливо після 

повідомлень про спроби Німеччини укласти з Нікарагуа аналогічний договір. 

Крім того країна з 1912 р. перебувала під фактичною окупацією військово-

морських сил США. Сенат США в червні 1916 р. ратифікував договір 

Брайана-Чаморро. Хоча другий міжокеанський канал так і не був збудований, 

дія договору тривала до 1970 р.  

Адміністрування Сполученими Штатами митних зборів Домініканської 

Республіки не вберегло країну від громадянської війни. У 1914 США 

представили «План Вільсона», бажаючи відновити мир і організувати 

стабільну конституційну владу, навіть якщо для цього буде потрібно 

застосування сили. США не пристали на пропозицію нового уряду країни 

продавати частку грошових надходжень від збору митних зборів уряду 

країни. 16 травня 1916 р. розпочалася збройна інтервенція під 

командуванням капітана Г. Кнаппа. Погрозами бомбардування 

американським морським піхотинцям досить швидко вдалося встановити 

контроль над територією країни. Під приводом чисельних порушень 

домініканським урядом положень протоколу,  укладеного з США в 1907 р., в 

республіці запроваджувалася військова окупація426. Загалом практику 

організації США підконтрольного їм уряду можна оцінити скоріше 

позитивно: наступило примирення, оздоровлення економіки Домініканської 
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Республіки, зменшення держборгу, було побудовано мережу доріг427. Таким 

своєрідним чином захист стратегічних інтересів США мав узгоджуватися з 

«місіонерською» дипломатією ревного пресвітеріанця Вудро Вільсона. 

Аналогічно до економічної та державної кризи більшості «бананових 

республік» розвивалася ситуація, а відповідно – й реагування 

Держдепартаменту, в Гаїті. Проте тут, на відміну від Нікарагуа чи 

Домініканської Республіки, був відчутний вплив європейських капіталів та 

тісні зв’язки з колишньою метрополією – Францією. Французькі військові 

кораблі неодноразово здійснювали рейди біля узбережжя Гаїті, а пропозиція 

про створення органу для контролю над митними зборами у Вашингтоні 

сприймалася як порушення доктрини Монро428. Географічне розташування 

поблизу Панамського каналу спонукала США до спроб встановити власний 

контроль над урядом та політикою Гаїті.  

Неодноразово підіймалося питання купівлі чи оренди портів як для 

військово-морського, так і для торговельного флоту США. За зізнанням 

держсекретаря В. Дж. Брайана, порт Моле Сан-Ніколас на північно-

західному узбережжі Гаїті мав би стати «придбанням для нас… аби жодна 

інша держава не спробувала закріпитися там»429. Склався цікавий прецедент: 

у 1914 р. з боку урядів Франції та Німеччини (які ще не перебували в стані 

війни) надійшла пропозиція про спільне зовнішнє управління фінансами 
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Гаїті430. У 1823 р. доктрина Монро виникла саме як відповідь на аналогічну 

пропозицію Великої Британії стосовно узгодження протидії 

інтервенціоністським планам Священного Союзу в Латинській Америці. 

Президент Дж. Монро дав зрозуміти, що втручання європейців у справи 

незалежних американських держав розцінюватиметься як загроза 

національним інтересам США431. Відтоді Сполучені Штати всіляко уникали 

будь-яких коаліцій із заокеанським світом у власній латиноамериканській 

дипломатії. Проте президент Т. Рузвельт у 1904 р., викладаючи власну 

поправку до доктрини Монро, «надав» своїй країні можливість діяти як 

«міжнародний поліцейський» Західної півкулі, в тому числі – захищаючи 

таким чином інтереси європейців у центральноамериканських та карибських 

республіках432.  

Держсекретар В. Дж. Брайан пішов далі, прагнучи продовжити обидва 

курси. У липні 1914 р. він запропонував угоду, подібну до договору про 

зовнішнє управління митними зборами в Домініканській Республіці від 1907 

р. Початок світової війни зняв питання Гаїті з порядку денного політики 

Берліна та Парижа. Це дозволило США вимагати від гаїтянців більш 

вигідних для себе умов, які були відхилені. Масові заворушення на острові 

зрештою мали наслідком черговий державний переворот. Становище 

ускладнювалося появою тут французьких військових. Зрештою висадка 

морської піхоти США спонукала до передачі американським представникам 
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контролю не лише за митними зборами, а й внутрішніми фінансами Гаїті та 

створення поліцейської служби, підконтрольної Вашингтону. У договорі 

укладеному між США та Гаїті в 1915 р. особливо зазначалася заборона 

передачі територій Республіки Гаїті «шляхом продажу, оренди, іншим чином, 

будь-яким зарубіжним державам чи агентам крім Сполучених Штатів». Уряд 

Гаїті відтепер також позбавлявся права «укладати угоди чи контракти з 

іншими державами чи блоками, які… загрожуватимуть незалежності 

Гаїті»433. Така риторика свідчить про дотримання та розширення доктрини 

Монро на економічну сферу, з огляду на ту роль, яку відігравали європейські 

капітали в Латинській Америці, стаючи загрозливішими та впливовішими за 

військові кораблі. 

Розглядаючи інтервенціоністську політику США в низку країн 

Центральної Америки, треба усвідомлювати, що, з одного боку, офіційний 

Вашингтон жодним чином не прагнув дотриматися доктрини Монро. Адже в 

урядових колах Сполучених Штатів при обговоренні та прийнятті рішень 

стосовно цих країн імена Дж. Монро чи навіть Т. Рузвельта не звучали. 

Водночас, можна припускати, як це робилося в радянській історіографії, що 

саме окупації портів та контроль за митними зборами стали поворотом від 

принципу «Америки для американців» до «Америка для Сполучених 

Штатів»434. 

1916 рік приніс американській «дипломатії долара» ще один успіх на 

латиноамериканському напрямі. За 25 млн. дол. золотом у Данії було 

придбано її колоніальні володіння в Карибському морі  - Данську Вест-Індію, 

яка відтепер іменувалася Американські Віргінські острови. З початком 

світової війни виникла загроза окупації цих островів Німеччиною, що 
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відкривало б їй доступ до східних воріт Панамського каналу. Навіть без 

згадування про заповіт Монро така перспектива була неприйнятною для 

США. 31 березня 1917 р., лише за тиждень до вступу Сполучених Штатів у 

Першу світову війну, острови офіційно стали частиною США435. 

Загалом помилково було б вважати, що політика США в Латинській 

Америці напередодні та в роки Першої світової війни була виключно 

інтервенціоністською. Адміністрація В. Вільсона не відмовлялася також від 

практики «дипломатії долара». Зростаючий економічний потенціал, а також 

залученість європейських держав у військові дії, дозволяли Сполученим 

Штатам збільшувати фінансову присутність на латиноамериканських ринках, 

що неминуче вело й до посилення політичного впливу.  

З часів проголошення доктрини Монро основним конкурентом США 

залишалася Велика Британія, яка не полишала сподівань оформити під 

власною егідою політичний союз найпотужніших держав континенту – 

Аргентини, Бразилії та Чилі. Зросли й позиції та вплив тут Німеччини. 

Дипломатія Вашингтона завжди була найактивнішою в Центральній 

Америці, зі слабшою зацікавленістю у внутрішньополітичних справах 

південних республік. Меншою мірою це стосувалося інтересів торгівельних 

кіл та капіталовкладень у залізничну, гірничо-видобувну галузі та 

агропромисловий (кава, банани) сектор всієї Латинської Америки. 

Американські підприємці демонстрували активність, яка вимагала 

відповідної підтримки. Як механізм впливу та проникнення в економіку 

використовувалися панамериканські економічні конференції. Нарівні з 

«дипломатією долара» та використанням «великого кийка», тобто силового 

впливу, їх можна вважати черговою програмною засадою зовнішньої 

політики США.  
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Перша Панамериканська фінансова конференція розпочала свою 

роботу за участі делегатів 18 латиноамериканських країн у Вашингтоні 24 

травня 1915. Міністр фінансів США В. Гіббс МакЕду передбачав, що розпал 

війни в Європі призведе до поступового та неминучого заміщення 

європейського імпорту товарів та капіталів у Латинську Америку436. Для 

координації та практичної реалізації таких планів була утворена 

Міжамериканська верховна комісія з економічних проблем. У квітні 1916 р. в 

Буенос-Айресі відбулася друга Панамериканська конференція, де 

обговорювалися більш конкретні питання, але спротив латиноамериканських 

країн (очевидно, підтриманих великими державами) завадив створенню 

Асоціації американських держав на чолі з США437.  

Спроби оформлення цілковитої гегемонії Сполучених Штатів на 

ринках Латинської Америки  були поставлені під загрозу через чергову 

збройну інтервенцію США в Мексику. Цього разу приводом став напад 

загону під проводом лідера селянської повстанської армії Франсіско Вільї на 

прикордонне американське містечко Колумбус у березні 1916 р. 17 

американських громадян загинули На мексиканську територію для 

переслідування Вільї був відправлений 12-тисячний військовий контингент 

під командуванням генерала Першинга. На думку одного з найвідоміших 

російських істориків-латиноамериканістів А. І. Строганова, мета інтервенції 

полягала в тиску на мексиканський уряд, який мав піти назустріч інтересам 

американських компаній438. Після низки збройних сутичок, у лютому 1917 р. 
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експедиційний корпус було відкликано з Мексики (після вступу США в 

Першу світову війну ці ж солдати відправилися на європейський фронт). 

Починаючи з 1917 р. мексиканська проблема в США сприймалася в 

рамках нових глобальних цілей Вашингтона. З огляду на події Першої 

світової війни забезпечення поставок нафти з Мексики було продиктоване 

спільними цілями союзників. Р. Лансінг та В. Вільсон вважали правомірною, 

в разі блокування урядом В. Карранси експорту нафти з Тампіко, тимчасову 

окупацію території нафтовидобутку силами британського флоту. Заради 

досягнення генеральної мети Вашингтон був готовий піти на поступки 

Лондону навіть в зоні дії доктрини Монро, що траплялося нечасто439. Спроби 

дипломатичного врегулювання протиріч з Мексикою не мали успіху, 

оскільки неминуче вели до зіткнення ідеології мексиканського 

«революційного націоналізму» та американської філософії необмеженої 

приватної ініціативи, доповненої «обов'язком» забезпечувати стабільність у 

Мексиці відповідно до доктрини Монро440. 

В. Вільсон за результатами виборів 1916 р. отримав мандат на 

управління країною на наступні 4 роки. При цьому в офіційній 

передвиборчій платформі Демократичної партії зазначалося, що «доктрина 

Монро підтверджується як принцип демократичної віри»441. У цей період вже 

європейські мотиви превалювали в політиці В. Вільсона над 

латиноамериканськими.   
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 Відтепер суспільна думка в США планомірно готувалася до нової 

сторінки в історії зовнішньої політики та дипломатії країни – відходу від 

ізоляціоністської традиції та виходу на світову арену. Втім, це не мало 

означати розриву з доктриною Монро, а радше – продовження та 

екстраполяцією її принципів на весь світ. Подібний результат можна було 

передбачити після того, як 7 травня 1915 р. британський пасажирський 

лайнер «Лузітанія» був потоплений німецьким підводним човном. Загинуло 

більше 1000 людей, 198 з яких були громадянами США. Подія викликала 

хвилю обурення та мілітаристських закликів у країні442. У червні того ж року 

прибічника нейтралітету В. Дж. Брайана замінив на посаді держсекретаря 

пробританськи налаштований Р. Лангсінг.  У охопленій війною Європі так 

само  перемагала «партія війни», прибічники якої відкинули пропозиції 

американської дипломатії про перемир’я443.  

На початку 1917 р. жодна з ворогуючих сторін виявлялася 

неспроможною здобути переконливу перемогу у війні. Європейська політика 

«балансу сил» зазнавала краху. В. Вільсон прагнув замінити її новою, 

американською моделлю «співдружності сил». 22 січня 1917 р. президент 

виступив у Сенаті США з промовою, що отримала назву «Мир без 

перемоги». З самої назви впливає, що лідер США наполягав на досягненні 

перемир’я між супротивниками. Основою для майбутнього порозуміння мали 

стати пропозиції, які в подальшому знайшли втілення в Статуті Ліги Націй444. 

В. Вільсон переконливо доводив, що мир можливий лише на основах рівності 
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прав, самовизначення, свободи поглядів, обмеження озброєнь. Президент 

висловлював сподівання, що «народ та уряд Сполучених Штатів 

приєднаються до інших цивілізованих націй світу, гарантуючи стійкий мир 

на вищеназваних основах. Таким чином,  я пропоную, щоб народи 

одностайно прийняли доктрину президента Дж. Монро в якості доктрини 

світу, жоден народ не повинен прагнути поширити свою форму правління 

над іншою нацією чи народом, але кожен народ має бути вільним у 

визначенні власної форми правління, власного шляху розвитку без перешкод, 

загроз, страху, малі нарівні з великими та могутніми»445.  

Ідеалами В. Вільсона вкотре були названі поняття «свободи», «нації» та 

«народу». Заяви президента в цій промові можуть розцінюватися як 

абсолютне заперечення інтервенції. Постає питання, яким чином подібні 

заклики узгоджуються з політикою Білого дому в Нікарагуа, Гаїті та 

Мексиці: неможлива свобода для уряду, який не визнає свободи свого 

народу. Неможливі мир та стабільність там, де править «повстання, там, де 

немає спокою духу і почуття справедливості, свободи і права»446. Так 

доктрина Монро як пропонований загальнолюдський принцип поставала в 

черговий раз у новій якості – захисту або встановлення десократичної форми 

правління на противагу іншій – варварській, загрозливій для миру й свободи 

людства.  
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Безпосередній привід для вступу Сполученими Штатами в Першу 

світову війну також був пов'язаний з Латинською Америкою – Білий дім 

зіткнувся з можливістю військових дій на власній території та навіть 

погрозою втрати її частини. Американська авантюра в Мексиці, спрямована 

проти Ф. Вільї зазнала поразки, чим скористалася німецька дипломатична 

розвідка.  

На початок 1917 р. скорий вступ США у війну виглядав неминучим. 

Тому німецькі правлячі кола були вкрай зацікавлені у приєднанні Мексики 

до Четверного оюзу та її протистоянні зі Сполученими Штатами447.  У січні 

1917 р. з Берліна мексиканському урядові в особі президента В. Карранси 

надійшла пропозиція укладення таємного військового альянсу. Через 

німецького посла у Вашингтоні Військовим секретарем  А. фон 

Циммерманом була передана зашифрована депеша для посланника в Мехіко 

Г. фон Екхардта. Тому вдалося встигнути ознайомити уряд Мексики з 

умовами союзу. Проте британським розвідникам вдалося розкрити шифр та 

передати копію телеграми американському послу. Той ознайомив В. 

Вільсона та Р. Лансінга з пропозиціями німців, серед яких – фінансова 

підтримка та спільна війна Німеччини і Мексики з правом повернення до 

останньої територій американських штатів Техас, Нью-Мексико та 

Арізона448.  

1 березня 1917 р. текст депеші був опублікований в американській 

пресі, що мало забезпечити суспільну підтримку рішенню президента про 

оголошення війни Німеччині. 2 квітня президент В. Вільсон звернувся до 

Конгресу США з промовою, в якій назвав дії Німеччини «війною проти 
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людства»449. Він заручився цілковитою підтримкою Конгресу в непростому 

рішенні. 6 квітня 1917 р. Сполучені Штати на боці Антанти вступили в 

Першу світову війну. 

Важко однозначно відповісти на питання, чи став вступ США у війну в 

Європі остаточним завершенням ери доктрини Монро. Варто ще раз 

повернутися до тексту оригінального послання 1823 р.: «У війнах 

європейських держав, що стосуються їх самих, ми ніколи участі не брали, 

оскільки це  не узгоджується з нашою політикою. Лише тоді, коли постає 

загроза або істотно порушуються наші права, ми або зазнаємо втрат, або 

готуємося до оборони»450. У подібному контексті США не відступили від 

букви доктрини Монро. До того ж Вашингтон формально не вступав у 

Антанту, не беручи на себе договірних зобов’язань. В. Вільсон здійснив 

вирішальний для долі своєї країни крок. Він рішуче заявив про те, що безпека 

й доля Америки невіддільна від всього світу. 

Розгляд політики президента В. Вільсона в Латинській Америці, 

промови та тексти, викладені ним в різні часи, дозволяють дійти часом 

протилежних висновків. З одного боку, сам вступ США в Першу світову 

війну може здатися безповоротним відходом від принципу ізоляціонізму, 

закладеного доктриною Монро. З іншого – правомірність доктрини Монро 

була закріплена в пункті 21 Статуту Ліги Націй. Це можу слугувати 

прикладом того, що зовнішньополітичний курс В. Вільсона є неухильним 

дотриманням та закономірним розвитком доктрини Монро, більше того – її 

екстраполяції на весь світ.  Агресивна політика в країнах Центральної 
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Америки та Карибського басейну, інтервенції та окупації, спричинені, чи 

принаймні виправдані, загрозою європейського вторгнення, стали 

продовженням та розширенням зовнішньополітичного курсу попередників. 
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ВИСНОВКИ 

 

ХХ століття часто прийнято називати «американським століттям». Злам 

ХІХ-ХХ ст. позначився феноменальним економічним посиленням США, і як 

наслідок – загостренням суперечностей з великими європейськими 

державами за світові ринки та геополітичний вплив. Це зумовило перегляд 

американським політикумом дипломатичної стратегії в надважливому для 

США регіоні Латинської Америки. Традиційно уряди Сполучених Штатів у 

своїй політиці стосовно латиноамериканських країн покладалися на 

положення щорічного послання Конгресу п’ятого президента країни Дж. 

Монро. З часом тези цієї декларації склали цілісну доктрину міжнародної 

політики США. Дослідивши розвиток доктрини Монро відповідно до 

найпомітніших проблем латиноамериканської політики США в 1895-1917 

рр., можна зробити наступні висновки та узагальнення. 

Латиноамериканська політика Сполучених Штатів ХІХ – початку ХХ 

ст., характер та особливості розвитку доктрини Монро дотепер не мали 

всебічного розгляду в українській науковій думці. Згідно з проаналізованою 

під час дослідження історіографічною та джерельною базою можна 

відтворити загальну картину латиноамериканської політики США та 

значення для неї доктрини Монро. Варто брати до уваги ідеологічну 

заангажованість окремих наукових праць, зокрема, радянських досліджень та 

американських робіт першої половини ХХ ст. Вивчення розвитку доктрини 

Монро є можливим лише за детального аналізу історії як міжнародних 

відносин, так і  Латинської Америки та Сполучених Штатів. Джерельна база 

дослідження представлена широким колом документів – джерел офіційного 

та особового походження, матеріалів преси. 

З моменту своєї появи в 1823 р. доктрина Монро суттєво 

трансформувалася та модернізувалася, не втрачаючи при цьому позицій 

концептуальної основи американської зовнішньої політики. Слід зауважити, 

що витоки її появи лежали як у міжнародній, так і у внутрішньополітичній 
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площині. Відповідно до виникаючих протягом ХІХ ст. викликів дипломатії 

США з’являлися чисельні поправки до доктрини Монро та її нові 

інтерпретації, що дозволяли Сполученим Штатам проводити обґрунтований 

зовнішньополітичний та оборонний курс. Він полягав у поступовому 

витісненні європейських конкурентів з Латинської Америки як сфери 

виключного впливу США. У досягненні своїх дипломатичних цілей 

американські урядовці не гребували силовими методами, традиційно при 

цьому спираючись на доктрину Монро. 

Переломним моментом у історії доктрини Монро та еволюції 

латиноамериканської політики США став 1895 р. – тоді Сполучені Штати не 

лишилися осторонь вирішення Венесуельської кризи, спричиненої 

розбіжностями між Великою Британією та Венесуелою через територію 

колоніальної Британської Гвіани. Держсекретар Р. Олні  заявив, що 

могутність США робить їх суверенними на своєму континенті, прирівнюючи 

до порушення доктрини Монро будь-яке втручання заокеанських держав в 

американські справи. 

Варто визнати, що війна США проти Іспанії в 1898 р. є прикладом не 

беззаперечного наслідування заповіту Дж. Монро чи засадам ізоляціонізму, а 

скоріше проявом відходу від традицій з огляду на нагальні національні 

пріоритети. Встановлення американського протекторату над Кубою, 

Філіппінами і Пуерто-Ріко не може розцінюватися як безпосередній прояв 

дотримання доктрини Монро. Однак в умовах розбрату всередині політичної 

верхівки США після Іспансько-американської війни саме доктрина Монро 

сприяла примиренню між антиімперіалістами та шовіністами. Адже 

«Принципи 1823 року» якнайкраще представляли ідеї антиколоніалізму, не 

виключаючи при цьому інтервенції та окупації в добрих цілях розвитку 

цивілізації.  

Продовжуючи розгляд розвитку доктрини Монро, варто окремо 

зупинитися на періоді президентства Т. Рузвельта. Протистояння США з 

європейськими державами за економічний і геополітичний вплив у регіоні 
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Латинської Америки стало одним з факторів трансформації зовнішньої 

політики Сполучених Штатів. Відображенням і регулюючим механізмом 

подібних змін стало нове прочитання доктрини Монро. Т. Рузвельт 

представив у 1904 р. власне розширене й більш агресивне тлумачення цього 

основоположного принципу зовнішньої політики США. Суть поправки (або 

ж висновку чи королларію) Т. Рузвельта до доктрини Монро 1904 р. полягала 

в ототожненні американцями своєї військової потужності й політичної волі із 

нормами міжнародного права. Тому можна говорити про перехід 

Сполученими Штатами на початку ХХ ст. до окремої, цілком самостійної, 

доктрини Т. Рузвельта. Вона, як і раніше доктрина Монро, не була 

формалізована жодними міжнародно-правовими нормами чи визнана 

світовим загалом.   

Завдяки поправці Рузвельта до доктрини Монро Сполучені Штати 

брали на себе роль єдиної «поліцейської сили» в Західній півкулі, 

забезпечивши собі право на відверте втручання у внутрішні справи 

латиноамериканських країн. Поправка Рузвельта до доктрини Монро стала 

теоретичним підґрунтям «політики великого кийка» – врегулювання 

конфліктів у Латинській Америці силовими методами. Спричинити до 

превентивних збройних дій могли економічні катастрофи в країнах 

Центральної Америки та Карибського басейну. Їх величезні борги перед 

урядами європейських держав загрожували спровокувати інтервенції на 

Американський континент з-за океану, як це відбулося у Венесуелі взимку 

1902-1903 рр. Практичним втіленням «політики великого кийка» могла бути 

як збройна інтервенція, так і встановлення тут економічного та політичного 

контролю Сполучених Штатів. Варто наголосити, що традиційно контакти 

США з великими країнами Південної Америки були слабшими, а дипломатія 

тут – більш виваженою та миролюбною.   

Свій дипломатичний курс відносно Латинської Америки Сполучені 

Штати проводили не лише з позицій сили. Окремі, відмінні від 

рузвельтівської, концепції розбудови відносин з Латинською Америкою 
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пов’язані з діяльністю на посадах державного секретаря Е. Рута та 

президента В. Г. Тафта. Е. Рут пропагував новий підхід до 

латиноамериканської політики та дипломатії США. Основою його було 

верховенство міжнародного права та взаємовигідна співпраця. Е. Рут вважав 

доктрину Монро найважливішим принципом діяльності США на 

міжнародній арені, що при цьому не давав країні права на регіональну 

гегемонію або захоплення територій чи держав Американського континенту. 

Варто зазначити, що в роки перебування Е. Рута на посаді голови 

Держдепартаменту вся політика США в Західній півкулі визначалася 

одноосібним спорудженням та контролем Сполучених Штатів за Панамським 

каналом – у руслі слідування доктрині Монро.  

Наступник Т. Рузвельта на президентській посаді В. Г. Тафт вирішив 

зробити ставку на використання «долара замість куль». Новий етап 

американської зовнішньої політики отримав назву «дипломатії долара». За В. 

Г. Тафта доктрина Монро перетворилася на потужний інструмент усунення 

зарубіжних інвесторів з латиноамериканських ринків. Однак це не означало 

відмову від використання силових методів, там де таке вирішення проблеми 

виглядало більш доцільним та ефективним, зокрема – в країнах Карибського 

басейну. 

У зовнішньополітичній філософії та латиноамериканській дипломатії 

президента В. Вільсона доктрині Монро відводилося значне місце. Для нього 

гучний маніфест Дж. Монро слугував не лише засобом обмеження 

іноземного впливу в Західній півкулі. Як яскравий представник політичного 

ідеалізму В. Вільсон вважав доктрину, а відтак – і власні кроки в 

латиноамериканській політиці, цивілізаційним обов’язком США стосовно 

південних сусідів, навіть якщо цей обов’язок доводилось виконувати  

силовим шляхом. Тому перебування В. Вільсона в Білому домі для країн 

Латинської Америки позначилося агресивними інтервенціями та окупаціями 

їх територій, однак без їх формальної анексії. В. Вільсон також запропонував 

прийняти доктрину Монро в якості світовоїдоктрини, розбудовуючи на її 
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принципах нову систему «співдружності сил». Президенту вдалося 

домогтися безпрецедентного успіху – доктрина Монро стала частиною 

Статуту Ліги Націй, що означало визнання світом її авторитетності та 

актуальності вже після Першої світової війни. 

У результаті проведеного дослідження латиноамериканської політики 

Вашингтона в 1895-1917 рр. можна стверджувати, що прагнення правлячих 

кіл США відстояти та розширити тут свій економічний та геополітичний 

вплив потребували серйозної теоретичної підтримки. Лідерські зазіхання 

Сполучених Штатів базувалися не лише на економічній та військовій 

потужності країни. Їх міцну концептуальну основу складала доктрина Монро 

1823 р. Реалії міжнародних відносин кінця ХІХ – початку ХХ ст. та значна 

активізація дипломатії США в Західній півкулі спричинили не лише до 

розвитку доктрини Монро, але й до перетворення її майже на національний 

символ. 
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