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Rola Stanów Zjednoczonych w zwołaniu i przygotowaniu  
II Konferencji Pokojowej w Hadze (1907 r.).

Streszczenie

Celem rozważań jest prezentacja i analiza aktywności dyplomatycznej USA wobec problemu 
zwołania II Konferencji Pokojowej w Hadze i przygotowania doń delegacji amerykańskiej. Pozwala 
to określić stosunek USA do szukającej wówczas swego miejsca w stosunkach międzynarodowych 
idei rozbrojenia i wyznaczyć cele dyplomacji amerykańskiej w okresie przed I wojną światową. Ar-
tykuł wypełnia lukę w dotychczasowych badaniach nad polityką zagraniczną USA w XX wieku oraz 
ich stosunkiem do rozbrojenia.

Artykuł ma charakter badawczy. Posłużono się w nim indukcyjną analizą materiałów archiwal-
nych, publikowanej korespondencji prywatnej i dyplomatycznej oraz literatury przedmiotu. Uwzględ-
niono też specyfikę amerykańskiego procesu decyzyjnego (prezydent-sekretarz stanu) korzystając 
z metody systemowej.

Wyniki badań dowodzą, że w początku XX w. USA zachowywały daleko posunięty sceptycyzm 
wobec kwestii rozbrojenia. Wolały skupić się na osiągnięciu istotnych dla ich polityki zagranicznej 
celów oraz usprawniać narzędzia już w pewnym stopniu sprawdzone (arbitraż). Zdecydowanie bar-
dziej jednak otwarty był tu sekretarz Root niż prezydent Roosevelt.

Słowa kluczowe: historia stosunków międzynarodowych, polityka zagraniczna USA, II Konferencja 
Pokojowa w Hadze (1907).

Kody JEL: F50

I. Problem pokoju był niemal nieodłącznym elementem dziejów. Obok wojny, natural-
nego w swoim czasie elementu ludzkiej egzystencji, pojawiało się dążenie do przywró-
cenia i zabezpieczenia pokoju i stabilizacji, stwarzających warunki do przetrwania i roz-
woju. Dziewiętnastowieczny system stosunków międzynarodowych, który wytworzył się 
w Europie, a następnie rozprzestrzenił na cały świat, bazujący na prawotwórczych kon-
ferencjach państw pozwolił na wykrystalizowanie się wizji konferencji międzynarodowej 
podejmującej zagadnienie pokoju. Ruch pacyfistyczny był w owym czasie bardzo silny 
niemal we wszystkich liczących się państwach i znajdował drogę do wielu wpływowych 
osób. Zainspirowany przez polsko-rosyjskiego przemysłowca Jana Blocha, car Mikołaj 
II zdecydował się w 1899 roku na zwołanie międzynarodowej konferencji pokojowej do 
Hagi (Brzeziński 1997, s. 300-309; DeArmond Davis 1962; Dillon 1918; Joll, Martel 2008; 
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Kamiński 1962; Lieven 1996; Morrill 1974, s. 296-313; Sobczak 2009; 1996, s. 9-33; 1994, 
s. 5-27). 

Ówczesna sytuacja międzynarodowa wydawała się szczególnie trudna. W 1895 roku 
omal nie doszło do wybuchu wojny między USA i Wielką Brytanią, a w 1898 roku między tą 
drugą a Francją. Rok 1898 był natomiast „świadkiem” wojny na Dalekim Wschodzie. Tylko 
interwencja Francji, Rosji i Niemiec przeszkodziła Japonii w uzyskaniu znacznych nabyt-
ków terytorialnych kosztem Chin. Nikt już natomiast nie powstrzymał USA przed rozgro-
mieniem Hiszpanii i zajęciem jej posiadłości w Ameryce i Azji. W 1899 roku rząd niemiecki 
zainicjował program budowy floty wojennej wymierzony w Wielką Brytanię. Rozwój tech-
nologiczny umożliwiał rozwój przemysłu zbrojeniowego (np. karabin Kruppa) zmieniający 
obraz wojny i przydający jej więcej okrucieństwa, co skrzętnie wykorzystywała prasa. 

W takich międzynarodowych okolicznościach, niezależnie od intencji przyświecają-
cych Mikołajowi II, konferencja doszła do skutku. Ustanowienie powszechnego pokoju 
utożsamiano wówczas z ograniczeniem zbrojeń lub wręcz rozbrojeniem. Konferencja ha-
ska nie przyjęła żadnych wiążących postanowień w tej kwestii. Wyraziła jedynie życzenie 
(voeu) przyszłego rozbrojenia. Istotnym osiągnięciem było ustanowienie Stałego Trybunału 
Arbitrażowego w Hadze. Zakazano też używania niektórych typów broni oraz ustalono za-
sady prowadzenia wojny lądowej. Opinia publiczna różnie oceniała te rezultaty, lecz pacyfi-
ści na ogół wyrażali się o niej przychylnie. Uznali je za ważny krok naprzód i to mimo wojny 
w Afryce Południowej wybuchłej rychło po konferencji i skutkującej napięciem międzyna-
rodowym (DeArmond Davis 1962).
II. Ruch pacyfistyczny rozwijał się w USA z równą intensywnością co w Europie. Przybierał 
on nierzadko wydźwięk antyimperialistyczny skierowany przeciwko ekspansywnej polityce 
mocarstw Starego Kontynentu oraz Waszyngtonu. Szczególnie wyróżniał się tu Mark Twain 
popularny pisarz i członek Ligi Antyimperialistycznej. Przedstawiciele rządu amerykańskie-
go wzięli też udział w obradach haskich w 1899 roku. Przyczynili się wówczas do powstania 
Stałego Trybunału Arbitrażowego i uniemożliwili, wraz z Brytyjczykami, osiągnięcie poro-
zumienia w sprawie praw wojny morskiej (DeArmond Davis 1962; Holls 1900).

To właśnie USA poproszono w 1904 roku o zwołanie kolejnej konferencji pokojowej do 
Hagi. Ówczesna sytuacja międzynarodowa była bardziej skomplikowana niż w 1899 roku. 
W lutym Japonia rozpoczęła wojnę z Rosją. Obie strony były związane sojuszami między-
narodowymi; Japonia z Wielką Brytanią, a Rosja z Francją (Damski 2012, s. 23-51; Kennan 
1984). Przez nieostrożność eskadry rosyjskiej, która zatopiła brytyjskie kutry rybackie omal 
nie doszło do rozprzestrzenienia wojny (Andrew 1968; White 1964). W tym samym czasie 
Niemcy rozbudowywały flotę przeciw Wielkiej Brytanii i czuły się zaniepokojone brytyj-
sko-francuską entente cordiale. 

Apelujący o pokój mieli zatem ograniczone pole manewru. Zwrócenie się do które-
gokolwiek z państw europejskich z prośbą o zwołanie kolejnej konferencji haskiej mo-
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gło dostarczyć pretekstu jego przeciwnikom do odrzucenia zaproszenia. Członkowie Unii 
Międzyparlamentarnej, skupiającej przedstawicieli różnych światowych parlamentów, tak-
że znaleźli się wśród orędowników pokoju. Skorzystali z faktu, że obradowali wówczas 
w USA i zaproponowali prezydentowi Theodorowi Rooseveltowi zwołanie konferencji ha-
skiej. Ten nie tylko się zgodził, ale i wyraził chęć zaproszenia państw nie biorących udziału 
we wcześniejszych obradach, w większości latynoamerykańskich (Brzeziński 1981, s. 67; 
DeArmond Davis 1975, s. 91-118).

Zapał Roosevelta jednak nie wystarczył. Potrzebna była powszechna zgoda mocarstw. 
Wielka Brytania wyraziła wstępną aprobatę, ale już Holandia wskazywała, że należało 
wpierw zapytać o zgodę Rosji, która zainicjowała obrady haskie w 1899 roku. Tymczasem 
ani Rosja, ani Japonia nie zgadzały się na konferencję przed zakończeniem wojny (Alston 
1932; Lansdowne 1904a; 1904b; 1904c).

Już na tym początkowym etapie widoczne były istotne różnice między nadziejami człon-
ków Unii Międzyparlamentarnej a zamiarami amerykańskimi. Administrację Roosevelta 
niepokoiła bowiem nie sama wojna, ale niejasne reguły postępowania w czasie wojny mor-
skiej, konkretnie status własności prywatnej. Jakkolwiek nie ignorowano całkowicie aspek-
tu idealistycznego (Hay 1916, s. 183-184), to troszczono się przede wszystkim o stronę prag-
matyczną przedsięwzięcia (Alston 1932, s. 185-186). Tymczasem wojna rosyjsko-japońska 
dobiegła końca i Roosevelt skupił się na mediacji między jej stronami. 
III. Zakończenie rozmów pokojowych w Portsmouth pozwoliło carowi Mikołajowi II na 
ogłoszenie, że „nadszedł sprzyjający moment”, aby zwołać konferencję. Nie przedstawił 
jednak żadnego programu, co stwarzało szerokie pole do spekulacji. W oficjalnym ogłosze-
niu podnosił jednak: „Prace konferencji będą musiały mieć, według opinii rządu rosyjskie-
go, charakter czysto praktyczny i dotyczyć w większości, jeśli nie w całości, rozpatrzenia 
poważnych kwestii prawa międzynarodowego wyniesionych na światło dzienne przez ostat-
nią wojnę (…)” (Hardinge 1905, s. 53-54).

Rosyjska inicjatywa w sprawie konferencji haskiej była odbierana przez rząd amerykań-
ski dwojako. W oficjalnym zaproszeniu Mikołaja II wcześniejszy apel Roosevelta traktowa-
no jako asystę cara, co było dla Amerykanina policzkiem. „W akcji cara jest element czystej 
komedii – pisał zirytowany – to raczej ponura ironia, że Car, którego rząd był tak naprawdę 
odpowiedzialny za najbardziej wyniszczającą wojnę, która wybuchła od czasu ostatniej kon-
ferencji haskiej, (…) jest teraz tym człowiekiem, który proponuje poszukiwanie światowego 
pokoju” (Roosevelt 1952a, s. 30-31). Niemniej, prezydent nie był pozytywnie ustosunko-
wany do rozbrojenia, a amerykański ruch pacyfistyczny i anty-imperialistyczny traktował 
jako „nieprzyjemny symptom” (Roosevelt 1952d, s. 140). Jego polityka tzw. grubej pałki 
zakładała posiadanie dużej, silnej floty będącej straszakiem i środkiem nacisku, a w razie 
konieczności aktywnym narzędziem. Rozbrojenie było zatem całkowicie sprzeczne z jego 
wizją stosunków międzynarodowych, w których mocarstwa utrzymywały równowagę przy 
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pomocy siły militarnej, a jej brak oznaczał anarchię (Roosevelt 1952b). Mimo to amerykań-
scy pacyfiści, wierząc w szczególną misję USA, chętnie kierowali doń swe apele (Cabot 
Lodge, Roosevelt 1925).

Administracja amerykańska nie mogła sobie pozwolić na odrzucenie zaproszenia, nawet 
jeśli traciła inicjatywę, a status dyskusji na temat rozbrojenia pozostawał niepewny. Prestiż 
zainwestowany w inicjatywę zwołania konferencji jeszcze w 1904 roku, poparty następnie 
mediacjami Roosevelta w rosyjsko-japońskich negocjacjach pokojowych mógł niepotrzeb-
nie ucierpieć. Wspierając zatem obraz USA, jako aktywnego gracza na arenie międzynarodo-
wej, zainteresowanego utrzymaniem równowagi sił, pokoju oraz prawa międzynarodowego, 
Roosevelt „z wielką przyjemnością” zaakceptował zaproszenie cara (Root 1916c, s. 72-84). 
Poza tym, choć nie podzielał naiwnych, w jego mniemaniu, nadziei pacyfistów, to zakładał, 
że konferencja mogła pomóc w ułożeniu niektórych kwestii „w duchu zdrowego rozsądku” 
(Roosevelt 1952c, s. 16-17).
IV. Organizacja konferencji przeciągała się z powodu niesprzyjających okoliczności między-
narodowych. Poza tym Roosevelt nie chciał, by zaczęła się przed zakończeniem Konferencji 
Panamerykańskiej zaplanowanej na lipiec 1906 roku. Administracja USA zamierzała nara-
dzić się z państwami latynoskimi w sprawie strategii na obrady haskie, zwłaszcza w kwestii 
tzw. doktryny Drago (DeArmond Davis 1975; Root 1916b, s. 187-188).

W przeciwieństwie do mocarstw europejskich, które odwlekały przygotowanie swoich 
delegacji na konferencję haską, Waszyngton rozpoczął narady już w lutym 1906 roku, gdy 
termin obrad haskich nie był jeszcze wyznaczony i na pięć miesięcy przed Konferencją 
Panamerykańską. Wskazuje to jak duże znaczenie przywiązywano do współpracy regionalnej 
i zacieśnienia stosunków USA z latynoamerykańskimi republikami przeciw Europejczykom 
(DeArmond Davis 1975).

Decyzją Roosevelta i sekretarza stanu Elihu Roota szefem delegacji amerykańskiej został 
Joseph Hodges Choate, prawnik, w latach 1899-1905 ambasador amerykański w Londynie. 
Choate interesował się szczególnie kwestiami arbitrażu oraz własności prywatnej na morzu. 
Na jego niekorzyść działał brak znajomości francuskiego, w którym to języku miały toczyć 
się obrady, lecz nie było to coś nadzwyczajnego wśród wysokich rangą dyplomatów USA 
w tym czasie. Pomocą miał mu służyć biegle władający francuszczyzną generał Horace 
Porter, były sekretarz prezydenta Ulissesa Granta, weteran wojsk Unii w wojnie secesyjnej, 
a następnie (1897-1905) szef amerykańskiej ambasady w Paryżu, odznaczony francuską 
Legią Honorową. Popierał rozbudowę amerykańskiej floty. W delegacji znalazł się też były 
konfederata Uriah M. Rose, świetnie oceniany prawnik biegły we francuskim i piszący po 
niemiecku. Był zwolennikiem wcześniejszego prezydenta Grovera Clevelanda kojarzonego 
ze sprzeciwem wobec europejskiej polityki w Ameryce.

W skład delegacji weszli również admirał Charles S. Sperry oraz George B. Davis. 
Pierwszy, przewodniczący Naval War College, był bliskim przyjacielem autora teorii nawa-
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lizmu kapitana Mahana. Drugi był sędzią wojskowym, znawcą prawa międzynarodowego. 
Całości dopełniał ambasador USA w Hadze, wcześniej zastępca sekretarza stanu David J. 
Hill. Już po Konferencji Panamerykańskiej Root dokooptował do reprezentacji Williama I. 
Buchanana, swego zaufanego pośrednika do kontaktów z państwami latynoamerykańskimi 
oraz poleconego przezeń Jamesa Browna Scotta (DeArmond Davis 1975) 

Skład delegacji amerykańskiej odzwierciedlał cele rządu USA. Pierwszeństwo mia-
ły mieć sprawy rozumiane jako praktyczne i lokalne. Nie zanosiło się na wspieranie idei 
rozbrojenia, a nominacje wojskowych świadczyły wręcz o przeciwnych intencjach. Nie 
przeszkadzało to jednak „The New York Times” doceniać wyboru Roosevelta i Roota (Our 
envoys to the Hague 1907).

Wraz z wyłonieniem składu reprezentacji zainteresowanie Roosevelta konferencją osła-
bło, a większą rolę zaczął odgrywać Root. Do kwietnia 1907 roku sformułował on najważ-
niejsze cele dyplomacji amerykańskiej. Konferencja Panamerykańska zobowiązała swych 
uczestników do popierania w Hadze tzw. doktryny Drago, czyli zakazu egzekucji spłaty 
zadłużenia drogą siłową, co było stałym elementem relacji latynoamerykańsko-europejskich 
utrudniającym m.in. egzekucję doktryny Monroego (DeArmond Davis 1975) 

Root, podobnie jak większość delegatów, wyrażał się sceptycznie wobec forsowania im-
munitetu prywatnych statków w trakcie morskich działań wojennych. Na podniesienie tej 
kwestii, będącej wszak tradycyjnym elementem amerykańskiej polityki zagranicznej, na-
legał przede wszystkim Choate. Upierał się, iż rząd USA powinien przyjrzeć się sprawie 
z „humanitarnego i międzynarodowego punktu widzenia”. Wbrew większości członków 
delegacji Root zgodził się z Choate’em. Sekretarz stanu zdecydowanie natomiast wspierał 
ideę przymusowego arbitrażu. Pomysł miał silne poparcie ruchów pacyfistycznych. Dobrze 
rokowała też powszechna aprobata metody arbitrażu przez mocarstwa (DeArmond Davis 
1975).

Do tego czasu jednak naciski amerykańskiej opinii publicznej przybrały na sile. Kręgi 
pacyfistyczne nie ustawały w lobbowaniu na rzecz rozbrojenia także w innych państwach, 
zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. W tych okolicznościach Root poparł dyskusję nad „redukcją 
lub ograniczeniem” zbrojeń na konferencji. Decyzja ta podyktowana była jednak względami 
pragmatycznymi, a sekretarz nie chciał, aby USA podniosły tę kwestię w Hadze (Root 1910) 
Nie dał się podejść rządowi brytyjskiemu, który dążąc do tego, aby kwestia rozbrojenia 
zaistniała podczas obrad pragnął przerzucić odpowiedzialność za jej wysunięcie na admi-
nistrację Roosevelta. Równie prezydent pozostawał wstrzemięźliwy wobec tych nacisków 
nazywając je „ckliwymi skrajnościami” (Grey 1932, s. 191; Roosevelt 1952e, s. 348-349).

Pragmatyczne były też oficjalne instrukcje Roota datowane na 31 maja 1907 roku. 
Wyrażał on umiarkowany optymizm w sprawie możliwych sukcesów obrad. Postęp „mię-
dzynarodowej sprawiedliwości i pokoju” był ważniejszy od „definitywnych ustaleń”, które 
mogły zapaść na kolejnych konferencjach. Poza zabezpieczeniem interesów amerykańskich, 
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odwrotnie niż Roosevelt, liczył zatem na rozwój instytucji arbitrażu, która miała lepiej niż 
rozbrojenie gwarantować pokój. W tym celu sekretarz nie zamierzał jednak ściśle wiązać się 
z Europejczykami. Delegatom zalecał unikać angażowania się w sprawy Starego Kontynentu 
i zachowanie „pewnego stopnia rezerwy wobec spraw” podejmowanych w Hadze.

Instrukcje podnoszą też kwestię rozbrojenia, a właściwie „ograniczenia zbrojeń”. Chociaż 
Root pozostawał tu zachowawczy a chłodna kalkulacja zysków i strat (przede wszystkim 
prestiżowych w razie fiaska inicjatywy) miała dlań znaczenie priorytetowe, to amerykańscy 
przedstawiciele mieli zrobić „wszystko co się da”, aby promować samą ideę. Choate i jego 
koledzy nie mogli inicjować dyskusji, ale poprzeć już tak. Jak wskazywał Root, „nie można 
ignorować” oporu części mocarstw. W świetle całkowitej niechęci Roosevelta była to zatem 
pewna zmiana, lecz ograniczona; zapewne także po to, aby nie wzbudzać opozycji prezy-
denta (Root 1916a, s.72-76)

Sekretarz polecał agitować za „powszechnym traktatem arbitrażowym”. Chociaż wątpli-
we jest, czy Senat USA ratyfikowałby go, to Rootowi chodziło zapewne o stworzenie ram in-
stytucjonalnych umożliwiających rozwiązywanie sporów na drodze pokojowej. Dostrzegał 
bowiem niedoskonałości ówczesnego Stałego Trybunału Arbitrażowego, zwoływanego ad 
hoc dla załatwienia konkretnych spraw. Root postulował utworzenie judykatury międzyna-
rodowej, która byłaby stała nie tylko z nazwy (Root 1916c).

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, delegacja miała zgłosić inspirowaną przez 
Choate’a rezolucję w sprawie zapewnienia immunitetu statkom prywatnym w toku wojny 
morskiej. W zestawieniu jednak z dążeniem do sporządzenia „najbardziej ograniczonej jak 
się da” listy czynów określanych mianem kontrabandy widać dążność przede wszystkim do 
ochrony interesów handlowych USA (Root 1916c).

Instrukcje dotarły do zmierzającej do Hagi delegacji, gdy ta bawiła w Londynie. Chociaż 
Choate spotkał się z szefem Foreign Office sir Edwardem Grey’em i obaj wyrazili chęć 
współpracy, to w praktyce Amerykanin stosował się do instrukcji swego przełożonego. 
Żaden nie podniósł istotniejszych kwestii dotyczących konferencji haskiej. Root zachęcał do 
wspierania idei „ograniczenia zbrojeń”, lecz Choate nie wykorzystał spotkania do zapropo-
nowania Wielkiej Brytanii podjęcia kwestii i to mimo że ówczesny premier Henry Campbell-
Bannerman głośno nawoływał do „ograniczenia wydatków na zbrojenia”. Osobiste intere-
sy oraz przestrogi sekretarza stanu przed wiązaniem się ściślejszą współpracą wzięły górę 
(Accord in the Hague 1907).
V. Podjęcie decyzji o wzięciu udziału w II Konferencji Pokojowej w Hadze było naturalną 
konsekwencją kursu polityki zagranicznej USA obranego w końcu XIX wieku. Wystąpienie 
z inicjatywą jej zwołania było podyktowane chęcią wykorzystania sytuacji międzynarodo-
wej na korzyść pozycji międzynarodowej Waszyngtonu oraz osobistymi ambicjami prezy-
denta Theodore’a Roosevelta. Mimo zainspirowania jej przez ruchy pacyfistyczne na żad-
nym etapie przygotowań do obrad haskich w latach 1904-1906 administracja amerykańska 
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nie rozważała poważnie ich postulatów rozbrojeniowych. Jej cele były przede wszystkim 
pragmatyczne: wzmocnienie pozycji międzynarodowej USA i utwierdzenie ich pozycji mię-
dzynarodowego arbitra i mediatora, bliższe związanie z państwami latynoamerykańskimi 
i przyczynienie się do klaryfikacji prawa międzynarodowego w najbardziej interesujących 
ją kwestiach. Odzwierciedlały to instrukcje kładące zdecydowanie większy nacisk na po-
wszechny i przymusowy arbitraż międzynarodowy niż na rozbrojenie, wcześniejsze ustale-
nia na Konferencji Panamerykańskiej oraz skład osobowy delegacji amerykańskiej, wśród 
której nie brakowało wojskowych i zwolenników zbrojeń, jak też specjalistów od kontaktów 
z państwami latynoamerykańskimi.

Zminimalizowanie pierwiastka pacyfistyczno-idealistycznego do kwestii arbitrażu świad-
czy jednak o zakorzenieniu tej metody rozwiązywania sporów międzynarodowych także 
i w amerykańskiej praktyce dyplomatycznej. Powszechna akceptacja tej instytucji dawała 
nadzieję, że pozwoli ona na zminimalizowanie ryzyka konfliktów zbrojnych w przyszłości; 
zwłaszcza, że mocarstwa wypracowały w XIX wieku system unikania konfliktów drogą dy-
plomatyczną. Przyjęta strategia USA nie była li tylko podyktowana cyniczną chęcią zabez-
pieczenia wyłącznie własnych interesów, ale i pragmatyczną kalkulacją, które rozwiązanie 
– arbitraż czy rozbrojenie – ma większe szanse powodzenia.

Mimo rozmijania się oczekiwań pacyfistów z praktyką Waszyngtonu, gdyby nie USA 
prawdopodobnie nie podjętoby w tym czasie konceptu zwołania konferencji. Również dzięki 
pierwszym deklaracjom Roosevelta zaproszono państwa nieobecne w Hadze w 1899 roku. 
Oprócz korzyści, które USA chciały z tego faktu wyciągnąć, włączało to państwa latynoame-
rykańskie do systemu międzynarodowego w zdecydowanie większym stopniu niż dotychcza-
sowe ustalenia bilateralne. Poza tym stwarzało szansę na szerszą implementację postanowień 
haskich.

Rola USA jawi się zatem niejednoznacznie, pierwiastki o charakterze bardziej ideali-
stycznym były przede wszystkim zasługą sekretarza Roota i opinii publicznej. Również 
dzięki niemu delegacja amerykańska udając się do Hagi była dobrze przygotowana do ob-
rad, nawet jeśli zalecał przyjęcie w gruncie rzeczy postawy izolacjonistycznej, którą czę-
ściowo miały zweryfikować obrady (Damski 2014).
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The Role of the United States in Convening and Preparing the Second 
Hague Peace Conference (of 1907)

Summary

An aim of considerations is to present and analyse the US activity towards the issue of convention 
of the Second Hague Peace Conference and preparedness to it of the American delegation. This al-
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lows determining of the USA’s attitude towards the looking then for its place in international relations 
idea of disarmament and setting forth the objectives of the American diplomacy in the period before 
the First World War. The article fill the gap in the hitherto studies on the US foreign policy in the 20th 
century and its attitudes towards disarmament.

The article is of the research nature. The author used in it the inferential analysis of archive mate-
rials, published private and diplomatic correspondence as well as the subject literature. He also took 
into account the specifics of the American decision-making process (President-Secretary of State) 
making use of the systems method.

The study findings prove that at the beginning of the 20th century the USA kept far-reaching scep-
ticism towards the disarmament issue. It preferred to focus on the achievement of important for its 
foreign policy objectives and to improve the tools already tested to some extent (arbitrage). However, 
definitely more open-minded was here Secretary of State Root than President Roosevelt.

Key words: history of international relations, US foreign policy, the Second Hague Peace Conference 
(of 1907).
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