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наземні, повітряні та морські сили в Японії та поблизу неї..." [111]. 
Необхідно додати, що в цій же статті підкреслювалося, що 
розташовані в Японії війська США можуть бути використані "для 
придушення... внутрішніх страйків та заколотів у Японії..." Таким 
чином, було офіційно підтверджено, що американська армія бере на 
себе й певні поліцейські функції. У статті № 2 американсько-
японського договору робився наголос на тому, що Японія "не буде 
надавати ніяких баз або... прав на розміщення чи на проведення мане-
врів... збройних сил будь-якій третій країні". Виходячи з цього, США 
отримали можливість не тільки створювати бази в Японії, але й три-
мати під своїм контролем деякі райони Далекого Сходу. Відомо, що, 
крім Договору безпеки, Ачесон та Йосіда підписали документ, у яко-
му перераховувалось двадцять населених пунктів, які Японія надава-
ла Сполученим Штатам для авіаційних та військово-морських баз 
[112]. Дія Договору безпеки не була обмежена якимось терміном, але 
разом з тим у статті № 3 підкреслювалось, що "умови, за якими буде 
відбуватися розміщення збройних сил Сполучених Штатів у Японії... 
будуть визначені адміністративними узгодженнями між двома уряда-
ми" [113]. Перша Адміністративна угода між США та Японією була 
підписана 10 березня 1952 року. 

У цілому Договір безпеки сприяв намаганням Сполучених Штатів 
закріпити свою воєнну присутність у Японії, а також повоєнний курс 
США на створення блоків як в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, 
так і в багатьох районах світу.  

 
 

1.2. Сан-Франциська система 
 

Д О СЬОГОДЕННЯ у вітчизняній і західноєвропейській та амери-
канській історіографії відсутнє чітке та єдине визначення Сан-

Франциської системи. Разом з тим загальноприйнятим є те, що Сан-
Франциська система – це система договорів, яка регулює багатопла-
нові відносини Японії, насамперед, із Сполученими Штатами та ін-
шими країнами. Цю систему складають Сан-Франциський договір від 
8 вересня 1951 року Японії з 48 країнами, Договір безпеки між США і 
Японією 8 вересня 1951 року та Адміністративна угода між США і 
Японією від 10 березня 1952 року (всі вони вступили в силу 28 квітня 
1952 року після ратифікації їх японським парламентом) [114]. 

У радянській історіографії вперше поняття "Сан-Франциська сис-
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тема" з’явилося у Дипломатичному словнику 1960 року (перший 
том). У розділі "Американсько-японські договори та узгодження" 
підкреслювалось: "Після закінчення Другої світової війни США укла-
ли з Японією ряд нерівноправних договорів, які в Японії визначають 
як "систему Сан-Франциско". Американсько-японський договір 1951 
року – підписаний 8.09 у Сан-Франциско... США нав’язали його Япо-
нії як умову укладання мирного договору" [115]. У "Міжнародних 
відносинах після Другої світової війни" подається інше визначення: 
"Сан-Франциський договір, "пакт безпеки" та адміністративне узго-
дження заклали основу системи всебічного контролю Сполучених 
Штатів над Японією" [116]. 

Визначення Сан-Франциської системи було дано і в академічному 
виданні "Історія Японії (1945-1975)" 1978 року у спеціальному розділі 
"Утворення Сан-Франциської системи". Автори дослідження підкрес-
люють: "Сан-Франциський мирний договір, японсько-американський 
"Договір безпеки" та Адміністративна угода, які вступили в силу 28 
квітня 1952 року і отримали назву „Сан-Франциська система”, ство-
рили правову основу воєнно-політичного союзу американського та 
японського імперіалізму” [117]. Поняття "Сан-Франциська система" 
згадується і в "Історії міжнародних відносин та зовнішньої політики 
СРСР": "Мирний договір. Пакт безпеки та Адміністративна угода... 
заклали основи так званої "Сан-Франциської системи", суттєвість якої 
зводилась до проголошення суверенітету Японії при збереженні в 
руках Сполучених Штатів найважливіших важелів військового, еко-
номічного і політичного контролю над країною" [118]. 

В радянській історіографії то було, мабуть, останнє визначення "Сан-
Франциська система". Більше того, представники радянського японоз-
навства поступово взагалі відходять від цього терміну. Наприклад, у Ди-
пломатичному словнику 1984 року у розділі "Американсько-японські 
договори та узгодження", в порівнянні з таким же виданням 1960 року, 
визначення Сан-Франциської системи взагалі відсутнє, тільки констату-
ється, що "Договір безпеки 1951 року було укладено на необмежений 
термін. Нав’язаний Японії як умова укладення мирного договору..." 
[119]. Навіть у довіднику "Японія" під загальною редакцією відомих ро-
сійських сходознавців Г. Кіма, К. Саркісова, А. Сенаторова Сан-
Франциська система теж не згадується ні в розділі "Зовнішня політика", 
ні в "Сан-Франциському мирному договорі" 1951 р." [120]. 

Американсько-англійська історіографія, яка значно більше, глибше і 
детальніше, ніж радянська, приділила увагу Сан-Франциській конферен-
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ції 1951 року та післявоєнним японсько-американським відносинам, теж 
недостатньо торкалася питань Сан-Франциської системи. Як приклад 
необхідно назвати роботу американського дослідника Акіра Ірі "Холодна 
війна в Азії"; в розділі "Сан-Франциська система" він дає таке визначен-
ня: "Сан-Франциська система – новий стан американсько-японських від-
носин як результат Сан-Франциської мирної конференції 1951 року" 
[121]. А відомий американський історик, професор Індіанського універ-
ситету Джон Фіндлінг у "Словнику американської дипломатичної істо-
рії" відзначає, що до Сан-Франциської системи входять мирний договір 
1951 року, американсько-японський Договір безпеки та договір між 
США і Японією 1960 року [122]. 

Автор монографії вважає: до Сан-Франциської системи входять 
мирний договір Японії 1951 року з 48 країнами, американсько-
японський Договір безпеки 8 вересня 1951 року, Адміністративна 
угода між США і Японією від 10 березня 1952 року, угода між цими 
країнами про допомогу в забезпеченні взаємної безпеки 1954 року і 
низка інших американсько-японських угод, що заклали правові та 
практичні основи військово-політичного союзу між двома країнами. 

Разом з тим Сан-Франциську систему можна розглядати не тільки 
як систему договорів, але й як систему міжнародних відносин між 
США, Японією, Південною Кореєю, КНДР, Китайською Народною 
Республікою, Тайванем та іншими країнами Азіатсько-
Тихоокеанського регіону. 

Необхідно виділити три етапи становлення і розвитку Сан-
Франциської системи. 

Перший етап. 8 вересня 1951 року – 28 квітня 1952 року. 
Це період організаційного оформлення Сан-Франциської системи, 

починаючи з підписання 8 вересня 1951 року мирного договору Япо-
нії з країнами – учасницями Сан-Франциського форуму, Договору 
безпеки між США і Японією, Адміністративної угоди 1952 року. За-
кінчується етап ратифікацією зазначених договорів японським парла-
ментом 28 квітня 1952 року. 

Другий етап. 1953 рік – 19 січня 1960 року. 
Основною характеристикою даного етапу є багатосторонні конта-

кти у військовому, політичному, економічному і фінансовому плані 
Японії із Сполученими Штатами. Перш за все, необхідно згадати 
японський Закон про компенсацію збитків, які причинили війська, 
розташовані в Японії (1953 рік). Також слід назвати Угоду 1954 року 
між США та Японією про допомогу у взаємній обороні, яка передба-



США та Японія в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 47 

чала передачу або надання в оренду Японії американської воєнної 
техніки, та Закон про збереження таємниці, пов’язаної з цією угодою, 
бо він був зобов’язаний зберігати таємницю наданої техніки [123]. 
Етап завершується 19 січня 1960 року (див. додаток К) підписанням у 
Вашингтоні договору "Про взаємне співробітництво і гарантії безпе-
ки" між США і Японією; з боку Сполучених Штатів договір підписав 
президент Д. Ейзенхауер, з боку Японії – прем’єр-міністр Носубуке 
Кісі [124]. У договорі вже була відсутня стаття про "право" США на 
втручання у внутрішні справи Японії, але були зафіксовані інші по-
ступки, що свідчило про подальше зміцнення позицій Токіо в альянсі 
з Вашингтоном. Наприклад, передбачалось проведення двосторонніх 
консультацій відносно озброєнь і дислокації контингенту збройних 
сил США на території Японії. В той же час японська сторона брала на 
себе зобов’язання брати участь у здійсненні військово-стратегічних 
планів Сполучених Штатів у Далекосхідному регіоні. Так, стаття № 6 
договору підкреслювала: "З метою здійснення безпеки Японії й під-
тримки міжнародного миру... на Далекому Сході Сполученим Шта-
там Америки надається право користуватися японськими сухопутни-
ми, військово-повітряними і військово-морськими силами, засобами 
обслуговування і територією Японії" [125]. 

Третій етап. 19 січня 1960 року – до теперішнього часу. 
Автор вважає, що цей етап можна поділити на два періоди: 19 

січня 1960 року – лютий 1972 року і з вересня 1972 року до сьогоден-
ня. У перший період відбувається, насамперед, подальше удоскона-
лення Сан-Франциської системи. Це проявляється в розширенні й 
поглибленні військово-політичних американсько-японських зв’язків, 
у прагненні Сполучених Штатів "нормалізувати" японсько-
південнокорейські відносини, у підтримці США балансу "двох Кита-
їв". У той же час, виходячи з реалій зазначеного періоду, Сан-
Франциська система дещо змінюється, вона змушена пристосовувати-
ся до міжнародної ситуації. Раніше підкреслювалося, що одним з най-
складніших питань Сан-Франциської конференції 1951 року була про-
блема Китаю (запрошувати уряд КНР чи уряд Тайваню на форум, 
територіальні постанови, вироблення тактики подальших відносин 
західноєвропейських країн і США з Китаєм та інші), залишилася вона 
"каменем спотикання" і в Сан-Франциській системі (це, насамперед, 
китайсько-тайванська проблема, американсько-китайські, американ-
сько-тайванські, японсько-тайванські і японсько-китайські відноси-
ни). 
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З 21 до 28 лютого 1972 року проходив візит Президента США 
Р. Ніксона у Китайську Народну Республіку [126], який суттєво впли-
нув не тільки на розвиток на принципово нових засадах американсь-
ко-китайських відносин, але й сприяв зближенню, за активною учас-
тю та підштовхуванням Сполучених Штатів, Китаю з Японією. Не 
дивно, що вже у вересні 1972 року між КНР і Японією були встанов-
лені дипломатичні відносини. У Спільній заяві, підписаній в ході ві-
зиту в КНР прем’єр-міністра Японії К. Танаки, вказувалось, що відно-
сини КНР і Японії будуть будуватися на принципах мирного співісну-
вання, "всі суперечки будуть вирішуватися мирним шляхом без засто-
сування сили чи погрози силою" [127]. Японська сторона визнавала 
уряд КНР єдиним законним урядом Китаю. На прес-конференції в 
день підписання спільного документа японська сторона зробила усну 
заяву про те, що "із встановленням дипломатичних відносин між Япо-
нією і КНР японсько-тайванський договір 1952 року припинив для неї 
існування" [128]. 

Другий період – вересень 1972 року до сьогодення. До 
теперішнього часу Сан-Франциська система характеризувалась у 
вітчизняній історіографії переважно тільки негативно, при цьому по-
силання робились, головним чином, на японсько-американський 
військово-політичний альянс, поштовхом до формування якого вва-
жають Сан-Франциську конференцію 1951 року.  


