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ABSTRACT

Tsardom of Russia was founded in year 1564 by Ivan the Terrible, who as the Great Duke of Muscovy annexed or destroyed other 
Russian duchies. So for Russia, since the beginning of its existence, the primary goal was to aggressively expand borders and to 
subjugate other states. However, Russian rulers had problems with beating other states until the rule of Tsar and later Emperor Peter 
the Great, who, thanks to the experience gained while travelling across Europe, decided to reform the whole country: economy, 
administration, army, navy and Russian orthodox church. Thanks to his efforts, he achieved many great victories over his enemies 
and in year 1721 created Russian Empire, which was one of the strongest countries in Europe. His successes were continued by 
his successor Catherine the Great who, during her 30-year-long rule, led to the partition of Poland, destroyed Zaporozhian Host, 
Crimean Khanate and conquered lands of southern Ukraine and the northern Caucasus from Ottoman Empire, she also continued 
colonization of Siberia. Due to these two great rulers Russia was one of the strongest global empires in 1795, having strong healthy 
economy, a strong army as well as navy, it was only waiting for an opportunity to expand even further in Western Europe, Balkans, 
Caucasian Mounties and Far East.
The article below presents the history of Russian military as well as political expansion and state reforms during 1795–1914.
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Wprowadzenie

Carstwo rosyjskie zostało utworzone w 1564 roku 
przez Iwana IV Groźnego, który jako władca Wielkie-
go Księstwa Moskiewskiego siłą zjednoczył lub znisz-
czył inne ruskie księstwa. Państwo rosyjskie więc już 
od samego początku było agresywne i dążyło do jak 
największej ekspansji. Charakter ten zachowało przez 
cały okres swego istnienia. Jednakże do rządów Piotra 
,,Wielkiego” czyniło to z mieszanym skutkiem z powo-
du wewnętrznych konfliktów, jak choćby Wielka Smuta, 
czy coraz większego zacofania kulturowego i technolo-
gicznego względem reszty Europy, co przekładało się na 

klęski na polach bitew. Sytuację tę zmienił właśnie car 
Piotr I, który bogaty w wiele doświadczeń po swych po-
dróżach po Europie Zachodniej, postanowił zreformo-
wać państwo rosyjskie. Zwalczył on wewnętrzną opo-
zycję, zreformował gospodarkę, administracje, kulturę  
i oświatę, a także zreorganizował cerkiew prawosław-
ną. Przede wszystkim jednak zreformował armię, co 
umożliwiło mu pokonanie Karola XII w Wielkiej Woj-
nie Północnej, zadawszy mu sromotną klęskę w bitwie 
pod Połtawą w 1709 roku, a dzięki utworzeniu pierwszej  
w dziejach floty rosyjskiej był w stanie przejąć panowa-
nie nad Morzem Bałtyckim. Liczne sukcesy cara spra-
wiły, że w 1721 roku ogłosił się cesarzem nowego świa-
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towego imperium rosyjskiego.
Jego sukcesy kontynuowała caryca Katarzyna II, 

która po zdetronizowaniu swego męża, samodzielnie 
rządziła imperium. Podczas swoich ponad 30-letnich 
rządów doprowadziła do rozbiorów Rzeczpospolitej 
i zajęcia ponad połowy jej terytorium, zlikwidowała 
ostatecznie Nową Sicz Zaporoską, w wyniku zwycię-
skiej wojny z Imperium Osmańskim zniszczyła Chanat 
Krymski i zajęła południową Ukrainę oraz Północny 
Kaukaz. Należy także pamiętać, że już od XVI wieku 
trwała stała ekspansja na Syberię, której owocami było 
utworzenie w 1764 roku dwóch nowych guberni w To-
bolsku i Irkucku.

Zatem Imperium Rosyjskie w 1795 roku stanowiło 
jedno ze światowych mocarstw, stabilne wewnętrznie 
dzięki długim i surowym rządom carycy, z potężną 
armią i silną flotą, prowadzące kolonizację Dalekiego 
Wschodu i czekające na kolejne okazje do ekspansji  
w Europie i Azji.

Działania w Europie

Wojny napoleońskie

Zwycięstwo rewolucjonistów i ścięcie króla Ludwi-
ka XVI spowodowały wielkie zmiany w Europie. Mo-
narchowie ościennych państw, obawiający się rozprze-
strzenienia rewolucji, postanowili zniszczyć Republikę 
Francuską i przywrócić na tron Francji Burbonów. W 
1793 roku zawiązała się pierwsza koalicja antyfrancu-
ska złożona z Wielkiej Brytanii, Austrii, Hiszpanii, Ho-
landii i Prus. Był to początek trwających następnie 20 
lat wojen napoleońskich.

Już w 1795 roku caryca Katarzyna II planowała 
przystąpienie do koalicji antyfrancuskiej i przygoto-
wywała 60-tysięczny korpus, którego celem było zwal-
czenie rewolucjonistów. Jednakże plany te przerwała 
jej śmierć w 1796 roku.

Rosja uczestniczyła już w II koalicji zawiązanej pod 
koniec 1798 roku przez Wielką Brytanię. Car Paweł I 
został formalnym przywódcą sojuszu, a armie rosyj-
skie walczyły niemal na wszystkich frontach, u boku 
wojsk austriackich, tureckich i brytyjskich. Do koalicji 
należały także Królestwa Neapolu oraz Sardynii. Mimo 
zaskoczenia przeciwnika i początkowych sukcesów, 
koalicja podzieliła los swojej poprzedniczki, głównie 
za sprawą przejęcia władzy we Francji przez Napole-
ona w 1799 roku. Wojska rosyjskie mimo bohaterskiej 
walki, zwłaszcza armii Suworowa, zostały pokona-
ne w Szwajcarii i musiały wracać do kraju, podobny 
los spotkał żołnierzy wspierających brytyjską inwazję 
w Holandii. Wkrótce Paweł I, rozgoryczony brakiem 

wparcia dla jego wojsk ze strony sojuszników, wycofał 
się z koalicji, nie przyszło mu jednak doczekać podpi-
sania pokoju z Napoleonem w 1801 roku, gdyż będąc 
niepopularnym wśród rodzimej szlachty i arystokracji, 
został zamordowany niedługo przed podpisaniem trak-
tatu. Żywot II koalicji dobiegł końca w 1802 roku, gdy 
wojnę z Francuzami zakończyła Wielka Brytania.

Pokój jednak nie trwał długo, w 1805 roku za-
wiązała się już III koalicja antyfrancuska, do starego 
składu doszła jedynie Szwecja. Nowy car Aleksander 
I przystąpił do niej, gdyż chciał powstrzymać ekspan-
sję rewolucyjnych idei i Napoleona, który ogłosił się 
cesarzem oraz stracił kandydata do tronu francuskiego. 
Również i ta koalicja skończyła marnie, armia austriac-
ko-rosyjska została rozgromiona pod Austerlitz, co 
spowodowało ostateczne rozwiązanie Świętego Cesar-
stwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, a Aleksander 
I musiał, podobno zalany łzami, wracać do kraju.

Jednakże młody car nie zamierzał się poddawać i 
już w następnym roku przystąpił do IV koalicji, do któ-
rej oprócz Wielkiej Brytanii weszły też Prusy, obawia-
jące się francuskiej hegemonii w Niemczech. Również 
i ten sojusz został pokonany przez Napoleona, który 
wygrywał kolejne bitwy, a armie rosyjskie musiały raz 
po raz wycofywać się coraz bardziej na wschód. Wojna 
ta doprowadziła do zawarcia pokoju w Tylży w 1807 
roku, na mocy którego Rosja uznała istnienie Księstwa 
Warszawskiego i Wolnego Miasta Gdańsk, zdobycze 
Francji w Prusach, przystąpiła do blokady kontynental-
nej wymierzonej przeciwko Wielkiej Brytanii oraz do-
stała obwód białostocki, zajmowany wcześniej przez 
Prusy po III rozbiorze Polski, ponadto Car Aleksander 
uznał tytuły królewskie braci Napoleona. De facto Ro-
sja do roku 1812 stała się przymusowym sojusznikiem 
Francji. W międzyczasie Aleksander I, aby nieco od-
bić sobie niepowodzenia w wojnach napoleońskich, w 
1808 roku przeprowadził krótką wojnę ze słabą Szwe-
cją, w wyniku której Rosja przejęła całą Finlandię i 
wyspy Alandzkie.

Sytuacja zmieniła się we wspomnianym roku 1812, 
kiedy to Napoleon przeprowadził wielką inwazję na 
Imperium Rosyjskie. Dzięki bohaterskiej walce w 
najkrwawszej bitwie wojen napoleońskich, czyli pod 
Borodino, przy wydatnym wsparciu ,,generała mrozu” 
oraz zastosowaniu taktyki spalonej ziemi, Rosji udało 
się odeprzeć francuski atak i car po raz pierwszy prze-
jął inicjatywę i przystąpił do kontrataku. Zawiązała 
się VI koalicja, złożona ze wszystkich zajadłych wro-
gów małego i nazbyt ambitnego generała i po licznych 
wielkich bitwach, o których tu nie sposób pisać, udało 
się w końcu pokonać cesarza Francuzów i przywrócić 
na tron Burbonów. Oczywiście Rosja jako kraj, który 
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znacznie przyczynił się do jego upadku, miała decydo-
wać o nowym porządku Europy i świata na nadchodzą-
cym kongresie wiedeńskim.

Kongres, nazywany złośliwie ,,tańczącym”, rozpo-
czął się we wrześniu 1814 roku i trwał aż do czerwca 
1815 roku. Imperium Rosyjskie na kongresie reprezen-
tował minister spraw zagranicznych Karl Robert Nes-
selrode oraz sam car Aleksander I. W ramach postano-
wień tych obrad Rosja uzyskała Finlandię od Szwecji 
i Besarabię od Osmanów, weszła w unię personalną z 
nowo utworzonym przez cara Aleksandra Królestwem 
Polskim, utworzonym z większości byłych ziem Księ-
stwa Warszawskiego, oraz miała sprawować kontrolę 
razem z innymi zaborcami nad Rzeczpospolita Kra-
kowską. Jedyną stratą było oddanie obwodu tarnopol-
skiego Austrii. Jak się miało okazać uczestnicy kongre-
su dzielili skórę na niedźwiedziu, gdyż Napoleon nie 
powiedział jeszcze ostatniego słowa i spróbował jesz-
cze raz poprowadzić swe wojska ku chwale i unieważ-
nić tym samym wiedeńskie postanowienia. Na szczę-
ście, ku uldze wszystkich uczestników obrad, 9 dni po 
ich zakończeniu francuski cesarz został ostatecznie po-
konany w bitwie pod Waterloo.

Podsumowując, Rosja, mimo licznych niepowo-
dzeń, wyszła korzystnie na wojnach napoleońskich 
gdyż w ich wyniku udało jej się uzyskać kontrolę nad 
kolejnymi polskimi ziemiami oraz ,,po cichu” przejąć 
Finlandię oraz Besarabię, do tego car Aleksander jako 
pogromca Napoleona stał się liderem mającego niedłu-
go powstać Świętego Przymierza.

Święte Przymierze

Monarchowie przywracający ,,stary porządek”  
w Europie, oparty na zasadach legitymizmu, zdawali so-
bie sprawę z czekających ich trudności. Idee wolnościo-
we i ruchy narodowowyzwoleńcze pobudzone podczas 
wojen napoleońskich nie miały zamiaru podporządko-
wywać się kongresowym postanowieniom, dlatego też 
niedługo po zakończeniu obrad w Wiedniu zawarto 
sojusz zwany Świętym Przymierzem. Założycielami 
tego przedsięwzięcia byli władcy Prus, Austrii i Rosji, 
która była jego głównym ogniwem. Wkrótce potem do 
porozumienia dołączyły wszystkie państwa europej-
skie, oprócz Państwa Kościelnego i Wielkiej Brytanii. 
W ramach tego sojuszu członkowie zobowiązywali się 
do wspólnego dbania o utrzymanie porządku w Euro-
pie i w razie zachwiania go w którymś z państw mieli 
obowiązek interweniować nie tylko dyplomatycznie, 
ale i zbrojnie. Dało to mocarstwom europejskim możli-
wość kontroli mniejszych państw, gdyż mogły bezkarnie 
obalać rewolucyjne rządy i wprowadzać na ich miejsce 

przychylnych monarchów lub powstrzymywać groźne 
rewolucje. Okazję tę wykorzystywał car rosyjski Mi-
kołaj I, który przejął władzę po swym bracie Aleksan-
drze. Najpierw na początku lat trzydziestych XIX wieku 
planował powstrzymać powstanie niepodległościowe w 
Belgii, jednak przeszkodził mu w tym wybuch powsta-
nia w Królestwie Polskim. Do skutecznej interwencji 
wojsk rosyjskich doszło jednak podczas Wiosny Ludów 
na Węgrzech, kiedy to pomogły Austriakom pokonać 
walczących o niepodległość Madziarów. Pomoc ta była 
ostatnim wspólnym działaniem zbrojnym Świętego 
Przymierza, które umarło śmiercią naturalną z powodu 
rywalizacji między jego członkami, w szczególności 
Rosją a Austrią, zaciekle walczącymi o wpływy na Bał-
kanach.

Powstania w Polsce

Królestwo Polskie, utworzone po kongresie wie-
deńskim, zajmowało obszar 127 tysięcy km², posiadało 
własną liberalną konstytucję, sporą autonomię, własny 
sejm i urzędy. Można śmiało powiedzieć, że ustrojowo 
diametralnie różniło się od Rosji, niektórzy mówią, że 
Kongresówka była swoistym eksperymentem Aleksan-
dra I. Oczywiście mimo wszystko pozostawała w unii 
personalnej z Rosją i zarządzał nim brat cara Konstan-
ty. Jednak taka dosyć komfortowa sytuacja nie wystar-
czała niektórym Polakom, dlatego w 1830 roku wybu-
chło powstanie listopadowe. Po jego porażce królestwo 
włączono bezpośrednio do Rosji, zniesiono konstytu-
cję i ograniczono znacznie autonomię, którą zaczęto 
znowu zwiększać w latach sześćdziesiątych za sprawą 
ciężkiej pracy Aleksandra Wielopolskiego. Niestety i 
tym razem młodzi polscy romantycy stwierdzili, że to 
im nie wystarcza i wywołali, tragiczne pod względem 
organizacji i skutków, powstanie styczniowe. Po jego 
upadku zlikwidowano autonomię, zmieniono nazwę 
Kongresówki i rozpoczęto rusyfikację. Podsumowując, 
Rosji udało się z autonomicznego Królestwa Polskiego 
uczynić integralną część swojego mocarstwa i stłumić 
bojowe zapędy wielu Polaków, co znalazło swój wyraz 
na początku I wojny światowej, kiedy to ludność Kielc 
odprawiła z kwitkiem I brygadę Piłsudskiego.

Trójporozumienie

Rozpad Świętego Przymierza i nieudana próba jego 
reaktywacji w postaci Sojuszy Trzech Cesarzy i ogólne 
pogorszenie się stosunków Rosji z Austrią i Niemca-
mi, z powodu sprzecznych interesów tych mocarstw, 
spowodowały, że cesarze rosyjscy musieli szukać no-
wych sojuszników. Naturalnym wyborem wobec oba-
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wy przed Niemcami był ich odwieczny wróg – Francja. 
Konsekwencją tego było zawiązanie sojuszu rosyjsko-
-francuskiego w 1892 roku. Trudniej sytuacja wygląda-
ła z zawarciem układu z Wielką Brytanią, z którą impe-
rium carów rywalizowało w Azji o kolonie. Jednakże 
dyplomatom udało się przezwyciężyć wzajemne anta-
gonizmy i podzielono wpływy na spornych terenach, 
czyli Persji i Afganistanie, oraz co najważniejsze – za-
warto sojusz w 1907 roku. Tym samym ukształtował 
się antyniemiecki blok polityczno-militarny, nazywany 
Trójporozumieniem lub Ententą.

Wojny z Turcją i działania na Bałkanach

Aneksja Gruzji i wojna z Persją

Gruzja została protektoratem Rosji jeszcze za rzą-
dów Katarzyny Wielkiej na mocy traktatu gieorgiejw-
skiego z 1783 roku, w ramach którego w zamian za 
wierność carycy władca Kartlii i Kachetii otrzymywali 
ochronę od Imperium przed Turakami i Persami. Jed-
nak po śmierci króla tych ziem, Jerzego XII, Paweł I 
nie dopuścił do władzy jego syna Dawida i wcielił te 
terytoria bezpośrednio do swego państwa w 1801 roku, 
co miało stać się przyczyną przyszłego konfliktu z Per-
sją, której władcy wcześniej sprawowali zwierzchnic-
two nad tymi ziemiami. Wybuchł on w 1804 roku, kie-
dy to szach perski, chcąc wykorzystać zaangażowanie 
Rosji w wojny napoleońskie i odzyskać utracone zie-
mie, zaatakował nieliczną rosyjską armię na Kaukazie. 
Pomimo dużej przewagi liczebnej muzułmanie doznali 
dotkliwych klęsk w starciu z nowoczesną europejską 
armią i musieli uznać panowanie cara nad Gruzją, Ar-
menią, Azerbejdżanem i Zakaukaziem.

VII wojna rosyjsko-turecka

Wojny rosyjsko-tureckie rozpoczęły się w drugiej 
połowie XVII wieku z powodu ekspansji Rosji w kie-
runku Morza Czarnego i chęci zajęcia przez nią cieśnin 
czarnomorskich oraz później podporządkowania sobie 
Bałkan znajdujących się ówcześnie pod panowaniem 
tureckim. Kontynuacją tych sporów była już VII wojna 
pomiędzy państwami, która wybuchła w 1806 roku, kie-
dy to Osmanie, chcąc wykorzystać zaangażowanie cara 
w wojny napoleońskie, postanowili odzyskać kontrolę 
nad hospodarstwami Mołdawii i Wołoszczyzny i zablo-
kować przepływ przez czarnomorskie cieśniny. Wojna 
trwała do 1812 roku, z przerwą w latach 1807–1809,  
i zakończyła się zwycięstwem Aleksandra I, którego flo-
ta i armia odnosiły zdecydowane zwycięstwa nad licz-
niejszymi siłami tureckimi. Skutkiem klęski Osmanów 

było podpisanie w 1812 roku pokoju w Bukareszcie, na 
mocy którego pod panowanie rosyjskie przechodziła 
Bessarabia, a także część terytoriów na zachodnim Kau-
kazie. Ponadto Turcja potwierdziła przywileje księstw 
naddunajskich, a także zagwarantowała autonomię Ser-
bii. Ostatecznie więc dzięki wojnie Rosja zyskała więk-
szy dostęp do Morza Czarnego, a narody bałkańskie po-
szerzenie coraz bardziej rosnącej niezawisłości.

Powstanie w Grecji i VIII wojna rosyjsko-turecka

Znaczące osłabienie Imperium Osmańskiego i 
przegrywanie przez nie kolejnych wojen rozbudziło 
marzenia o wyzwoleniu się spod jego jarzma naro-
dów bałkańskich. Dlatego też w 1822 roku w Grecji 
wybuchło powstanie niepodległościowe, rok wcześniej 
poprzedzone wkroczeniem na tureckie tereny rosyj-
skiego generała księcia Aleksandra Ipsilantisa, który 
działał jednak bez zgody cara. Walkom towarzyszyło 
wiele aktów okrucieństwa w postaci masakr ludności 
cywilnej, w szczególności ze strony muzułmańskiej, 
dlatego też wśród społeczeństwa europejskiego rosły 
nastroje progreckie. Ambiwalentny stosunek do po-
wstańców mieli europejscy władcy, którzy z jednej 
strony nie lubili Osmanów, zwłaszcza Rosja, która do-
datkowo zawsze walczyła o wyzwolenie i dobra swo-
ich prawosławnych braci, lecz z drugiej strony zdawali 
sobie sprawę, że Grecy godzą w podstawowe założenia 
Świętego Przymierza, buntując się przeciw legalnej 
władzy. Ostatecznie jednak opinia publiczna wymusi-
ła na monarchach interwencję po stronie powstańców. 
Połączona flota francuska, brytyjska i rosyjska zadały 
Turkom dotkliwą klęskę w bitwie morskiej pod Nava-
rino w 1827 roku. W roku następnym car wypowie-
dział wojnę Imperium Osmańskiemu. Wojska rosyjskie 
ruszyły na przeciwnika ze strony Kaukazu i Besarabii i 
po krótkich walkach oraz podejściu pod sam Konstan-
tynopol, wymusiły zawarcie pokoju w Adrianopolu w 
1829 roku. Na mocy tego traktatu Turcy uznali niepod-
ległość Grecji, zapewnili jeszcze raz autonomię Serbii, 
Mołdawii i Wołoszczyzny oraz przekazali Rosji część 
Armenii i czarnomorskie wybrzeża Kaukazu, ponadto 
nadali kolejne przywileje handlowe kupcom rosyjskim 
Niedługo potem w ramach traktatu londyńskiego usta-
lono granice Królestwa Grecji, a w 1832 roku powoła-
no na jego króla Ottona Wittelsbacha.

Wojna krymska

Mikołaj I, chcąc całkowicie wykorzystać słabość 
Imperium Osmańskiego, które nazywał ,,chorym czło-
wiekiem Europy”, postanowił odebrać mu cieśniny 
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czarnomorskie, stolicę, czyli Konstantynopol, oraz 
uwolnić Słowian bałkańskich. W praktyce oznaczałoby 
to upadek tego dawnego mocarstwa. Wojna wybuchła 
w 1853 roku i siły rosyjskie bez problemu rozprawiły 
się z armią i flotą osmańską. Jednakże do upadku Turcji 
nie zamierzali dopuścić dawni sojusznicy Rosji, czyli 
Francja i Wielka Brytania, którym zależało na zacho-
waniu równowagi sił w Europie, a w wypadku Napo-
leona III, na odwecie za klęski swego stryja, dlatego 
też w 1854 roku mocarstwa te wypowiedziały wojnę 
Rosji i dokonały desantu na Krymie. Mikołaj I został 
osamotniony, gdyż zdradziła go Austria, która sama 
chciała kontrolować Bałkany i tylko dzięki interwencji 
Prus nie zaatakowała swego wybawcy. W 1855 roku 
zmarł car Mikołaj I, który miał podobno umrzeć na 
wieść o upadku Sewastopola. Jego sukcesor Aleksan-
der II chciał jak najszybciej zakończyć konflikt, dlate-
go wojna zakończyła się już w 1856 roku podpisaniem 
układu pokojowego na kongresie paryskim. Okazał się 
on niekorzystny dla Rosji, która musiała zrzec się rosz-
czeń do Wołoszczyzny i Mołdawii, zgodzić się na swo-
bodną żeglugę międzynarodową na Morzu Czarnym, 
a także uznać nienaruszalność terytorialną Turcji. Po 
za tym tradycyjnie zagwarantowano autonomię Serbii, 
Mołdawii i Wołoszczyźnie, ale co ważniejsze – wy-
muszono zrównanie praw chrześcijan i muzułmanów 
mieszkających na terenie Imperium Osmańskiego. Po-
kój więc, mimo iż niekorzystny, nie oznaczał tragedii 
dla Aleksandra II, który widząc zacofanie swego pań-
stwa, postanowił przeprowadzić w następnych latach 
szereg reform. Wojna ta oznaczała również koniec ist-
nienia Świętego Przymierza.

X wojna rosyjsko-turecka, wyzwolenie Bałkanów

Narody bałkańskie, widzące słabość Turcji, postano-
wiły wziąć sprawy we własne ręce i w 1875 roku wybu-
chło powstanie antytureckie w Hercegowinie, wkrótce 
do powstańców dołączyli się Bułgarzy, Rumuni oraz 
Serbowie i Czarnogórcy. Mocarstwa europejskie posta-
nowiły uspokoić sytuację na Bałkanach i przygotowały 
plan na rozwiązanie konfliktu na konferencji konstanty-
nopolitańskiej w 1877 roku. Turcja jednak, która zaczęła 
wygrywać z armiami powstańczymi, odrzuciła posta-
nowienia i pozbawiła się tym samym wsparcia między-
narodowego. Wykorzystała to Rosja, która w ramach 
wyzwalania Słowian południowych, zaatakowała w tym 
samym roku Osmanów, rozpoczynając już X wojnę ro-
syjsko-turecką. Wojska muzułmańskie zostały oczywi-
ście pobite i w 1878 roku podpisano pokój w San Ste-
fano. Okazał się on jednak jedynie pokojem wstępnym, 
gdyż inne mocarstwa obawiające się zbytniego posze-

rzenia rosyjskiej strefy wpływów postanowiły skorygo-
wać go podczas kongresu berlińskiego. Zawarte na nim 
postanowienia okazały się o wiele mniej korzystne dla 
Rosji niż te z pokoju w San Stefano. Nabytki Rumunii, 
Serbii i Czarnogóry zostały zmniejszone, ale w zamian 
państwa te uzyskały całkowitą niepodległość. Bułgaria 
miała pozostać terytorium zależnym od Turcji, a nie 
jak wcześniej zamierzano od Rosji, a ponadto jej tere-
ny okrojono. Bośnia i Hercegowina zaś zostały oddane  
w tymczasowy zarząd Austrii. Te niekorzystne uzgod-
nienia wywołały oburzenie wśród Rosjan, którzy poczu-
li się zdradzeni przez swego sojusznika i organizatora 
kongresu Bismarcka. Spowodowało to zrezygnowanie 
przez cara z polityki proniemieckiej i zwrócenie się  
w kierunki Francji i później Wielkiej Brytanii. Turcja 
zaś straciła niemal całą kontrolę nad swymi europejski-
mi posiadłościami.

Kocioł bałkański

Rosja starała się od początku istnienia państw bał-
kańskich uzależnić je od siebie, dyplomacja rosyjska 
prowadziła szeroko zakrojone akcje mające na celu 
przekonanie władców tych państw do prorosyjskiej po-
lityki. Ich efektem było utworzenie w 1912 roku Ligi 
Bałkańskiej, której celem było odebranie Imperium 
Osmańskiemu wszystkich jego europejskich posia-
dłości. W wyniku powstania koalicji wybuchła pierw-
sza wojna bałkańska, zakończona całkowita wygraną 
Słowian i Greków, jednakże niezadowoleni z podzia-
łu terytoriów Bułgarzy rozbili sojusz i wypowiedzieli 
wojnę Serbii i Grecji. Zostali jednak pobici i zmuszeni 
do oddania niedawnych zdobyczy w ramach traktatu 
w Bukareszcie z 1913 roku. Efektem podgrzewania 
,,bałkańskiego kotła” przez Rosję stało się zbliżenie 
do siebie dawnych wrogów, czyli Bułgarii, Turcji, Au-
strii oraz Niemiec. Sojusznikiem cara pozostała jednak 
Serbia, która do dnia dzisiejszego zachowała przyjazne 
stosunki z Kremlem.

Kolonizacja i podboje w Azji i na Dalekim 
Wschodzie

Rosja, podobnie jak inne mocarstwa europejskie, 
prowadziła kolonizację dzikich terenów. Obszarem za-
interesowań carów i osadników rosyjskich była oczy-
wiście Syberia. Intensywna kolonizacja tych terenów 
nastąpiła w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to zało-
żono na wschodzie Syberii kilka nowych miast, w tym 
port Władywostok. Ponadto w tamtym okresie wojska 
rosyjskie opanowały tereny Azji Środkowej, kontrolo-
wane przez koczownicze i zacofane chanaty. Aleksan-
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drowi II udało się w 1858 roku uzyskać pokojowo od 
Chin północno-wschodnie terytoria Państwa Środka. 
Rosja jednak doznała też kilku niepowodzeń na wscho-
dzie, jak chociażby sprzedaż Alaski w 1867 roku czy 
przegranie wojny z Japonią w latach 1904–1905 roku, 
co wywołało kryzys w państwie Mikołaja II. Jednakże 
mimo to Rosji do końca XIX wieku udało się opano-
wać większość Azji, w tym niemalże całą Azję Środko-
wą, co doprowadziło to zatargów z Wielką Brytanią o 
tereny Afganistanu i Persji, które zostały dopiero zaże-
gnane wraz z powstaniem Ententy.

Podsumowanie

Terytorium Imperium Rosyjskiego i jego strefa 
wpływów znacznie się powiększyły w latach 1795–
1914. W Europie granice państwa zostały przesunięte 
na zachód kosztem Prus, Austrii i Szwecji. Na południu 
upadające Imperium Osmańskie musiało oddać carom 
swoje europejskie posiadłości, które zostały włączo-
ne bezpośrednio do Imperium, bądź powstały na nich 
państwa w większości zależne od Rosji. Na wschodzie 
zakończono kolonizację Syberii, a także zajęto teryto-
ria zajmowane przez zacofane ludy azjatyckie. Ponadto 
dzięki budowie kolei transsyberyjskiej terytoria te mia-
ły szanse stać się w pełni użyteczną częścią Rosji, która 
mogła odtąd swobodnie korzystać z wydobywanych i 
produkowanych tam surowców. Spowodowało to zna-
czący wzrost rosyjskiego potencjału ekonomicznego, 
który nie podobał się Niemcom, będącym we wrogim 
bloku polityczno-militarnym i miał stać się jednym z 
powodów wybuchu I wojny światowej.
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STRESZCZENIE

Carstwo rosyjskie zostało utworzone w 1564 roku 
przez Iwana IV Groźnego, który jako władca Wielkie-
go Księstwa Moskiewskiego siłą zjednoczył lub znisz-
czył inne ruskie księstwa. Państwo rosyjskie więc już 

od samego początku swego istnienia było agresywne  
i dążyło do jak największej ekspansji. Charakter ten za-
chowało przez cały okres swego istnienia. Jednakże do 
rządów Piotra Wielkiego czyniło to z mieszanym skut-
kiem z powodu wewnętrznych konfliktów, jak choćby 
Wielka Smuta, czy coraz to większego zacofania kul-
turowego i technologicznego względem reszty Europy, 
co przekładało się na klęski na polach bitew. Sytuację 
tę zmienił car Piotr I, który bogaty w wiele doświad-
czeń zdobytych w czasie swych podróży po Europie 
Zachodniej, postanowił zreformować państwo rosyj-
skie. Zwalczył wewnętrzną opozycję, zreformował 
armię, gospodarkę, administracje, kulturę i oświatę,  
a także zreorganizował cerkiew prawosławną i zbu-
dował silną flotę. Liczne sukcesy cara sprawiły, że  
w 1721 roku ogłosił się cesarzem nowego światowe-
go imperium rosyjskiego. Jego sukcesy kontynuowała 
caryca Katarzyna II, która doprowadziła podczas swo-
ich ponad 30-letnich rządów do rozbiorów Rzeczpo-
spolitej, zlikwidowania Siczy Zaporoskiej, zniszczenia 
Chanatu Krymskiego i zajęcia południowej Ukrainy 
oraz Północnego Kaukazu, kontynuowała także eks-
pansje na Syberii. Zatem Imperium Rosyjskie w 1795 
roku stanowiło jedno ze światowych mocarstw, stabil-
ne wewnętrznie dzięki długim i surowym rządom cary-
cy, z potężną armią i silną flotą, prowadzące koloniza-
cję Dalekiego Wschodu i czekające na kolejne okazje 
do ekspansji w Europie i Azji.

W artykule zostały przedstawione dzieje ekspansji 
zarówno militarnej, jak i dyplomatycznej Cesarstwa 
Rosyjskiego oraz jego wewnętrzne przemiany na prze-
strzeni lat 1795–1914.


