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Zahraničná politika Ruska v rokoch 1856 – 1914  
 

Krymská vojna otriasla medzinárodným postavením Ruska. Hlavnou úlohou ruskej 
diplomacie sa pre najbližšie obdobie stalo vyviesť krajinu zo zahranično-politickej izolácie. 
Predovšetkým bolo nutné nájsť spojenca, ktorý by pomohol pri revízii ustanovení parížskeho 
mieru týkajúcich sa Čierneho mora. Čierne more malo pre Rusko totiž nielen vojensko-
strategický ale predovšetkým hospodársky význam, pretože sa cez neho realizoval vývoz 
obilia. 

V danej situácii sa ruská diplomacia pokúšala využiť rozpory medzi protiruskými 
spojencami, najmä medzi Francúzskom a Britániou. K spolupráci s Francúzskom prispelo 
protirakúske zameranie obidvoch štátov v čase, keď sa Napoleon III. rozhodol zapojiť do 
procesu zjednotenia Talianska. Bol to práve ruský prísľub neutrality (samotná zmluva bola 
podpísaná až v marci 1859 napriek francúzskemu odmietnutiu revízie parížskeho mieru), 
ktorý urýchlil prípravy Francúzska na vojnu a uzatvorenie dohody s Piemontom v Plombières 
(1858). Zblíženie s Francúzskom využilo Rusko ešte na posilnenie stratených pozícií na 
Balkáne, keď dosiahlo priaznivé podmienky pre spojenie dunajských kniežatstiev Moldavska 
a Valašska v roku 1859. Veľmocenská spolupráca Ruska a Francúzska bola však pomerne 
krátka. Po získaní Savojska a Nizzy (1860) nemal Napoleon III. žiadny dôvod pomáhať 
Rusku, práve naopak, začal usilovať o jeho oslabenie, čo sa prejavilo okrem iného 
diplomatickým nátlakom v čase poľského povstania (1863). 

Práve do obdobia poľského povstania spadá začiatok spolupráce Ruska s Pruskom, ktoré 
sa obávalo rozšírenia povstania. Spolupráca s Ruskom navyše dobre zapadala do plánov Otta 
von Bismarcka na zjednotenie Nemecka. Vo vojnách za zjednotenie Nemecka s Dánskom 
(1864) a Rakúsko (1866) ostalo Rusko neutrálne a v roku 1868 dokonca vyhlásilo, že v 
prípade francúzsko-pruskej vojny prinúti Rakúsko-Uhorsko, aby nepomohlo Francúzsku. Za 
uvedenú spoluprácu získalo Rusko pruskú podporu v otázke zmeny režimu na Čiernom mori, 
k čomu došlo v marci 1871 podpísaním medzinárodnej (londýnskej) konvencie o zrušení 
článkov parížskeho mieru obmedzujúcich práva Ruska a Osmanskej ríše na Čiernom mori. 
Zbližovanie oboch štátov pokračovalo i v ďalších rokoch. Okrem zaistenia západnej hranice 
mala spolupráca s Nemeckom aj hospodársky prínos, pretože do Nemecka smerovala 1/3 
vyvážaného ruského obilia. 

Už od začiatku 60. rokov 19. storočia narastal záujem Ruska o oblasť Strednej Ázie ako 
potenciálnej zásobárne bavlny pre textilný priemysel. Aby vláda dlhodobejšie zabezpečila 
západnú hranicu a uvoľnila tak dostatok prostriedkov na dobývanie stredoázijských území 
(viď nižšie) musela okrem spolupráce s Pruskom (po r. 1871 s Nemeckom) zabezpečiť aj 
zlepšenie vzťahov s Rakúskom. Výsledkom diplomatických jednaní bol vznik Spolku troch 
cisárov v roku 1873, ktorý však neprežil balkánsku krízu 1875 – 1878. 

Balkán bol tradičnou záujmovou sférou Ruska. Cárska vláda ale v 60. rokoch 19. storočia 
nebola schopná presadiť svoje záujmy vojensky či hospodársky. Na zvýšenie svojho vplyvu 
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sa tak snažila využiť národno-oslobodzovacie hnutia jednotlivých balkánskych slovanských 
národov. Aktívnejšiu politiku začala viesť približne od polovice 70. rokov. V lete v roku 1875 
vypuklo v osmanskej Hercegovine roľnícke povstanie, ktoré sa prenieslo do Bosny a do 
Bulharska a ktoré vyvolalo medzinárodnú krízu. V tejto situácii podpísali Rusko a Rakúsko-
Uhorsko v lete 1876 v Reichstadte dohodu o spoločnom postupe. Za Osmanskú ríšu sa ale 
postavil britský premiér Benjamin Disraeli (napriek opačnému postoju verejnosti). Po tom, čo 
sa do konfliktu zapojili Srbsko a Čierna Hora, ktoré v lete 1876 vyhlásili Osmanskej ríši 
vojnu, dotlačila verejná mienka do vojny aj nepripravenú ruskú vládu, ktorá si ešte stihla pred 
vyhlásením vojny zaistiť definovaním vojnových cieľov v budapeštianskej konvencii (január 
1877) neutralitu Rakúsko-Uhorska. 

Vstup do vojny nebol vhodne načasovaný. Reorganizácia armády v súlade s reformou z 
roku 1874 ešte len prebiehala. Pechota bola prezbrojená zhruba na 20%, delostrelectvo a 
vojnové loďstvo s modernizáciou sotva začalo. Veľkým problémom ruskej armády bolo 
zásobovanie a neschopné velenie, na čele ktorého stál brat Alexandra II. Nikolaj. Naopak 
osmanská armáda disponovala novými anglickými a americkými puškami a nemeckými 
delami. 

Ruské armády napadli v apríli 1877 Osmanskú ríšu na dvoch frontoch – dunajskom a 
kaukazskom. Na kaukazskom fronte dosiahli Rusi úspech rýchlejšie, keď sa im podarilo 
dobyť viacero pevností, z ktorých najdôležitejšia bola pevnosť Kars. Naproti tomu na Balkáne 
utrpeli veľké straty. Rýchlejší postup hneď na začiatku konfliktu znemožnilo obliehanie 
Plevna. Druhej armáde sa síce podarilo prejsť strategicky dôležitý priesmyk Šipka, bola však 
porazená pri Starej Zagore a opäť sa muselo bojovať o Šipku. Na začiatku roka 1878 zahájila 
ruská armáda generálnu ofenzívu smerom na Konštantínopol a po víťazstve pri Plovdive 
obsadila Drinopol (Edirne), kde bolo 31. 1. 1878 podpísané prímerie. Mierová zmluva bola 
podpísaná 3. 3. 1878 v San Stefane (Yesilköy). Mierová zmluva prinášala Rusku značné zisky 
a vôbec nezodpovedala aktuálnej medzinárodnopolitickej situácii. Rusko malo dostať územia 
v Zakaukazsku, celú Besarábiu a vysoké reparácie. Osmanská ríša malo uznať nezávislosť 
Srbska, Čiernej Hory a Rumunska. Malo tiež vzniknúť tzv. Veľké Bulharsko (teda vrátane 
Pomoravia, takmer celého Macedónska a časti dnešného Albánska), v ktorom mala byť po 
dobu dvoch rokov rozmiestnená ruská armáda. 

Uvedené ustanovenia chápalo Rakúsko-Uhorsko ako porušenie predošlých dohôd a 
Británia ako jasný pokus Ruska dostať sa do Stredozemného mora. Preto už 6. 3. navrhol 
rakúsko-uhorský minister zahraničia zvolanie medzinárodného kongresu, ktorý mal 
prehodnotiť a korigovať podmienky sanstefanského mieru. Kongres zasadal v lete 1878 v 
Berlíne. Predsedal mu O. von Bismarck, ďalej sa ho zúčastnili zástupcovia Rakúsko-Uhorska, 
Ruska, Francúzska, Británie, Talianska a Osmanskej ríše. Berlínsky kongres potvrdil 
nezávislosť Srbska, Čiernej Hory a Rumunska, potvrdil ruské zisky v Ázii a zisk Besarábie. 
Hlavné zmeny oproti sanstefanskému mieru sa týkali Bulharska, ktoré bolo územne 
obmedzené a jeho zvyšok bol rozdelený na Bulharské kniežatstvo a Východnú Ruméliu. Doba 
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pobytu ruského vojska bola skrátená na 9 mesiacov. Berlínsky kongres bol a je interpretovaný 
ako diplomatická porážka Ruska, ktoré prišlo o výraznú časť toho, čo mu zabezpečovala 
pôvodná mierová zmluva. Napriek tomu treba povedať, že Rusko získalo v konečnom 
dôsledku viac, ako mohlo očakávať pred vstupom do vojny. Na úkor ruského vojenského 
úspech sa po Berlínskom kongrese posilnilo Rakúsko-Uhorsko, ktoré si zaistilo právo 
okupovať Bosnu a Hercegovinu (stalo sa tak v roku 1908), a Británia, ktorá po dohode 
s Osmanskou ríšou obsadila Cyprus. 

Okruh medzinárodných problémov, ktoré musela ruská diplomacia riešiť v 60. a 70. 
rokoch sa neobmedzoval iba na Európu a na problémy súvisiace s východnou otázkou. 
Obrovské ruské územie zasahovalo cez Strednú Áziu až na Ďaleký východ a Rusko malo tiež 
rozsiahle územia v Severnej Amerike. V podstate vo všetkých uvedených oblastiach sa 
stretávali ruské záujmy so záujmami ostatných veľmocí (Veľkej Británie, Francúzska, USA či 
Japonska). 

V 60. rokoch zahájilo Rusko prenikanie do Strednej Ázie. Počiatky prenikania do tejto 
oblasti spadajú do 30. rokov 19. storočia, bolo však prerušené krymskou vojnou a znovu 
obnovené až v roku 1864. V Strednej Ázii sa v tom čase rozprestierali tri samostatné štáty – 
Chivský chanát, Kokandský chanát a Bucharský emirát. Obývali ich najmä Uzbeci, Tadžici, 
Turkméni, Kirgizi a Kazachovia, ktorí sa živili prevažne kočovným pastierstvom, v menšej 
miere v oblasti Chorezmu, Samarkandu či Taškentu poľnohospodárstvom. Pôda patrila 
panovníkom a moslimskému duchovenstvu, jestvovalo tu otroctvo, náboženský fanatizmus a 
despotizmus, preto často vznikali povstania, celá oblasť bola politicky nestabilná a 
hospodársky zaostalá. Rusko v nej videlo ľahkú korisť, odbytisko svojich inak sotva 
konkurencieschopných priemyselných výrobkov a v neposlednom rade tiež dodávateľa 
bavlny pre textilný priemysel. 

Dobývanie Strednej Ázie začalo v roku 1864 Kokandským chanátom, nasledoval 
Bucharský emirát (1866) a nakoniec to bol Chivský chanát (1873). Nepodmanenou oblasťou 
ostávala strategicky významná časť Turkménska, ktorá rozdeľovala ruské dŕžavy. Jej 
pripojenie sa realizovalo v rokoch 1880 – 1881. V roku 1884 prijala ruské poddanstvo oáza 
Merv. K zavŕšeniu dobývania Strednej Ázie došlo v rokoch 1885 – 1886 po afganskej kríze 
(viď nižšie). 

Ďalšou záujmovou sférou Ruska bol Ďaleký východ, tu sa však už dlhú dobu stretávali 
záujmy všetkých veľmocí. Hoci ju Mikuláš I. nepovažoval za prioritnú, ešte v čase krymskej 
vojny súhlasil s vojensko-diplomatickou expedíciou, ktorá mala rokovať s Čínou o 
spoločných hraniciach v oblasti rieky Amur. Rusko udržiavalo s Čínou tradične dobré vzťahy, 
čím chcelo získať hospodárske výhody. Situácia pre jednania bola priaznivá, pretože v Číne 
práve prebiehala druhá ópiová vojna a tchajpchingské povstanie. V roku 1858 bola podpísaná 
ajgunská zmluva, ktorou Rusko získalo ľavý breh Amuru, a v roku 1860 pripadla Rusku aj 
prímorská oblasť od rieky Ussuri. V tom čase zosilnela ruská kolonizácia oblasti, boli 
založené viaceré mestá napr. Chabarovsk a Vladivostok, jej využitie mohlo však nastať až po 
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dobudovaní transsibírskej magistrály. Na začiatku 70. rokov sa zhoršili kvôli otázke Sachalinu 
a Kurilských ostrovov rusko-japonské vzťahy. 

Vo vzťahu k USA malo Rusko záujem na tom, aby Spojené štáty boli námornou 
protiváhou Británie a Francúzska. Tým sa cárska vláda riadila aj počas občianskej vojny. Rusi 
síce neuznávali republikánske zriadenie a obchodovali s bavlnou s Juhom, oficiálne ale uznali 
washingtonskú vládu. V roku 1867 boli obnovené jednania medzi Ruskom a USA o odpredaji 
Aljašky a priľahlých ostrovov. Rusi si boli vedomí svojich slabých pozícií v Tichomorí a mali 
finančné ťažkosti, preto s odpredajom súhlasili (1,5 mil. km2 za 7,2 mil. dolárov). 

80. roky 19. storočia predstavujú novú kapitolu ruskej zahraničnej politiky. Tá sa musela 
odvíjať od výsledkov Berlínskeho kongresu, ktorý posilnil britský vplyv vo východnej otázke, 
čím bola ohrozená južná hranica Ruska. Hlavnou úlohou ruských diplomatov sa stalo zabrániť 
spojenectvu Veľkej Británie s niektorou z veľmocí, v prvom rade s Rakúsko-Uhorskom. Bolo 
tiež potrebné obmedziť vplyv Británie v Osmanskej ríši. Rusi sa preto snažili o dobré vzťahy 
s Nemeckom, a to jednak kvôli zabezpečeniu západnej hranice a jednak kvôli hospodárskej a 
finančnej závislosti na ňom. Tajné rusko-nemecké rokovania o dohode začali paradoxne 
súčasne s prípravami tajnej nemecko-rakúskej spojeneckej zmluvy v roku 1879. Kým 
nemecko-rakúsky Dvojspolok bol podpísaný ešte v tom istom roku, rusko-nemecké jednania 
trvali ďalšie dva roky. V lete 1881 po tom, čo sa rakúsko-britské zblíženie ukázalo ako 
iluzórne, bola podpísaná rakúsko-nemecko-ruská zmluva s platnosťou na tri roky nazvaná 
podobne ako v roku 1873 Spolok troch cisárov. V podstate sa jednalo o konvenciu o 
neútočení. Zmluva mala pre Rusko celý rad pozitív. O každej teritoriálnej zmene na Balkáne 
mali rozhodovať všetky 3 krajiny spoločne, bola akceptovaná možnosť budúceho zjednotenia 
Bulharského kniežatstva s Východnou Ruméliou, no predovšetkým sa členovia spolku 
zaviazali nedopustiť, aby Osmanská ríša povolila výnimku pre vstup vojenských lodí do 
Čierneho mora (v opačnom prípade by proti Osmanskej ríši spoločne zakročili). Platnosť 
Spolku troch cisárov bola v roku 1884 predĺžená na ďalšie tri roky. Koniec tejto dohody 
priniesla bulharská kríza v rokoch 1885 – 1887, počas ktorej na seba opäť narazili záujmy 
Ruska a Rakúsko-Uhorska v otázke voľby nového kniežaťa už zjednoteného Bulharska. Rusi 
v Bulharsku postupne strácali sympatie obyvateľstva, čo malo nakoniec za následok 
presadenie rakúsko-uhorského kandidáta Ferdinanda Coburga. 

Keď v roku 1887 skončila platnosť Spolku troch cisárov, vzťahy Rakúsko-Uhorska a 
Ruska vylučovali jej obnovenie. Nemecko však malo aj naďalej záujem o neutralitu Ruska, 
preto krajiny jednali a v lete 1887 podpísali na tri roky tzv. zaisťovaciu zmluvu. Jej 
podmienky boli značne obmedzené – zabezpečovala iba neutralitu v prípade, že Rusko bude 
napadnuté Rakúsko-Uhorskom alebo Nemecko Francúzskom. Zaisťovacia zmluva 
nezabránila zhoršovaniu vzájomných vzťahov a narastaniu nedôvery. Ruská diplomacia tak 
začala uvažovať o zblížení s Francúzskom. Francúzsko poskytlo Petrohradu pôžičku a získalo 
zákazku na dodávku pušiek pre ruskú armádu. K definitívnemu obratu ruskej zahraničnej 
politiky došlo v roku 1890, kedy po prepustení Bismarcka nebola zaisťovacia zmluva 
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obnovená. Hrozba medzinárodnopolitickej izolácie spojená s hospodárskymi komplikáciami 
sa stala neprijateľnou. V tejto situácii ostalo jediným riešením práve spojenectvo s 
Francúzskom, ktoré oň naviac malo eminentný záujem. Jednania síce trvali dva roky, ale v 
januári 1894 bola francúzsko-ruská zmluva ratifikovaná. 

V mimoeurópskej politike sa v 80. rokoch vyhrotilo rusko-britské súperenie v Strednej 
Ázii, kde sa záujmy oboch veľmocí stretávali. Snaha o vymedzenie hraníc bola neúspešná a v 
marci 1885 sa stretli ruské vojská s Afgancami pri oáze Pendžeh, čo Londýn interpretoval ako 
ruské zahájenie dobývania Afganistanu. Vojenský konflikt bol na spadnutie, no nakoniec 
Rusko ustúpilo a v júni 1886 došlo k dohode a k vymedzeniu severozápadnej hranice. Rusko 
podľa nej získalo väčšinu sporného územia, no muselo uznať Afganistan za sféru britského 
vplyvu. 

Na Ďalekom východe ostávali ruské pozície slabé, pretože kolonizácia území získaných 
od Číny postupovala pomaly. K oživeniu ďalekovýchodnej politiky prispeli aktivity Japonska 
v Kórei v polovici 80. rokov 19. storočia. Po japonskom víťazstve v čínsko-japonskej vojne 
1894 – 1895 pripravili Rusi s pomocou veľmocí Japonsko o časť ziskov. V roku 1896 využili 
zúfalú finančnú situáciu čínskej vlády a dosiahli podpísanie rusko-čínskeho obranného paktu 
proti Japonsku. V tom istom roku došlo k neoficiálnemu zriadeniu spoločného rusko-
japonského protektorátu nad Kóreou, v roku 1900 obsadili Rusi Mandžusko. Uvedené 
čiastkové úspechy vytvorili predpoklady pre ruskú expanziu na Ďalekom východe a zároveň 
viedli k oslabeniu záujmu o Osmanskú ríšu, v ktorom sa nedarilo brzdiť mohutnú nemeckú 
expanziu, a dočasne aj o Balkán, kde sa dohodami s Rakúsko-Uhorskom podarilo zabezpečiť 
status quo. Problémom však bolo, že na prelome 19. a 20. storočia sa zvýšil aj záujem 
ostatných veľmocí o Čínu. Reakciou na tento vonkajší nátlak bolo boxerské povstanie, ktorá 
vypuklo v roku 1899 a na jeho potlačení sa spolu s Japonskom, USA, Nemeckom, Britániou, 
Francúzskom Rakúsko-Uhorskom a Talianskom podieľalo i Rusko. 

Ruskí predstavitelia mali dve základné koncepcie expanzie na Ďalekom východe a 
súperenia s Japonskom. Witte presadzoval mierne postupné ovládnutie území spojené so 
získavaním hospodárskych výhod. Jeho malé úspechy ale posilnili druhú skupinu, ktorá 
presadzovala násilný vojenský postup. Táto skupina vychádzala z celkom mylnej predstavy, 
že tvrdý kurz donúti slabé Japonsko k ústupkom. Japonsko však nebolo na začiatku 20. 
storočia slabou krajinou, bolo mladou imperialistickou veľmocou a navyše ho podporovali 
USA a Británia, kým Rusko bolo v tejto otázke diplomaticky izolované. Uvedený postoj 
Ruska sa vyhranil v rusko-japonských rokovaniach o Mandžusku a Kórei (leto 1903). V tom 
čase sa už Japonsko, ktoré rokovania využívalo ako krycí manéver, pripravovalo na vojnu, s 
čím Rusko vôbec nerátalo. O to väčšie bolo prekvapenie, keď 8. 2. 1904 prepadlo japonské 
loďstvo bez vyhlásenia vojny Porth Arthur, ktorý Rusi získali práve v roku 1895 po čínsko-
japonskej vojne od Číny na úkor japonského víťazstva. 

Lepšiu východiskovú pozíciu vo vojne malo Japonsko. Okrem momentu prekvapenia bolo 
hlavnou výhodou to, že japonské sily boli dislokované blízko pri bojisku, boli moderne 
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vyzbrojené a mali kvalitné velenie. Rusi disponovali síce početnejšou armádou, mali ale 
značné problémy s presunom, so zásobovaním i s kvalitou dôstojníckeho zboru. Rusi utrpeli 
jednu porážku za druhou. Japonci tiahli cez Kóreu, vstúpili do Mandžuska, začiatkom roku 
1905 padol po 157 dňovom obliehaní Porth Arthur, vo februári 1905 prehrali pozemnú bitku 
pri Mukdene a poslednou ranou bola námorná bitka pri Cušime v máji 1905. Vojna skončila 
mierom, ktorý bol podpísaný v septembri 1905 v americkom Portsmouthe, keďže USA sa v 
rokovaniach chopili úlohy sprostredkovateľa. Podmienky mieru boli mierne, lebo ostatné 
veľmoci zainteresované na Ďalekom východe si nepriali prílišné posilnenie Japonska. Kórea 
bola uznaná za japonskú sféru vplyvu (1910 ju Japonsko anektovalo), Rusko sa muselo vzdať 
nájomného práva na polostrov Liao-tung, časti juhomandžuskej železnice a južnej časti 
Sachalinu. Nemuselo však platiť finančnú náhradu. Ako už bolo vyššie spomenuté, závažný 
vplyv mala rusko-japonská vojna najmä pre vnútropolitický vývoj v Rusku. 

Zahraničná politika Ruska po konflikte s Japonskom do roku 1914 bola limitovaná 
napätou vnútropolitickou situáciou a vývinom medzinárodných vzťahov. Obidva uvedené 
faktory spôsobovali v rokoch 1904 – 1907 krajine ťažké otrasy. Neúspech na Ďalekom 
východe presmeroval pozornosť ruskej diplomacie primárne opäť na európsku politiku. 
Rusko sa v nej vlastne stalo objektom, pretože dva proti sebe sa formujúce bloky sa pokúšali 
o jeho pripútanie na jednu či druhú stranu. Rusko malo v tom čase spojeneckú zmluvu s 
Francúzskom a v krajine jestvovala pomerne silná skupina presadzujúca aj dohodu s 
Britániou. V tomto smere sa významným stimulom stalo podpísanie britsko-francúzskej (tzv. 
srdečnej) dohody v roku 1904. Za pripojenie k týmto veľmociam hovorili i rozpory v 
juhovýchodnej Európe, s Osmanskou ríšou, s Rakúsko-Uhorskom, resp. Nemeckom. V júli 
roku 1905 síce Viliam II. dosiahol na jachte pri ostrove Björkö podpis rusko-nemeckej 
protibritskej zmluvy, ale vláda donútila cára podpis anulovať a na medzinárodnej konferencii 
v Algecirase po prvej marockej kríze v roku 1906 už Rusko diplomaticky podporilo spolu s 
Britániou Francúzsko proti Nemecku (aj kvôli sľúbenej pôžičke). V roku 1907 bolo ukončené 
dlhotrvajúce rokovanie s Veľkou Britániou o Perzii, Afganistane a Tibete, ktoré vyvrcholilo 
podpísaním rusko-britskej konvencie a rozdelením sfér vplyvu (ruskou sférou vplyvu sa stala 
severná časť Perzie). Táto konvencia síce neobsahovala žiadne spojenecké záväzky, napriek 
tomu je považovaná za posledný krok pri formovaní Dohody. Krátko pred prvou svetovou 
vojnou sa ešte Rusi neúspešne pokúšali posilniť rusko-britskú spoluprácu na mori (chceli tým 
nadviazať na prijatie rusko-francúzskej stratégie v prípade vojny s Nemeckom vypracovanej v 
rokoch 1911 – 1913). 

Vo východnej otázke presadzovalo Rusko aj začiatkom 20. storočia status quo. Tento 
princíp bol ale ohrozovaný pokračujúcou expanziou Rakúsko-Uhorska a Nemecka. Preto sa 
ruská vláda rozhodla s obidvoma krajinami vyjednávať, v čom však nemala podporu ani 
Francúzska ani Británie. V roku 1908 sa Rakúsko-Uhorsko chystalo anektovať Bosnu a 
Hercegovinu. Rusi žiadali za svoje odobrenie anexie súhlas Rakúsko-Uhorska s otvorením 
Dardanel pre ruské vojnové loďstvo. Zástupcovia oboch krajín sa dohodli. Aj keď Rusko 
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nezískalo súhlas ostatných veľmocí, Rakúsko-Uhorsko pristúpilo v októbri 1908 k anexii. 
Navyše v tom istom čase vyhlásilo sa súhlasom Rakúsko-Uhorska úplnú nezávislosť 
Bulharsko, ktoré sa zároveň stalo kráľovstvom. Izolované a na vojnu nepripravené Rusko 
muselo tento nový, nepriaznivý stav uznať. 

Bosnianska kríza znamenala definitívny koniec možnosti spolupráce oboch veľmocí na 
Balkáne. Od snahy o spoluprácu s Rakúsko-Uhorskom prešla v roku 1909 ruská diplomacia 
ku koncepcii budovania spolku balkánskych krajín vrátane Osmanskej ríše pod ruskou 
záštitou. Táto koncepcia bola nereálna. Nepodporovali ju spojenci Ruska a vôbec 
nezohľadňovala národno-zjednocovacie hnutie na Balkáne a z neho plynúce rozpory medzi 
balkánskymi národmi a Osmanskou ríšou. Nádej na zmenu pomerov (predovšetkým na zmenu 
režimu úžin) svitla Rusku v roku 1911, kedy po vypuknutí taliansko-osmanskej vojny o 
Cyrenaiku a Tripolsko žiadala Osmanská ríša o ruskú pomoc. Ruské ambície opäť stroskotali 
pre nesúhlas veľmocí. 

V tom ale čase skutočne prebiehali rokovania niektorých balkánskych krajín o vytvorení 
protiosmanského bloku. Kým Rusko usilovalo najmä o vznik protiosmanskej koalície Srbska, 
Bulharska, Grécka a Čiernej Hory, Rakúsko-Uhorsko podporované Nemeckom prišlo s 
myšlienkou protisrbskej koalície Rumunska, Bulharska a Osmanskej ríše. Napätá atmosféra, 
ktorá však nebola dôsledkom veľmocenskej politiky ale v prvom rade národno-
oslobodzovacích snáh balkánskych národov, prerástla do dvoch balkánskych vojen (1912 – 
1913), ktoré v tejto podobe celkom nevyhovovali v podstate ani jednej veľmoci. Diplomatické 
jednania počas a po konfliktoch jasne ukázali, že rozhodujúcim faktorom pre dohodu sa stala 
v prvom rade príslušnosť k jednému či druhému mocenskému bloku. Rusko v nich krátko 
pred prvou svetovou vojnou stratilo diplomatickú prestíž neúspešnou snahou o 
sprostredkovanie mieru. 

Z mimoeurópskych oblastí pretrvával v posledných rokoch pred prvou svetovou vojnu 
obmedzený záujem Ruska o otázky Ďalekého východu. V roku 1907 vznikla rusko-japonská 
obchodná zmluva a dohoda o politických otázkach. Obidve krajiny sa vyslovili za zachovanie 
aktuálneho stavu na Ďalekom východe a v tajnom dodatku si rozdelili záujmové sféry – 
Rusku bolo priznané severné Mandžusko a Vonkajšie Mongolsko, Japonsku južné 
Mandžusko a Kórea. Táto dohoda bola potvrdená v roku 1910 a v roku 1916 bola rozšírená na 
spojenecký zväzok. 
  


