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Krótki rys archiwaliów do polityki zagranicznej Rosji

w latach 1907-1914

Lata 1907-1914 to okres niezwykle bogaty w wydarzenia związa-
ne z prowadzoną przez Rosję polityką zagraniczną. Po przegranej
wojnie z Japonią i po przejściu przez falę niepokojów społecznych,
starała się ona odbudować swoją pozycję na arenie międzynarodowej.
W związku z tym podjęte zostały zabiegi mające umocnić sojusz
z Francją i osiągnąć porozumienie z Anglią. To zaowocowało nowym
układem politycznym, który przeszedł do historii jako Trójporozu-
mienie – Ententa. Jednocześnie porządkowane były sprawy związa-
ne z polityką dalekowschodnią poprzez zawieranie porozumień z Ja-
ponią oraz aktywną działalność względem Chin. Nie naleŜy teŜ za-
pominać o dwustronnych stosunkach rosyjsko-niemieckich tego okre-
su. Jest to istotne, poniewaŜ Niemcy wciąŜ usiłowały wciągnąć pań-
stwo rosyjskie w szeregi Trójprzymierza, oficjalnie posiłkując się
stwierdzeniami o stosunkach dobrosąsiedzkich czy wielowiekowej
przyjaźni. Wiele teŜ działo się w polityce bałkańskiej. W tym obsza-
rze Rosja rywalizowała z Austro-Węgrami o wpływy wśród narodów
bałkańskich. Pragnęła teŜ uzyskać kontrolę nad cieśninami czarno-
morskimi, a takŜe powstrzymać ekspansję niemiecką zarówno na
Półwyspie Bałkańskim, jak i w Turcji.

Podejmując więc zagadnienia związane z polityką zagraniczną
Rosji we wspomnianym okresie, trzeba zdawać sobie sprawę z jej
złoŜoności. Ponadto, aby rzetelnie je oddać, naleŜy niewątpliwie się-
gnąć do materiałów archiwalnych, które mogą rzucić wiele światła
na rozgrywające się wówczas wydarzenia. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe zasób
archiwalny jest olbrzymi, zgromadzony zarówno w archiwach mo-
skiewskich, jak i petersburskich, związanych z rosyjskim Minister-
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stwem Spraw Zagranicznych. Wydaje się więc zasadnym przybliŜe-
nie chociaŜ niewielkiej części archiwaliów związanych z polityką za-
graniczną Rosji w latach 1907-1914.

W niniejszym artykuł oparty został o wybrane materiały zgroma-
dzone w archiwach moskiewskich – Archiwie Wnieszniej Politiki
Rossijskoj Impierii (AWPRI) i Gosudarstwiennym Archiwie Rossij-
skoj Fiederacji (GARF) w Moskwie. Ich wybór został dokonany
w trakcie opracowywania monografii pt.: Polityka zagraniczna Rosji

1907-1914. Aparat decyzyjny, koncepcje, rezultaty1.

W AWPRI były to materiały zgromadzone w zespołach Licznyj

fond Sazonowa, Kitajskij stoł, Sekretnyj Archiw i Kancelaria.
W zespole Licznyj fond Sazonowa na szczególną uwagę zasługują

listy Pawła Krupienskogo do ministra spraw zagranicznych Rosji
Sergiusza Sazonowa, dotyczące spraw polityki wewnętrznej i co
szczególnie cenne, spraw polityki zagranicznej, a zwłaszcza kwestii
dotyczących Bułgarii i Serbii w 1912 r.2 oraz listy Iwana Korostowca
dotyczące m.in. spraw polityki dalekowschodniej z 1909 r.3

W zespole Kitajskij stoł naleŜy zwrócić uwagę na teczki zawiera-
jące materiały dotyczące polityki Rosji wobec Chin i Japonii w okre-
sie 1907-1913. Znajdują się w nich dokumenty dotyczące Japonii,
takie jak telegramy ministra spraw zagranicznych Rosji do posła
w Tokio dotyczące zawarcia porozumienia z Japonią4; zapis z posie-
dzenia Komisji Nadzwyczajnej ukazujący dyskusję nad nowym rosyj-
sko-japońskim traktatem handlowym5; raport ówczesnego rosyjskie-
go pełnomocnika ds. negocjacji z Japonią Mikołaja Malewskiego-
Malewicza mówiący o zadaniach Rosji na Dalekim Wschodzie, o zna-
czeniu rosyjsko-japońskiego traktatu handlowego, o nastrojach

                                                
1 J. R. Budziński, Polityka zagraniczna Rosji 1907-1914. Aparat decyzyjny, kon-

cepcje, rezultaty, Toruń 2000.
2 AWPRI, zespół (dalej: zesp.) 340 Licznyj fond Sazonowa, 1912, inwentarz (da-

lej: inw.) nr 812, teczka (dalej: t.) nr 67.
3 Ibidem, 1909, t. 65.
4 Ibidem, zesp. 143 Kitajskij stoł, inw. nr 491, 1907, t. 86, kartka (dalej: k.)

7 i 50, Sekretnaja tielegrama Bachmietiewu w Tokio z 3 janwaria i 25 aprielia
1907 g.

5 Ibidem, k. 9-19, śurnał osobago sowieszczanija 13 janwaria 1907 goda o no-
wom torgowom dogoworie s Japoniej.
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w społeczeństwie japońskim6 oraz projekt tajnego okólnika MSZ
przedstawiającego cele i zadania polityki rosyjskiej na Dalekim
Wschodzie7. Teczki ze wspomnianego zespołu zawierają teŜ doku-
menty przedstawiające koncepcje polityki rosyjskiej na Dalekim
Wschodzie, które zostały sporządzone przez ministra spraw zagra-
nicznych Rosji Aleksandra Izwolskiego i przesłane ambasadorowi
rosyjskiemu w Tokio 13 maja 1908 r.8 oraz posłowi rosyjskiemu
w Pekinie 5 lipca 1908 r.9 Ponadto są w nich interesujące telegramy
kierowane przez ministra spraw zagranicznych do rosyjskiego amba-
sadora w Tokio przedstawiające stanowisko rosyjskie wobec propozy-
cji japońskich zawarcia nowego układu między Rosją a Japonią
w 1910 r., a takŜe notatka skierowana do cara odnośnie treści wysy-
łanych telegramów. Tutaj znajduje się raport ministra spraw zagra-
nicznych dla Mikołaja II, mówiący o stosunkach rosyjsko-chińskich
po zawarciu pokoju w Portsmouth, prezentujący rosyjski punkt wi-
dzenia na stosunki między Chinami a Rosją oraz znaczenie dla dal-
szych kontaktów rosyjsko-chińskich zawartego między Rosją a Japo-
nią porozumienia10. Są teŜ cenne materiały dotyczące stosunków
rosyjsko-chińskich i japońsko-rosyjskich w 1911 r., w postaci steno-
gramów z posiedzeń Komisji Nadzwyczajnych, na których omawiano
koncepcje działań wobec Chin i Japonii11, telegramów i instrukcji dla
rosyjskich przedstawicieli w Pekinie i Tokio12 oraz raportów dla Mi-
kołaja II13. W zespole tym znajdują się równieŜ sprawozdania mini-
stra spraw zagranicznych S. Sazonowa dla cara mówiące o stanowi-
sku Rosji wobec Chin w 1912 r., podkreślające m.in. paralelizm inte-

                                                
6 Ibidem, k. 82-90, Otczet Russkogo Upołnomoczennogo po wiedieniu pieriego-

worow senatora, gofmiejstra Wysoczajszego dwora Malewskogo-Malewicza, 15 ijunia
1907 g.

7 Ibidem, k. 113-115, Projekt cirkularnogo pisma Rossijskim Priedstawitielam.
8 Ibidem, 1908, t. 88, k. 28-32, Projekt sekretnoj instrukcji rossijskomu posłu

w Tokio senatoru Malewskomu-Malewiczu.
9 Ibidem, t. 89, k. 55-62, Projekt sekretnoj instrukcji rossijsko-impieratorskomu

czriezwyczajnomu posłanniku i połnomocznomu ministru w Pekinie Korostowcu.
10 Ibidem, 1910, t. 93, k. 96-98, Wsiepoddanniejszeje dołoŜenie 2 marta 1910 g.
11 Ibidem, 1911, t. 95, k. 19-20, śurnał osobago sowieszczanija po diełam Dal-

niago Wostoka 13 janwaria 1911 g; k. 83-84, śurnał osobago sowieszczanija po dal-
nie-wostocznym diełam 9 aprielia 1911 g.

12 Ibidem, k. 28-30, Projekt sekretnoj telegrammy d. s. s. Korostowcu 30 janwa-
ria 1911 g.; k. 66, Sekretnaja telegramma d. s. s. Korostowcu 30 sientiabria 1911 g.;
k. 108, Sekretnaja telegramma Malewskomu-Malewiczu w Tokio 1 maja 1911 g.

13 Ibidem, k. 85, Dokład Nieratowa Nikołaju II, 8 oktiabria 1911 g.
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resów z Japonią wobec kryzysu chińskiego oraz informujące o rozpa-
trywaniu wspólnie z premierem Włodzimierzem Kokowcowem środ-
ków mających zabezpieczyć rosyjskie interesy w Mongolii, a takŜe
sprawozdanie wiceministra spraw zagranicznych Rosji Anatola Nie-
ratowa dla Mikołaja II, mówiące o podejmowaniu wspólnych z Japo-
nią oraz innymi mocarstwami kroków wobec sytuacji w Chinach
związanej z abdykacją tamtejszej dynastii14.

JeŜeli chodzi o zespół Sekretnyj Archiw, to zgromadzone są tu
m.in. teczki z lat 1907-1909 i 1912-1913. Znajduje się w nich intere-
sujący materiał, na który składają się m.in. sprawozdanie angiel-
skiego ambasadora w Petersburgu Artura Nicholsona dla angiel-
skiego MSZ o Rosji, w którym najwaŜniejsze były jego uwagi o wiel-
kich ksiąŜętach i ich wpływie na cara oraz na prowadzoną przez rząd
rosyjski politykę15; protokół z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej
omawiający m.in. sytuację na Bałkanach i podkreślający, Ŝe działa-
nia austriackiego ministra spraw zagranicznych Aloisa von Aehren-
thala stanowiły zagroŜenie dla interesów rosyjskich w tym regionie16;
dokument w postaci listu ministra spraw zagranicznych Rosji do
rosyjskiego ambasadora w Berlinie, w którym minister poruszał pro-
blem kontaktów między MSZ a deputowanymi do Dumy Państwo-
wej17. Zawarte są tu równieŜ materiały dotyczące stosunków rosyj-
sko-bułgarskich. Szczególnie cenny jest dokument poświęcony roz-
mowom ministra spraw zagranicznych Rosji S. Sazonowa z przed-
stawicielem Bułgarii Danewem, w których poruszono problemy za-
warcia konwencji wojskowej między Rosją a Bułgarią oraz stosun-
ków bułgarsko-rumuńskich i bułgarsko-czarnogórskich18, a takŜe
projekt rosyjskiego Głównego Sztabu Morskiego dotyczący politycz-
nych i strategicznych zadań Rosji odnośnie cieśnin czarnomorskich
i Morza Czarnego. Wskazywano w nim na powiązania rosyjsko-
angielskie i rosyjsko-francuskie, na waŜność uzyskania wyjścia na

                                                
14 Ibidem, 1913, k. 39-40, Zapiska Nieratowa Nikołaju II 15 sientiabria 1913 g.
15 Ibidem, zesp. Sekretnyj Archiw, inw. nr 467, 1907, t. 259/260, k. 11, Godowoj

otczet anglijskogo posła w Pietierburgie Nikolsona anglijskomu ministierstwu ino-
strannych dieł o Rossii, janwar 1907 g.

16 Ibidem, t. 266/267, k. 11-12, Protokoł Sowieszczanija 21 janwaria 1908 g.
O połoŜenii dieł w Małoazjatskoj Turcii i na Bałkanskom Połuostrowie.

17 Ibidem, t. 281/282, k. 6-7, Ministier inostrannych dieł rossijskomu posłu
w Bierlinie Osten-Sakienu 7 maja 1909 g.

18 Ibidem, t. 299/302 b, k. 2-3, Soobszczenije ministra inostrannych dieł Sazono-
wa posłanniku w Bołgarii o biesiedach s Danewym, 10-18 ijunia 1912 g.
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Morze Śródziemne, przedstawiano zalecenia MSZ dla Ministerstwa
Marynarki odnośnie działań, jakie miała podjąć flota rosyjska w wy-
padku wojny oraz wskazując na skomplikowaną sytuację na Bałka-
nach, przytaczano treść depeszy carskiej do Słowian bałkańskich
w związku z nabrzmiewającym konfliktem między Bułgarią a Serbią,
Grecją i Czarnogórą19. W zespole tym znajdują się teŜ teczki, które
zawierają korespondencję między ministrem spraw zagranicznych
Rosji a jej przedstawicielami za granicą. Szczególnie cenne są listy
ministra spraw zagranicznych do ambasadorów w Londynie i Pary-
Ŝu, mówiące o pragnieniu rządu rosyjskiego doprowadzenia do uspo-
kojenia wewnętrznego Turcji i odpowiedniego zabezpieczenia teryto-
rialnego i politycznego państw Sojuszu Bałkańskiego oraz list do
posła rosyjskiego w Belgradzie przedstawiający dąŜenie Rosji do
wzmocnienia Serbii jako forpoczty rosyjskiej na Bałkanach, a takŜe
wskazujący jako główny cel Rosji utrzymanie Sojuszu Bałkańskie-
go20.

W zespole Kancelaria, w kilkudziesięciu teczkach, równieŜ znaj-
dują się cenne materiały, na które składają się dokumenty dotyczące
prerogatyw cara odnośnie polityki zagranicznej i uprawnień w tym
zakresie Dumy Państwowej21 oraz przedstawiające kierunki polityki
rosyjskiej w opinii ambasadora angielskiego w Rosji22. Ponadto znaj-
dziemy tu sprawozdanie ministra spraw zagranicznych A. Izwolskie-
go odnośnie spotkania z królem Edwardem VII i ministrem spraw
zagranicznych Anglii Charlesem Hardingiem w Rewlu23, telegram
wiceministra spraw zagranicznych Rosji Mikołaja Czarykowa odno-
śnie planowanej przez Austro-Węgry aneksji Bośni i Hercegowiny
oraz sytuacji politycznej na Bałkanach24, sprawozdanie ministra

                                                
19 Ibidem, t. 309/312, k. 20-49, Projekt dokłada morskogo genieralnogo sztaba

o politiczeskoj i strategiczeskoj zadaczach Rossii w woprosie proliwow i Czernogo
moria, lipiec 1913.

20 Ibidem, t. 318/321, k. 6-9, Sekretnoje pismo Mid-a na imia posłow w Londonie
i PariŜie ot 18 aprielia 1913 g.; k. 11-14, Wiesma dowieritielnoje pismo Mid-a po-
słanniku w Bielgradie 23 aprielia 1913 g.

21 Ibidem, zesp. Kancelaria, 1907, inw. 470, t. 207, k. 1.
22 Ibidem, t. 211, k. 19-24, Otczet Anglija. Otczet 1907. Godowoj otczet Rossii za

1907 g. Nikolsona.
23 Ibidem, 1908, t. 43, k. 97-99, Dokładnaja zapiska ministra inostrannych dieł

A. Izwolskogo po powodu rewielskogo swidanija.
24 Ibidem, t. 210, k. 35-39, Sekretnaja telegramma Czarykowa na imia ministra

inostrannych dieł A. Izwolskogo.
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spraw zagranicznych S. Sazonowa dotyczące spotkania Mikołaja II
z Wilhelmem II w Poczdamie i omawiające stosunki rosyjsko-
niemieckie od 1907 do 1910 r. oraz przedstawiające rozmowy prowa-
dzone przez Sazonowa ze stroną niemiecką podczas wyŜej wymienio-
nego spotkania25. W teczkach zgromadzonych w zespole Kancelaria

znajdują się teŜ doniesienia Sanktpetersburskiej Agencji Telegra-
ficznej o działaniach rosyjskich mających na celu normalizację sto-
sunków rosyjsko-austriackich, przytaczające treść dokumentów
przekazywanych przez stronę rosyjską rządowi Austro-Węgier26.

Bardzo waŜnym dokumentem, jaki znajdował się w zespole Kan-

celaria, jest pismo premiera W. Kokowcowa do wiceministra spraw
zagranicznych A. Nieratowa mówiące o stosunkach między MSZ
a Radą Ministrów w latach 1906-1911, a takŜe o ustawie określają-
cej, kto wchodzi w skład Rady Ministrów oraz o propozycji premiera,
by Rada Ministrów posiadała większy wpływ na sprawy polityki za-
granicznej27. Inne cenne dokumenty z tego zespołu, to sprawozdania
ministra spraw zagranicznych Sazonowa mówiące o rozmowach, ja-
kie odbył z Wilhelmem II i kanclerzem Theobaldem von Bethma-
nem-Holwegiem, a w których podkreślono przyjacielskie stosunki
łączące Rosję i Niemcy28 oraz z prezydentem Francji Raymondem
Poincare, podczas pobytu tego ostatniego w Petersburgu, w których
poruszono problemy międzynarodowej sytuacji politycznej, a takŜe
wzajemnych stosunków francusko-rosyjskich29.

W GARF kwerenda objęła zespoły: Sojuz 17 oktiabria, Sojuz rus-

skogo naroda, A. Guczkow, Carskosielskij Dworiec i Impierator Niko-

łaj II.
Odnośnie zespołu Sojuza 17 oktiabria dokonano kwerendy kilku-

nastu teczek z okresu 1906-1908, jednak dla spraw związanych
z polityką zagraniczną nie znaleziono w nich nic wartościowego. Je-
dynie w teczce nr 45 znajdował się materiał mogący posłuŜyć dla
naświetlenia sytuacji politycznej w Rosji, w 1906 r.30 Pozostały mate-
riał dotyczył Ŝycia wewnętrznego Rosji oraz działalności „Związku

                                                
25 Ibidem, 1910, t. 204, k. 8-85, Dokład S. Sazonowa.
26 Ibidem, t. 208, k. 55-56, Soobszczenija S-Petersbuskogo Tielegrafnogo Agien-

stwa 7 marta 1910 g.
27 Ibidem, 1911, t. 211, k. 2-5, Priedsiedatiel Sowieta Ministrow k A. Nieratowu.
28 Ibidem, 1912, t. 184, k. 67-71, Dokład Sazonowa.
29 Ibidem, t. 201, k. 86-88, Dokład Sazonowa.
30 GARF, zesp. 115 Sojuz 17 oktiabria, inw. nr 1, t. 45.
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17 Października” odnośnie aspektów Ŝycia politycznego dotyczących
spraw polityki społecznej i gospodarczej wewnątrz kraju.

Zespół Sojuza russkogo naroda równieŜ zawierał materiały doty-
czące sfery polityki wewnętrznej państwa rosyjskiego oraz działalno-
ści na tej niwie wspomnianej partii. Dla tematyki związanej z polity-
ką zagraniczną Rosji waŜne okazały się materiały, w których przed-
stawiono cele partii31 oraz teczki zawierającej egzemplarze czasopi-
sma „Wiestnik Sojuza Russkogo Naroda”, w którym publikowane
były artykuły poświęcone polityce zagranicznej Rosji na Dalekim
Wschodzie i na Bałkanach32.

W zespole A. Guczkowa sięgnięto do materiałów z posiedzenia
Komisji Obrony Państwa, mówiących o znaczeniu budowy amurskiej
linii kolejowej i przedstawiających stanowisko wobec tej sprawy
przedstawicieli róŜnych frakcji Dumy Państwowej oraz zawierają-
cych poglądy „Związku 17 Października” na politykę Rosji na Bałka-
nach, wyraŜone przez Michała Kapustina i Aleksandra Guczkowa33.
W jednej z teczek znajdujących w tym zespole znajduje się interesu-
jący materiał dotyczący stosunków rosyjsko-japońskich, przekazany
ministrowi spraw zagranicznych A. Izwolskiemu przez rosyjskiego
agenta ministerstwa w Japonii34. W innej z teczek znaleźć moŜna
rozwaŜania lidera „Związku 17 Października” A. Guczkowa na temat
handlowych stosunków rosyjsko-chińskich oraz polityki Rosji wobec
Chin po rewolucji w tym państwie, a takŜe koncepcje październikow-
ców odnośnie tejŜe polityki; znajdowały się w niej równieŜ rozwaŜa-
nia o moŜliwościach polityki rosyjskiej na Bałkanach35.

Z zespołu Carskosielskij dworiec wybrane zostały dwie teczki,
w których znajdowały się interesujące dokumenty dotyczące spraw
polityki zagranicznej. Były to: obszerny memoriał członka Rady Pań-

                                                
31 Ibidem, zesp. 116 Sojuz russkogo naroda, inw. nr 1, 1911, t. 16, k. 4, Protokoł

obszczago sobranija Wsiechrossijskogo sjezda Sojuza russkogo naroda i primyka-
juszczich k niemu monarchiczeskich organizacii w Moskwie 24 nojabria 1911 g.

32 Ibidem, inw. nr 2, t. 9.
33 Ibidem, zesp. 555 A. Guczkow, inw. nr 1, t. 58, k. 2-76, Rieczi A. Guczkowa

proizniesiennyje w Gosudarstwiennoj Dumie po woprosu o gosudarstwiennoj oboro-
nie.

34 Ibidem, t. 460, k. 1-11, Doniesienia ministru inostrannych dieł A. Izwolskomu
agienta ministierstwa o politikie Japonii w otnoszenii Rossii.

35 Ibidem, t. 461, k. 1-6, Zapiska o torgowych otnoszeniach s Kitajem i politikie
Rossii w otnoszenii Kitaja posle riewolucjii w niem; k. 8, Nieskolko zamieczanij na
dokładie A. N. Kuropatkina.
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stwa Romana Rozena na temat polityki zagranicznej Rosji na Bał-
kanach, wobec Niemiec, Anglii i Francji oraz Japonii (którego waŜ-
ność wynikała z tego, Ŝe Rozen był byłym dyplomatą, związany był
z kręgami dworskimi i przedstawiał we wspomnianym memoriale
koncepcje i poglądy kręgów prawicowych)36 oraz memoriał dwóch
działaczy politycznych Michała Andronikowa i Sergiusza Szarapowa,
zawierający koncepcje polityki Rosji wobec Francji i Niemiec. Jego
autorzy wskazywali na wagę sojuszu francusko-rosyjskiego i utrzy-
mania jak najlepszych stosunków z Niemcami37.

Z zespołu Impieratora Nikołaja II, po przeprowadzeniu kweren-
dy, wybrane zostało kilka teczek, w których znajdowały się waŜne
dokumenty dotyczące posiedzeń Komisji Nadzwyczajnych w 1914 r.
w związku z kryzysem sarajewskim i wybuchem I wojny światowej,
zawierające ustalenia dotyczące działań, jakie powinna podjąć Rosja
w związku ze wspomnianymi faktami38. Ponadto znajdowały się tu:
sprawozdanie dotyczące celów rosyjskiej polityki na Bałkanach39;
telegram ministra spraw zagranicznych A. Izwolskiego do cara mó-
wiący o konieczności wystąpienia przed Dumą Państwową w związ-
ku z aneksją Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry40; sprawozda-
nie z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej w związku z aneksją Bośni
i Hercegowiny, ukazujące plany i kroki, jakie zamierzał podjąć
w związku z tym rząd rosyjski41.

Omówione w niniejszym artykule materiały archiwalne dotyczące
polityki zagranicznej Rosji w latach 1907-1914 stanowią zaledwie
ułamek procenta całości. Tym nie mniej dzięki nim moŜna zoriento-
wać się, jakie działania prowadzone były przez dyplomację rosyjską
w tym czasie oraz ustalić ich postrzeganie przez część ówczesnych
                                                

36 Ibidem, zesp. 543 Carskosielskij Dworiec, inw. nr 1, t. 672, k. 2-31, Rozen ba-
ron, czlen Gosudarstwiennogo Sowieta. Zapiska po powodu franko-russkogo sojuza
i naszich otnoszenij k Giermanii. 19 oktiabria 1912 g.

37 Ibidem, t. 674, k. 9-11, Dokładnaja zapiska po powodu opasienij obszcze-
stwiennogo mnienija wo Francji otnositielno naszego stratiegiczeskogo połoŜenija na
zapadie w 1911 g.

38 Ibidem, zesp. 601 Impierator Nikołaj II, inw. nr 1, t. 549, k. 1-4, Osobyj Ŝurnał
Sowieta ministrow 11 ijulia 1914 g.; k. 19, Osobyj Ŝurnał Sowieta Ministrow
21 ijulia 1914 g.

39 Ibidem, t. 777, k. 3-5, Zapiska Aleksandra Baszmakowa redaktora Prawitiel-
stwiennogo Wiestnika o celach rossijskoj politiki na BliŜniem Wostokie. 1911 g.

40 Ibidem, t. 750, k. 26-27, Telegrama na imia Jego Impieratorskogo Wielicze-
stwa połuczena ot towariszcza mid Czarykowa. 29 sientiabria 1908 g.

41 Ibidem, t. 755, k. 1-10, Osobyj Ŝurnał Sowieta Ministrow 25 oktiabria 1908 g.
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partii politycznych. MoŜna teŜ ustalić, jak postrzegana była polityka
zagraniczna państwa rosyjskiego przez obcych dyplomatów. NaleŜy
równieŜ zauwaŜyć, Ŝe nawet na tak niewielkim fragmencie materiału
źródłowego moŜna rozwaŜać, jakie problemy badawcze moŜna podjąć.

Abstract

A brief sketch on the archives concerning the foreign policy

of Russia in the years 1907-1914

The purpose of the paper is to familiarize the reader with the ar-
chives related to the foreign policy effected by Russia in the years
1907-1914. The content is based on a selection of materials available
from Archiw Wnieszniej Politiki Rossijskoj Impierii (Archives of the
Foreign Policy of the Russian Empire) and Gosudarstwienny Archiw

Rossijskoj Fiederacji (State Archives of the Russian Federation)
based in Moscow. The materials allow us to get insight into activities
undertaken by Russian diplomacy at the time, as well as to assess
how these activities were perceived by some of the political parties in
those years. They also enable us to establish how the foreign policy
of the Russian state was perceived by foreign diplomats.
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