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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je přiblížit vize reforem Sergeje Witteho, ministra financí v 

letech 1892-1903 a následně předsedy vlády (do roku 1906), jenž vstoupil do dějin jako 

reformátor a podporovatel industrializace v Ruském impériu. Za vlády Mikuláše II. (1894-

1917) se Rusko potýkalo s řadou problémů, zapříčiněných především hospodářskou krizí a 

způsobem vlády. Witte jako vlivný politik formuloval rozsáhlý plán modernizace země.   

 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of the bachelor thesis is to bring closer the vision of reforms of Sergei Witte, 

the Minister of Finance in 1892-1903 and then the Prime Minister (until 1906), who entered 

into history as a reformer and supporter of industrialization in the Russian Empire. During 

the reign of Nicholas II. (1894-1917), Russia faced a number of problems, mainly caused by 

the economic crisis and government. Witte, as an influential politician, formulated an 

extensive plan to modernize the country. 
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Úvod 

Cílem bakalářské práce je přiblížit vize reforem Sergeje Juljeviče Witteho (1849-1915), 

jenž sehrál důležitou roli v Ruském impériu na konci 19. a počátku 20. století. Witte je 

považován za reformátora, který byl velkým příznivcem industrializace a modernizace země. 

V bakalářské práci se budu snažit nastínit jeho život a kariérní vzestup a především se 

zaměřím na jeho vize reforem. 

Práce se dělí na dvě kapitoly, členěné do několika podkapitol. V první kapitole 

nastíním tehdejší dobu a vývoj Ruského impéria za vlády posledních třech carů, což přispěje 

k osvětlení důvodů Witteho budoucích záměrů. 

Druhá kapitola v úvodu stručně představí jeho život a kariérní vzestup a rozebere 

několik jeho děl, do nichž promítl některé své představy o fungování státu a které tedy tvoří 

pramen informací pro potřeby této práce. Hlavní část této kapitoly i celé práce pak tvoří 

rozbor Witteho reforem a jeho vizí. V této části se zaměřím především na ekonomické 

reformy, jež měly i značný sociální dopad a které přispěly k rozvoji Ruského impéria v mnoha 

směrech. Snažila jsem se uchopit každou reformu z Witteho pohledu, popsat jaká byla jeho 

vize, následné uskutečnění a výsledky jeho představ. Pozornost je věnována především 

reformám v době Witteho fungování na postu ministra financí. V práci jsou uvedené i jeho 

další snahy, uskutečněné před vrcholem jeho politické kariéry či pozdější reformy ve 20. 

století. Vybrané reformy, které v práci analyzuji, byly uskutečněny, avšak obsahují i vize, 

které se Wittemu nepodařilo zrealizovat. 

Bakalářská práce obsahuje také obecné informace, které zasazují práci do tehdejší 

doby a pomáhají čtenáři orientovat se v textu. 
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Práce si klade za cíl představit Witteho reformy, které jsou významné a bez kterých by 

Ruské impérium bylo v dané době v žalostném stavu. 

Při psaní bakalářské práce bylo základní metodou rozbor sekundární literatury a 

analýza pramenů. Prameny, tedy primární literaturou, jsou myšlena Witteho díla, například 

jeho vzpomínky Воспоминания, které se skládají ze tří dílů.1 

 První díl se zaměřuje na jeho dětství, mládí, konec vlády cara Alexandra II. a počátek 

vlády cara Alexandra III. Druhý a třetí díl zahrnuje vládu cara Mikuláše II. a Witteho politickou 

kariéru až do jeho smrti. Součástí primární literatury bylo i prostudování Witteho 

korespondence a spisů. Witte byl plodný autor, díky čemuž byl k dispozici dostatek materiálu 

k použití. Sekundární literatura proto slouží spíše k dotvoření obrazu o dané době a k 

doplnění informací. 

Sekundární literatura se skládá především z monografií napsaných o Wittem, kde 

bývá shrnut jeho život a jsou zde uvedeny jednotlivé reformy. Jako příklad je možné uvést 

knihu od Sergeje Iljina Witte (Витте), kde je vykreslen Witteho život a jeho politická kariéra.2 

Dále jsou reprezentována díla o ruských dějinách, jež se věnují období konce 19. století a 

počátku 20. století. Snažila jsem se také využít jak českou literaturu, kdy jsem čerpala 

převážně z knihy od Václava Vebera Mikuláš II. a jeho svět3, tak i díla západních autorů jako 

je např. dílo od Richarda Pipese Dějiny ruské revoluce.4 

V závěru bakalářské práce se pak pokusím shrnout a zhodnotit Witteho celoživotní 

dílo. 

                                                      
1
 ВИТТЕ, С. Ю. Воспоминания; Издательство социально-економической литературы: Москва, 

1960. 
2
 ИЛЬИН, С. В. Витте; Молодая гвардия: Москва, 2006. 

3
 VEBER, V. Mikuláš II. a jeho svět : (Rusko 1894-1917); Karolinum: Praha, 2000. 

4
 PIPES, R. Dějiny ruské revoluce; Argo: Praha, 2017. 
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Tato bakalářská práce nedokáže obsáhnout všechny vize Sergeje Witteho. Cílem je 

nastínit a přiblížit vize reforem, především z hlediska ekonomiky, jak bylo uvedeno výše. 

Postava Witteho je porozuhodná a myslím si, že nabízí mnoho možností k dalšímu bádání, a 

to nejen z hlediska jeho reforem. 
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1 Rusko v druhé polovině 19. století a na přelomu 20. století  

1.1 Nastínění doby 

Rusko se na konci 19. a počátku 20. století nacházelo v komplikované situaci. Země se 

snažila rozvíjet, avšak spíše slábla. Za Alexandra II. mělo Rusko nakročeno k reformám, 

nevyužilo však dále zrušení nevolnictví z roku 1861. Na rozdíl od středoevropských zemí, 

hlavně Pruska, probíhaly příslušné reformy v Rusku za poněkud odlišných podmínek. 

Zrušením nevolnictví většinou nedošlo ani k přeměně ruské šlechty  ve stav kapitalistických 

velkopodnikatelů, ani zde masy venkovanů bez půdy nezaplavovaly města. Ruský rolník 

reformou získal půdu, tu však neužíval sám, nýbrž v rámci občiny. Svoji úlohu na venkově 

také hrála patriarchální velkorodina.5 

Za Alexandra II. se nekonala ani průmyslová revoluce, Rusko bylo zaostalé ve srovnání 

s Anglií, Francií, Německem a USA. Také neruské národy (Němci, Židé, Estonci, Lotyši a 

Finové) v Rusku byly vyspělejší než vládnoucí velkoruský národ. Ve srovnání sTureckem, 

Íránem a Čínou však bylo Rusko v mnoha směrech naopak vyspělou zemí.6 

1.1.1 Rozvoj Ruska ve 2. polovině 19. století 

V Rusku vládl absolutismus (samoděržaví), který přetrval až do 20. století, zatímco 

západní země již od poloviny 19. století vytvářely konstituční monarchie. Typickým jevem v 

Rusku v 19. století byla povstání, hlavně rolnická z důvodu hladomoru či nespokojenosti s 

vládou. V zemi převládalo zemědělství, průmysl byl do vlády Mikuláše II. na nízkém stupni 

rozvoje. 

                                                      
5
 ŠVANKMAJER, M. Dějiny Ruska, Praha 1995, s. 480 

6
 Tamtéž, s. 475. 
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Protiabsolutistické tendence se projevovaly ve většině evropských zemí ve všech 

vrstvách společnosti historickou šlechtou počínaje. V Rusku probíhal  tento vývoj opožděně a 

za zvláštních kulturních (protiklad slavjanofilů a zapadniků) a společenských (existence 

rolnické občiny a patriarchální velkorodiny) podmínek.7 

Během 60. a 70. let se tržní vztahy (i v zemědělství) staly základem ruského 

hospodářství. I když se rychleji rozvíjel těžký průmysl, vedoucí úlohu si zachoval průmysl 

textilní a potravinářský. Příznačný byl rychlý rozvoj železniční dopravy. V 60. a 70. letech bylo 

vloženo do výstavby železnic mnohem více kapitálu než do rozvoje průmyslu.8 

Rozvoj obchodu byl doprovázen vznikem úvěrových ústavů. V roce 1860 byla 

založena Státní banka a roku 1864 první akciová petrohradská banka, po které následovaly 

další. 

V 80. a 90. letech došlo k rychlému rozvoji zvláště těžkého průmyslu a těžby ropy v 

Baku. Vzrostl příliv cizího kapitálu (zvláště francouzského a belgického), což vedlo ke 

koncentraci průmyslu. Vznikly první monopoly. V souvislosti s rozvojem průmyslu a obchodu 

došlo k rozvoji měst, což šlo ruku v ruce s rozvojem počtu obyvatel, který se v letech 1911-

1961 zhruba zdvojnásobil. Docházelo k osídlování dosud málo zalidněných oblastí. 

I když nepatřilo Rusko mezi světovou špičku vyspělých zemí, prodělalo ve sledovaném 

období značný hospodářský rozvoj.9 

1.1.2 Liberální vláda cara Alexandra II 

Car Alexandr II. (1818-1881), nazývaný Osvoboditel (z důvodu zrušení nevolnictví), 

nastoupil na trůn v roce 1855 po smrti svého otce. Byl to vzdělaný panovník, který se snažil 

                                                      
7
 PIPES, R. Dějiny ruské revoluce, Praha 2017, s. 404. 

8ŠVANKMAJER, M. Dějiny Ruska, Praha 1995, s. 433. 

9
 Tamtéž, s. 455-56. 
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jít liberálnější cestou a snažil se přiblížit Rusko více západnímu pojetí vlády. Již u něho je 

možné vidět touhu změnit Rusko na průmyslovou velmoc, stejnou ideu bude později 

prosazovat i Witte.Již za jeho vlády byla snaha vytvořit parlament, dokonce byla 

připravována Ústava, kterou car nestihl podepsat.10 

Stále však v Ruském impériu vládlo samoděržaví. I když se snažil situaci v zemi zlepšit, 

především rolníci tuto snahu nepochopili. Byl často kritizován, jeho reformám chyběla 

promyšlenost. Carovy reformy byly oproti Evropě opožděné, největším problémem Ruska 

byla zpomalenost. Ač car přidělil rolníkům půdu, stále na venkově převládal občinový 

systém, který Witte později bude chtít změnit.11 

1.1.3 Konzervatismus cara Alexandra III. 

Alexandr III. (1845-1894) nastoupil na trůn po smrti svého otce v roce 1881. Atentát 

na svého otce bral jako příklad a nesnažil se kráčet v jeho šlépějích. Nezrušil nic, co bylo za 

cara Alexandra II. zavedeno, avšak nepokračoval v moderním pojetí vlády, byl odpůrcem 

liberalismu. Od počátku jeho vlády byly všechny orgány podřízeny panovníkovi. 

Car zastával politiku konzervatismu, kdy se upevní samoděržaví a svoboda bude 

omezena. Byl proti válkám, stejně jako Witte, často je tedy označován jako ,,mírotvůrce“. Car 

zastával heslo Nemíchám se do situace v Evropě, mám dost svých vlastních problémů.  S 

Wittem měl velice dobrý vztah po celou dobu své vlády, měli k sobě naprostou důvěru, což 

se nedá říci později o carovi Mikuláši II.12 

                                                      
10ŠVANKMAJER, M. Dějiny Ruska, Praha 1995, s. 432 

11Ženy na pozemek, neměly právo, muži, kteří nevlastnili půdu, sice byli osvobozeni zdarma, avšak museli 

ještě dva roky pracovat, aby šlechta nebyla zruinována. Půdu vlastnili stále statkáři, než byla zavedena 

dohoda o výkupu a přídělu půdy. 

12ŠVANKMAJER, M. Dějiny Ruska; Praha 1995, s. 465-66. 
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Alexandr III. byl velkým zastáncem ruského samoděržaví, tuto ideu převezme později 

i jeho syn. Pokusil se zlepšit situaci rolníků, například snížením plateb na vykoupení půdy z 

nevolnictví a zrušením daně z duší.  

Úsilí zvýšit efektivitu a posílit výrobní kapacity průmyslu se stalo důležitým prvkem 

politiky cara Alexandra III. Země potřebovala dostatečnou hospodářskou základnu pro své 

velmocenské postavení. 

Alexandr III. se také snažil pozvednout šlechtu, která měla pomoci udržet 

samoděržaví. Rusko se snažilo za cara Alexandra II. více přiblížit Západu, Alexandr III. tento 

proces naopak zpomalil.13 

1.1.4  Poslední car Mikuláš II. 

Posledním ruským carem se stal Mikuláš II. (1868-1917) v roce 1894, ač neusiloval o 

vládu v Ruském impériu. Car byl slabší muž, spíše rodinný typ, čehož si byl Witte vědom. 

Stejně jako jeho otec chtěl i Mikuláš II. udržovat samoděržaví v zemi. Až do roku 1905 byla v 

Rusku absolutní monarchie, veškerou moc soustřeďoval v rukou vládce. Absolutismus byl i v 

jiných státech Evropy, avšak západní vládci respektovali práva svých poddaných.14 Mikuláš II. 

naslouchal K. P. Pobědonoscevovi, tak jako jeho otec, souhlasil s jeho názorem že: 

,,Parlament slouží pouze osobnímu kariérismu poslanců, nikoli státu.“15 

Za jeho vlády Rusko potřebovalo reformy, první kroky k modernizaci země uskutečnil 

jeho dědeček Alexandr II., jeho otec však zastával politiku stagnace. A byl to právě Witte, kdo 

                                                      
13

 ŠVANKMAJER, M. Dějiny Ruska, Praha 1995, s. 67-68 

14PIPES, R. Dějiny ruské revoluce; Praha 2017, s. 23. 

15HERESCHOVÁ, E. Mikuláš II., poslední ruský car; Liberec 1996, s. 52. 
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v období do roku 1903, kdy vykonával svou funkci ministra financí, položil základ 

hospodářského a průmylového rozvoje, jaký Rusko ve svých dějinách dosud nezažilo.16 

Podle amerického historika Richarda Wortmana se od Petra I. samoděržaví 

prezentovalo jako nositel racionalizace a evropeizace, zatímco od nástupu Alexandra III. byla 

prosazována idea, že samoděržaví má božský původ, opírá se o církev jako hlavní nositelku 

historické tradice ruského státu a národa. Mikuláš II. tento nový rozměr ještě posílil osobní 

zbožností a odevzdaností boží vůli.17 

  

                                                      
16HERESCHOVÁ, E. Mikuláš II., poslední ruský car; Liberec 1996;  s. 53. 

17VYDRA, Z. Život za cara? : krajní pravice v předrevolučním  Rusku; Červený Kostelec 2015, s. 334. 
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2 Reformy a vize Sergeje Juljeviče Witteho 

2.1  Život a politický vzestup Sergeje Juljeviče Witteho 

Sergej Witte byl důležitou postavou pro formování Ruského impéria druhé poloviny 

19. století. Jeho doba se v historii nazývá etapa rozkvětu – doba úspěšných reforem, kterých 

byl nedílnou součástí. 

Sergej Juljevič Witte se narodil 29. června 1849 v Tbilisi. Z otcovy strany pocházel z 

rodiny pobaltských Němců, matka byla původem ruská šlechtična18 

Po ukončení kišiněvského gymnázia, začal Witte studovat na Oděské univerzitě, kde 

se zaměřil na matematicko-fyzikální obor. Na gymnáziu nepatřily jeho studijní výsledky mezi 

nejlepší, avšak po přechodu na univerzitu se jeho prospěch zlepšil.19 Witte tuto změnu 

okomentoval slovy: ,,Studoval jsem dnem i nocí, a proto jsem po celou dobu svého studia na 

univerzitě byl opravdu dobrý student.“.20  Po ukončení univerzity (r. 1870) snil o kariéře 

profesora, jeho matka a strýc však chtěli, aby sloužil národu a carovi. Velký vliv na jeho 

psychiku a názory měl v této době jeho strýc R. A. Fadějev. Díky němu se nechal unést 

slavjanofilstvím a jeho idejemi, především jejich pohledem na podstatu samoděržaví. Tento 

duchovní proud měl velký vliv na jeho osobnost. (Celé mládí byl Witte ovlivněn 

slavjanofilstvím a byl proti rozpadu samoděržaví. Dokazuje to i jeho dílo Мануфакторное 

крепостьничество, publikované v v Aksakovově článku Русь v roce 1885.21 Ještě do 80. let 

19. století pohlížel na Rusko očima slavjanofila. Co se týče samoděržaví, byl zpočátku pro 

                                                      
18

 LAUE, T. H. Von. Sergei Witte and the Industrialization of Russia, New York 1963, s. 39. 

19 ИЛЬИН, С. В. Витте; Москва 2006 с. 6-8 

20ВИТТЕ, С. Ю., Воспоминания. Том 1, Москва 1960,  с. 66. 

21ZUBOV, A., Dějiny Ruska 20. století, Argo 2016, s. 76. 
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zachování starého režimu, především protože udržovalo pevně centralizovanou zemi. Věděl 

však, že se jedná jen o přechodnou fázi a nebude přetrvávat navždy).22 

Witte se v mládí příliš nezajímal o politiku, avšak vražda cara Alexandra II. ho zasáhla. 

Ihned napsal dopis svému strýci a chtěl vytvořit organizaci, která by bojovala s revolucionáři 

a chránila cara. Byl členem několika spolků a po smrti svého strýce se sblížil se skupinou, 

která vyznávala ideologii Pobědonosceva-Katkova. Witte měl blízko k moskevské škole 

ekonomů, proslavené jménem A. I. Čuprova, A. S. Posnikova a akademika I. I. Janžula.23 

Aby naplnil rodinné představy ve státní sféře, začal v roce 1870 pracovat na Oděské 

železnici, a to díky rodinným kontaktům matky s ministrem dopravy V. A. Bobrinským. V této 

době napsal svá prvotní díla. V roce 1883 vydal svoji první knihu Принципы 

железнодорожных тарифов по перевозке грузов24, díky které se dostal do povědomí u 

řad specialistů.25 O rok později vyšlo druhé vydání.26 Základem této knihy byla myšlenka, že 

systém poplatků neměl být hlavním cílem jen ekonomiky železnic, ale celé země. 

V roce 1886 se stal vedoucím v Jihozápadní železniční společnosti. Witte v této 

souvislosti konstatoval: ,,Byl jsem do té doby prvním a jediným vedoucím jedné z největších 

železnic, který nebyl dopravním inženýrem.“27 O tři roky později již řídil Úřad železničních 

záležitostí, který spadal pod ministerstvo financí.28 V tomto období se seznámil s carem 

Alexandrem III. a tato známost měla velký vliv na Witteho rychlý kariérní vzestup. 

                                                      
22 ИЛЬИН, С. В. Витте; Москва 2006,  с. 10-12. 

23ZUBOV, A., Dějiny Ruska 20. století, Argo 2016, s. 78. 

24Součástí byla i autorova předmluva. 

25Již v této době byl v povědomí ruských podnikatelských kruhů. 

26АНАНЬИЧ, Б. В., Сергей Юльевич Витте и его время, С. Петербург 1999, с. 14. 

27ВИТТЕ, С. Ю., Воспоминания. Том 1, Москва 1960, с. 142. 

28КОКИН, Л. М.,  Покушения, или Золотая матильда, Москва 1998, с. 5 - 8. 
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Ministrem financí a zároveň členem Akademie věd se stal v roce 1892 a ve 43 letech 

dosáhl tak jednoho z největších úspěchů své politické kariéry.29 

V této době se začal odklánět od slavjanofilství a jevil více zájem o učení německého 

ekonoma Friedricha Lista, jenž kladl důraz na výjimečnost země, což Wittemu imponovalo. 

Witte považoval za nutné překonat průmyslovou a zemědělskou zaostalost země, které měla 

napomoci vláda, jež měla sehrávat větší roli. Tato myšlenka se stala teoretickým základem 

jeho vizí.30   

Roku 1905 byl Witte jmenován carem Mikulášem II. prvním premiérem v Ruském 

impériu, tuto funkci však zastával pouhý rok. Witteho postavení nebylo od počátku pevné, a 

to kvůli vládnoucí elitě a šlechtickým statkářům, podle kterých ruinoval venkov.31 Pro 

Witteho tím skončila politická kariéra, což velmi těžce nesl.32 Jeho odchodu nikdo nelitoval, 

on sám opustil funkci zatrpklý a později se ohrazoval proti novému ministrovi vnitra P. A. 

Stolypinovi.33 

Mikuláš II. věnoval Wittemu vysoké odstupné a jmenoval ho koordinátorem ministrů, 

avšak tato pozice neznamenala fakticky žádnou moc. Poté pobýval nějakou dobu v zahraničí. 

Zemřel 28. února 1915 na meningitidu a byl pohřben v Alexandro-Něvské lávře.34 

Za svého působení v politice měl Witte možnost sloužit dvěma carům, Alexandrovi III. 

a Mikulášovi II. K Alexandrovi III. cítil velké sympatie, sám car mu věřil do svých posledních 

dnů. Obdivoval přímé a smělé názory Witteho, který cara nazýval skutečným křesťanem, 

                                                      
29ИЛЬИН, С. В., Витте, Москва 2006, с. 94. 

30ZUBOV, A., Dějiny Ruska 20. století, Argo 2016, s. 167. 

31
Tamtéž, s. 168. 

32ŠVANKMAJER, M. Dějiny Ruska, Praha 1995, s. 275. 

33ZUBOV, A., Dějiny Ruska 20. století, Argo 2016, s. 169. 

34ŠVANKMAJER, M. Dějiny Ruska, Praha 1995, s. 478. 



 

12 
 

věrným synem pravoslavné církve.35 Za jeho působení se Wittemu podařilo uskutečnit své 

nejúspěšnější reformy. Oproti tomu s carem Mikulášem II. měl mnohem složitější vztah. 

Witte nepovažoval cara za příliš chytrého, věděl, že není tak silný a neústupný jako jeho otec. 

Ani carovu manželku Alexandru Fjodorovnu neměl příliš v lásce, s carem dokázala 

manipulovat v důležitých rozhodnutích, což Wittemu neimponovalo, a často také 

nesouhlasila s Witteho názory. Zpočátku Mikuláš II. Wittemu naslouchal, čehož jsou 

důkazem uskutečněné Witteho reformy na počátku carovy vlády. Později však car začal 

zpochybňovat Witteho názory a jeho důvěru si získali jiní rádcové, kteří Witteho neměli v 

oblibě, což vyvrcholilo Manifestem 17. října, kdy se car domníval, že Witte toužil po pádu 

monarchie a chtěl se stát prezidentem.36 

Witte na konci svého života pracoval na svých pamětech. Po jeho smrti je chtěl car 

Mikuláš II. získat do svých rukou, a proto je Witteho druhá manželka Matylda ukryla pod 

cizím jménem v trezoru v zahraničí, za což byla kritizována carem a ruskou společností. První 

část pamětí byla vydána až v roce 1921 v Berlíně, v Sovětském svazu vyšla o dva roky 

později.37 

2.2 Witteho spisy 

2.2.1 Witeho zpráva o finanční situaci Ruského impéria 

Witte v roce 1900 napsal zprávu carovi Mikuláši II. o výdajích a příjmech za 

posledních 20 let. Byl potěšen, že mohl napsat o tak rychlém rozvoji průmyslu za tak krátký 

čas. Podle Witteho se průmysl rozvíjel 6x rychleji než před 10 lety a 4x rychleji než před 5 

                                                      
35ВИТТЕ, С. Ю., Воспоминания. Том 1, Москва 1960, с. 408. 

36ZUBOV, A., Dějiny Ruska 20. století, Argo 2016, s. 168. 

37ИЛЬИН, С. В. Витте, Москва 2006, с. 96. 
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lety.3839 V další zprávě o finanční situaci Ruska uvedl, že příliv zahraničních příjmů se za 

posledních 10 let zdvojnásobil.40 Witteho hlavním cílem bylo zlikvidovat rozdíl v rozvoji 

průmyslu s ostatními evropskými státy. 

Ačkoli byl Witte relativně spokojen s rozvojem průmyslu, stále viděl nedostatky, které 

bylo potřeba odstranit. Rusko se vyvíjelo rychleji oproti některým národům, stále však 

nebylo na takové úrovni jako vyspělé státy Západní Evropy. 

Podle Witteho bylo nutné využít přírodní bohatství, jímž Rusko oplývalo.41 Zásoby 

černého uhlí a železné rudy, které se dostatečně netěžily. Další slabost viděl v bavlnářském 

průmyslu, jenž byl zaostalejší než ostatní odvětví. Witte věděl, že v zemi se nacházelo více 

slabin brzdící rozvoj, například i předražené výrobky a dovážené produkty ohraničené 

vysokými cly. 

Bylo nutné uspokojit potřeby země a eliminovat dovoz (například dovoz černého uhlí 

se v letech 1887-1898 zdvojnásobil). Pokud by se tyto kroky podařily, upevnil by se domácí 

trh a snížily by se vysoké ceny produktů. Také pro zajištění vyšších příjmů než výdajů bylo 

nutné ponechat nepřímé daně a celní poplatky.42 

Nedostačujícím rozvojem průmyslu byl poznamenán i roční obrat zahraničního 

obchodu. V roce 1897 tvořil 1 286 mil. rublů, dvakrát méně než ve Francii. Ač Witte uznal 

                                                      
38ВИТТЕ, С. Ю. Докладная записка  Николаю II, С. Петербург 1900, с. 131. 

39Roky 1892-1903 bývají často v historii označovány jako zlaté desetiletí ruského průmyslu. 

40ВИТТЕ, С. Ю. Министр финансов и Государственный совѣт ио финансовом положении России, 

Штутгарт 1903, с. 5. 

41ВИТТЕ, С. Ю. Докладная записка Николаю II, С. Петербург 1900,  с. 132. 

42ВИТТЕ, С. Ю. Министр финансов и Государственный совѣт ио финансовом положении России, 

Штутгарт 1903,  с. 6. 
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úspěch založení mnoha továren a fabrik, většina obyvatel stále dávala přednost zemědělské 

výrobě.43 

Domácí i zahraniční trh potřeboval zboží, které nebude limitováno klimatem a ročním 

obdobím, jak tomu bylo v zemědělství.  Rusko nemohlo být jen zemědělská země, podle 

Witteho bylo potřeba získat ekonomickou nezávislost, což bylo možné jen za plně 

rozvinutého průmyslu. Witte chtěl pro cara politickou, ekonomickou i zemědělskou velmoc a 

byla by chyba otálet, protože konkurující země nečekaly.44 Největšími soupeři v zemědělství 

byly státy Severní Ameriky. 

Jedním z hlavních bodů Witteho zprávy bylo téma získání kapitálu, což Witte 

považoval za velmi důležité. Pro dosažení jeho cílů měl být používán právě zahraniční kapitál, 

bez kterého nebylo možné rozvíjet průmysl.45 Jeho nedostatek brzdil rozvoj v Rusku, oproti 

jiným zemím činil zahraniční kapitál okolo 11 mld. rublů, což bylo dvakrát méně než v 

Německu a Francii, kde částka převyšovala 30 mld. rublů.46 

Witte často odkazoval na evropské státy a jejich schopnost chytře využít a investovat 

zahraniční kapitál, bez kterého se ani tyto vyspělé země neobešly. Na druhou stranu 

vyzdvihoval i jejich schopnost přizpůsobit se a vhodně reagovat na aktuální požadavky trhu. 

Například Anglie využila zahraniční kapitál a podnítila tím výrobu, kterou chránila cly.47 

Ač hlavní pákou v rozvoji průmyslu bylo ministerstvo financí, v jehož čele stál Witte, 

stále se nacházela odvětví, spadající pod jiná ministerstva či úřady, a proto nebylo 

                                                      
43ВИТТЕ, С. Ю. Докладная записка  Николаю II, С. Петербург 1900, с. 131. 

44Tamtéž, s. 133. 

45Tamtéž, s. 134. 

46
Tamtéž, s. 135. 

47Tamtéž, s. 137. 
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jednoduché rozhodovat a schvalovat další kroky a tím byl proces rozvoje ekonomiky Ruska 

zpomalován. 

Nejdůležitějším sdělením Witteho zprávy měla být vize dalších let, které měly být co 

nejvíce zaměřené na rozvoj průmyslu. Witte doufal, že car Mikuláš II. se po přečtení Witteho 

zprávy s tímto názorem ztotožní.48 

2.2.2  Friedrich List 

Witte byl do roku 1892, než byl zvolen ministrem financí, ovlivněn především 

slavjanofilstvím a jeho teorií. Následně se začal více zajímat o západní ideje, hlavně o myšlení 

německého ekonoma Friedricha Lista49, o kterém v roce 1899 vydal knihu По поводу 

национализма : национальная экономика и Фридрих Лист.50 

Witte považoval Lista za předchůdce Otty von Bismarcka, Witte oba dva považoval za 

skutečné nacionalisty. Nacionalismus Witte rozděloval na různé formy, mohl být silný, 

chránicí historii země, ale mohl být i egoistický a škodit. Velmi zjednodušeně lze říci, že první 

se skládal z lásky a oddanosti zemi, druhý z bolesti - byl typický pro 20. století. Tento typ 

reprezentoval turecký sultán Abduhamid II., první Bismarck, k tomuto nacionalismu se hlásil i 

Witte. Podle Witteho záleželo i v jaké době a kdy se nacionalismus odehrával.51 

Ve své knize Witte popisoval Listův život a jeho knihu Národní systém politické 

ekonomie (vydaná r. 1841).52 Witte poukazoval na rozdíl mezi klasickou ekonomikou a 

                                                      
48ВИТТЕ, С. Ю. Докладная записка  Николаю II, С. Петербург  1900, c. 138. 

49Friedrich List (1789-1846) byl německý národohospodář a ekonom, předchůdce německé historické školy.   

50ВИТТЕ, С. Ю. По поводу национализма : национальная экономика и Фридрих Лист.; С. Петербург, 

1912. 

51ВИТТЕ, С. Ю. По поводу национализма : национальная экономика и Фридрих Лист., С. Петербург, 

1912, с. 4-5. 

52
Tamtéž, s. 16. 
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ekonomickým nacionalismem. Podle Lista byla ekonomika zaměřená na nacionalismus ta 

správná.53 Zastával názor, že ekonomická situace v Evropě byla špatná, protože řada 

ekonomů nebrala ohledy na to, zda jejich ekonomické koncepty ,,šly ruku v ruce“ s 

nacionalismem Nejvíce však Witteho zaujal Listův protekcionismus. 

Politiky tzv. státního protekcionismu se chtěl Witte držet dokud nebude překonána 

zaostalost oproti Západu. 54 Tato idea se stala jedním z hlavních principů Witteho systému. 

Protekcionismus podle Lista nebyl možný ve všech zemích, ale pouze tam, kde byla určitá 

ekonomická, intelektuální i politická forma. Protekcionismus zvyšoval cenu produktů a 

ulehčoval zemědělcům. 

List považoval za důležité zavést systém celních poplatků, které by chránily domácí 

trh země. Sám Witte v r. 1891 zavedl celní poplatky. Byl to jeden z jeho prvních počinů, který 

uskutečnil ve své politické kariéře, což bude uvedeno dále.55 

Witte zastával názor, stejně jako Friedrich List, že pro rozvoj národní ekonomiky je 

důležité ochránit domácí trh pomocí celních poplatků, zavedl tzv. celní protekcionismus.56 

2.2.3 Soubour Witteho spisů Политическая беспринципность : Тайные 

циркуляры и доклады 

Witte měl osobitý postoj k samoděržaví. Nepatřil k uctívačům této formy vlády, 

nemyslel si, že bude přetrvávat navždy. Imponovalo mu však, jak samoděržaví dokázalo 

udržet pevně centralizovanou zemi. Do začátku 1. sv. války byl proti některým jeho 

                                                      
53ВИТТЕ, С. Ю. По поводу национализма : национальная экономика и Фридрих Лист., С. Петербург, 

1912, с. 100 

54Lze použít i termín ochranářství. Jedná se o ekonomický termín, vyjadřující upřednostňování a ochranu 

vlastních výrobků, služeb a pracovníků před zahraniční konkurencí. 

55LAUE, T. H. Von. Sergei Witte and the Industrialization of Russia, New York 1963, s. 56-61. 

56Je tím myšlena ochranu vlastního trhu, výrobců a spotřebitelů pomocí cel, kvót a podobných opatření. 
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omezením. Nicméně již v této době považoval zemstva, v Rusku neodmyslitelně spojená s 

fungováním samoděržaví, za neefektivní. Jednou z knih, kde se Witte zabýval tématem 

zemstev je kniha Политическая беспринципность : Тайные циркуляры и доклады.57 

Jedná se o soubor Witteho spisů a zpráv. 

 Již v roce 1899 sepsal zprávu, adresovanou carovi Mikuláši II., Циркуляр по поводу 

земских школ o potřebě předat kontrolu a řízení státních škol pod Svatý Synod a 

Ministerstvo školství a vzít tak moc zemstvům.58 Witte viděl problém v protichůdné ideje 

centralizovaného samoděržavného státu a současné existenci orgánů místní samosprávy, 

zemstev, které požadovaly nezávislost na státu, ale zároveň se chtěly podílet i na tvorbě 

domácích zákonů.59 

Právě kvůli zemstvům nejspíše začal Witte pohlížet na samoděržaví jako na přežitek, u 

něhož není možný posun dopředu a brání dalšímu rozvoji státu. 60 Wittemu šlo  především o 

dobro národa, a aby vláda napomáhala politickému a ekonomickému rozvoji. Sám prohlásil: 

,,Upřímně a hluboce věřím, že základní silou celého státu není jenom jeho forma, ale je to 

zpevněná a vyspělá osobnost.“61 

V tomto roce také sepsal spis na adresu ministra vnitra I. L. Goremykina, kde Witte 

uváděl neslučitelnost samoděržaví s absolutismem. Witte kritizoval konstituci, kterou nazval 

velkou lží současné doby, což bylo hlavním bodem jeho spisu. Zemstva chtěl nahradit úřady 

vlády a dalším řešením měla být administrativní reforma centrální i místní správy.62 

                                                      
57 ВИТТЕ, С. Ю. Политическая беспринципность : Тайные циркуляры и доклады; Штейниц: Берлин, 

1903. 

58Tamtéž, s. 6 

59
Tamtéž, s. 22-26. 

60
Tamtéž, s. 38. 

61ВИТТЕ, С. Ю. Самодержавие и земство , Штутгарт  1901, с. 15. 

62ВИТТЕ, С. Ю. Политическая беспринципность : Тайные циркуляры и доклады, Берлин, 1903
 
, с. 7. 
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Witte poukazoval na úspěch jeho monopolu na vodku, kdy prodej vodky byl dříve v 

rukou soukromých podnikatelů a poté přešel pod správu státu a  stejnou vizí chtěl spravovat 

i zemstva. Na druhou stranu chtěl Witte dát zemstvům svobodu, aby mohla ,,fungovat“.63 

Witte napsal carovi Mikuláši II. i o potřebě státního vzdělání, také chtěl zvýšit dotace 

na semináře pro učitele, zlepšit situaci ve státních školách. Podle Witteho by především 

finanční situaci země pomohlo státní vzdělávání, které by se rozdělilo mezi několik úřadů. 

Všechny tyto orgány by byly propojené, což Witte neviděl mezi zemstvy a ministerstvy.64 

Witte se ve svých spisech  Политическая беспринципность : Тайные циркуляры и 

доклады často zabýval i otázkou dělníků a problémem současné šlechty. Witte chtěl, aby se 

nevyvyšovaly potřeby šlechty nad ostatní potřeby státu. Šlechtu viděl jako produkt 

feudalismu, podle něj jejím spasením mělo být vzkříšení a přeorientování jejích zájmů ze 

zemědělství na průmysl, aby tak dohnala zaostalost vůči bankéřům a průmyslníkům. Tyto 

snahy ale nebyly vyslyšeny, car Mikuláš II. byl proti a největším Witteho oponentem se stal V. 

K. Pleve, který později nesouhlasil ani s Witteho řešením rolnické otázky.65 

Další zpráva z těchto spisů, vydaná v roce 1902 pod názvem Циркуляр об 

увещевании рабочих byla adresovaná inspektorům v továrnách. Na jejím základě měli 

inspektoři vštěpovat dělníkům důležitost zákonů. Witte byl neoblomný vůči stávkám a 

jakémukoliv vlastnímu vytvoření organizace dělníků, která by nesplňovala body jeho návrhu 

legalizace dělnických hnutí.6667 68 Witte často odkazoval na problém stávek a odporu, které 

tehdy probíhaly.69 

                                                      
63ВИТТЕ, С. Ю. Докладная записка  Николаю II, С. Петербург 1900, s. 54-56. 

64
Tamtéž, s. 10-11. 

65Tamtéž, s. 7. 

66ВИТТЕ, С. Ю. Политическая беспринципность : Тайные циркуляры и доклады, 
 
Берлин, 1903, c. 60-

63
.
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Witteho vizí bylo mít pod kontrolou zemstva, což se mu úplně nepodařilo. Jeho idea 

nahradit je nebyla úspěšná, zemstva byla zrušena až v roce 1918. Tyto jeho snahy budou 

později pokračovat, větší úspěchu dosáhne v řešení rolnické otázky o několik let později. 

2.3 Představení Witteho vizí 

Z hlediska ekonomiky považoval Witte jako důležitý úkol státu podnícení rozvoje 

domácího průmyslu. Zpočátku se zaměřoval více na industrializaci a rozvoj obchodu, a 

zemědělství nevěnoval přílišnou pozornost. Později zjistil, že bylo velkou slabinou rozvoje 

Ruska, a tak se začal zabývat řešením rolnické otázky. Podle Witteho bylo nutné vytvořit 

komplexní program modernizace celého ruského národního zemědělství, jehož cílem bylo 

odstranit zastaralou ekonomiku země. Chtěl Ruské impérium zapojit do celosvětového 

hospodářství a nalézt místo na světovém trhu. Rusko mělo dosáhnout pokroku, který byl 

svázán s přechodem od agrárního k industriálnímu stádiu. Witteho plány na výstavbu 

železnic přispěly k zlepšení ekonomiky, začalo se využívat přírodní bohatství ukryté v 

odlehlých částech Ruského impéria. Witte nalákal do Ruska zahraniční investory, čímž zajistil 

kapitál, který potřeboval. 

Získal mnoho příjmů do státní pokladny, za jeho působení ve vládě se státní rozpočet 

zdvojnásobil. Bylo vytvořeno mnoho nových podnikatelských organizací, továren a podniků. 

                                                                                                                                                                      
67

Povolené byly jenom takové organizace dělníků, které se zaměřovaly na vzdělávání, materiální pomoc při 

strastech postihujících dělníka či jeho rodinu. 

68ВИТТЕ, С. Ю. Политическая беспринципность : Тайные циркуляры и доклады, Берлин, 1903, с.
 

113-114 

69
Tamtéž, s. 94. 
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Witteho politika byla jednou z posledních snah ruského samoděržaví zmodernizovat 

zemi. Modernizace ale byla možná, až po určité sociální a ekonomické transformaci. Venkov 

byl stále velmi zaostalý a patriarchální způsoby podle Witteho převládaly i v průmyslu.70 

Avšak cíl dostihnout ostatní vyspělé evropské země se úplně nezdařil, neboť 

industrializace byla velice náročná. Celý proces transformace byl velkou zátěží pro 

obyvatelstvo, například zahraniční produkty se prodávaly za přehnané ceny. Navíc narostl 

státní dluh, i přestože Witte získával příjmy do státní pokladny. Byl svými současníky často 

kritizován za negativní sociální dopad na obyvatele a za ruinování venkova. Stále však až do 

konce své politické kariéry podporoval rozvoj průmyslu, a skrze něj vytvoření stabilního 

domácího trhu. 

V politické sféře navazoval na politiku N. K. Bungeho a I. A.Vyšněgradského. Chtěl, 

aby Rusko patřilo k Evropě a podílelo se na jejím tvoření. D. I. Mendělejev mu později vštípil 

myšlenku, že by celá Evropa mohla být závislá na ruské naftě a uhlí. Tento plán se Wittemu 

zrealizovat nezdařilo. 

Pro Witteho bylo důležité, aby vládce nezakazoval celní poplatky, naopak formoval 

zákony zaměřené na průmysl. Witte vytvářel především velké průmyslové závody, protože 

malé závody by neobstály v gigantické konkurenci.71 

Witteho systém se skládal ze dvou hlavních bodů, a to z politiky protekcionismu a 

programu industrializace. Obě dvě části spolu úzce souvisely. Důležité bylo nejprve získat 

kapitál, který Witte obstaral ze zahraničí nebo zavedením daní. Rusko bylo výhodnou zemí, 

do které bylo možné investovat, především v jižních částech Ruska, kde převládal těžký 

průmysl, těžba zlata a ropy. Witte dokázal přilákat do Ruska investory, především z Belgie a 

                                                      
70 ŠVANKMAJER, M. Dějiny Ruska, Praha 1995, s. 479-80. 

71 LAUE, T. H. Von. Sergei Witte and the Industrialization of Russia, New  York 1963, s. 71. 
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Francie. 72  Sám prohlásil: ,,Vůbec se nebojím zahraničního kapitálu, vážím si ho jako 

blahobytu pro naši vlast, ale bojím se věci zcela opačné, že cizinci si nebudou přát 

obchodovat s námi.“73 

Z protekcionismu Witte převzal především myšlenku ochrany vlastních výrobků které 

dostával do popředí, pomocí cel. Určité prvky převzal i z merkantilismu74, z jehož teorie 

protekcionismus vychází. 

2.4 Witteho reformy 

Tato podkapitola je věnována nejvýznamnějším Witteho reformám z hlediska 

ekonomiky, konkrétně bude rozebrán monopol na vodku, ustanovení měnové reformy, 

rolnická otázka, výstavba železnic a zavedení celních poplatků. V úvodu nastíním, v jaké 

ekonomické situaci se Ruské impérium nacházelo na konci 19. století a počátku 20. století a 

jakými prostředky se Witte snažil situaci vyřešit. 

Rusko se na počátku 20. století potýkalo s řadou problémů, sociálních i politických, 

průmyslový vzestup byl vystřídán krizí v letech 1900 – 1903. Situaci pak zhoršovalo i to, že se 

ruské hospodářství vyvíjelo pomaleji než v jiných částech Evropy, především na Západě. 

Witte si byl vědom toho, že byl ruský domácí průmysl zaostalý, a začal ho chránit cly. Získával 

tak Ruskému impériu zahraniční kapitál, který byl posléze chytře investován, zejména do 

průmyslu.75 Inspiroval se německým ekonomem Friedrichem Listem76, takzvané politiky 

státního protekcionismu 
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 LAUE, T. H. Von. Sergei Witte and the Industrialization of Russia, New York 1963, s. 77-78. 

73ВИТТЕ, С. Конспект лекций о Народном и Государственном хозяйстве, С. Петербург 1914, с. 56. 

74Merkantilismus je považován za první buržoazní ekonomickou teorii vznikající v Západní Evropě, je 

nazýván ekonomickým nacionalismem. 

75VEBER, V. Mikuláš II. a jeho svět: Rusko 1894–1917, Praha 2000, s. 30. 
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Witte se dá považovat za reformátora v době kontrareforem.77 Chtěl urychlit rozvoj 

průmyslu, železnic a bankovního sytému. Například výstavba železnic vedla k formování a 

rozvoji domácího trhu a ruského exportu, zvláště k pozvednutí průmyslu v 90. letech 19. 

století. 

2.4.1 Celní tarif 

Jedním z jeho prvních počinů, který Witte uskutečnil v roce 1891, bylo zavedení 

celních poplatků. Když byl Witte jmenován ministrem financí, získal právo zvýšit v Rusku celní 

poplatky, které byly ustanoveny na produkty ze zemí, které znamenaly pro impérium hrozbu 

(byly na vysokém stupni rozvoje) a nenavrhovaly příznivé podmínky pro ruský export. Celní 

tarif z roku 1891, na kterém Witte spolupracoval s D. I. Mendělejevem, se stal ochranou pro 

rozvoj průmyslu. Po jeho zavedení došlo ke zvýšení celního příjmu, rozšířil se vývoz a zvýšily 

se poplatky na některé produkty. 

Jednou ze zemí představující hrozbu, bylo Německo, které se stalo hlavním 

obchodním partnerem Ruska, později však mezi nimi došlo k několika neshodám. Na počátku 

90. let 19. století došlo mezi Německem a Ruskem k obchodní válce, neboť Německo začalo 

pod tlakem pruských statkářů stanovovat vysoká cla na dovoz ruského obilí a dřeva, zatímco 

Rusko zavedlo ochranné celní tarify na dovoz zahraničního zboží. Nakonec se tedy i přes 

podobnost monarchistického zřízení v Německu a Rusku orientovalo Ruské impérium na 

Francii a Velkou Británii. Německo mělo navíc odlišné názory na různé otázky a chtělo nižší 

poplatky, nebylo spokojené s vysokými celními poplatky na obilný export do Ruska. Witte 

později tyto poplatky snížil pro země poskytující impériu výhody. Německo ale nakonec 

                                                                                                                                                                      
76Friedrich List (1789-1846) byl německý národohospodář a ekonom, předchůdce německé historické školy. 

77Jedná se o označení opatření za vlády cara Alexandra III., která měla pomoci ke stabilizaci Ruského 

impéria. 
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ustoupilo požadavkům Ruska a v roce 1894 se podepsala smlouva, díky které si země 

vzájemně pomáhaly. Již v říjnu 1893 poslal Witte do Berlína ruskou delegaci v čele s 

pracovníkem ministerstva financí V. I. Timirjazevem. Po třech měsících byla podepsána 

dohoda na 10 let předpokládající prodloužení na dalších 10 let, kterou Německo získalo 

některé výhody, za vítěze se ale považuje Rusko, kterému byla snížena cla na vývoz obilí a 

dřeva do Německa.78 

Smlouva se stala pro Rusko předlohou pro navazování obdobných smluv s dalšími 

státy. Wittemu se také podařilo získat v Německu pro Rusko výhodné úvěry. 

Witte zastával stejně jako němečtí ekonomové ze starší Německé historické školy 

(předchůdce List, dále Roscher, Hildebrand, Knies a další.) v ekonomice názor, že pro rozvoj 

národní ekonomiky je důležité ochránit domácí trh celními poplatky.79 

2.4.2  Monopol na vodku 

Jedním z hlavních prostředků, které Witte potřeboval pro uskutečňování svých vizí, 

byly samozřejmě finance, a proto chtěl po nástupu na post ministra financí, chtěl získat nové 

zdroje státních příjmů. Ekonomická situace, v které se v té chvíli Rusko nacházelo byla 

poměrně příznivá. Po hladomoru v roce 1891, přišla řada úspěšných let (1893-95), také se 

zvýšil vývoz zemědělských produktů a na počátku 90. letech 19. století nastal velký vzrůst 

průmyslu. 80 

Witte se tedy rozhodl, že se pokusí zavést státní monopol na vodku. V roce 1893 

předstoupil před státní radu s odůvodněním potřeby státního monopolu. Witteho dalším 

cílem bylo částečně zmírnit opilství, což bylo hlavní přání cara Alexandra III., který chtěl 
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 ИЛЬИН, С. В. Витте; Молодая гвардия, Москва, 2006, с. 20-22. 

79
 Tamtéž, s. 24 

80
 КОРЕЛИН, А. П. С.Ю. Витте - финансист, политик, дипломат, Москва 1998, с. 25. 
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reformu uskutečnit již dříve, ale vždy se u svých ministrů setkal se skepsí. Witte však věděl, 

že především konzumace vodky bude nadále přetrvávat, proto chtěl příjem z prodeje vodky 

začít odvádět do státního rozpočtu, a ne do rukou soukromých podnikatelů. Zjistil, že zisk, 

který plyne státu z prodeje alkoholu, je jen nepatrným zlomkem z celkové utržené sumy, z 

čehož vyplývá, že většina peněz končí u soukromých prodejců. Problém viděl v obchodech s 

vodkou, jejichž vlastníci vydělávali na prodeji předražených výrobků.81 

V roce 1894 byl státní monopol obnoven82 a novinkou oproti předchozím monopolům 

byla skutečnost, že pouze car vlastnil obchody s vodkou a pozici prodavačů zastávali státní 

zaměstnanci.83 Od roku 1895 Witte zkoušel zavést monopol na zkoušku v částech vzdálených 

od centra Ruska a až v roce 1900 byl zaveden ve všech guberniích, výjimkou byly jen velmi 

odlehlé oblasti země.84 

Jedním z problémů, se kterým se Witte při uskutečnování reformy setkal, bylo 

zavedení monopolu v Petrohradě, kde se očekávalo vypuknutí nepokojů. Jak píše Witte ve 

svých vzpomínkách, po uklidnění cara byl monopol v Petrohradě zaveden a k žádnému 

povstání nedošlo.85 

Witteho snaha získat příjmy se podařila, monopol přinášel státní pokladně obrovský 

příjem a většina let končila čistým přebytkem.86  Avšak snaha zmírnit opilství se nesplnila, i 

                                                      
81ЗАЙЦЕВА, Л. И. С.Ю. Витте и Россия : По научным публикациям и архивным материалам конца 

XIX - начала XX века). Часть 1, Казенная винная монополия (1894-1914), Москва 2000, с. 27. 

82V pořadí již čtvrtý, poslední uskutečnil car Petr I. v roce 1696. 

83Součástí byla i příprava a zpracování lihu pro podnikatele. Ti se na průběhu procesu mohli podílet, ale 

jenom za podmínek, které určil car. 

84КОРЕЛИН, А. П. С.Ю. Витте - финансист, политик, дипломат, Москва 1998, с. 44. 

85ВИТТЕ, С. Ю. Воспоминания, T. 2.  Москва, 1960, с. 83. 

86V roce 1913 příjmy z prodeje vodky tvořily 26 % celkových příjmů státního rozpočtu. Příjem převyšoval 

třikrát přímé daně, ironicky se mu říkalo alkoholový. Celková bilance státního rozpočtu vyrostla za Witteho 

na 114,5 %. 
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když Witte na některých místech zakázal konzumaci vodky a byly otevřeny nové podniky, v 

nichž se alkohol nepodával. Ve školách probíhala preventivní výuka o hrozbách alkoholismu, 

dokonce byla vytvořena i komise, která se zabývala analýzou různých faktorů alkoholismu a 

vlivem reformy na obyvatele. I přes tyto opatření docházelo ke tajnému prodeji alkoholu a 

bujení korupce, především ze strany byrokratů. 

Monopol na vodku byl jedním z nejdůležitějších fiskálních monopolů spolu se solným 

a tabákovým. Ke konci působení Witteho ve funkci předsedy vlády monopol fungoval v 

šedesáti třech guberniích a osmi oblastech Ruska.87 Witte prohlásil po zavedení reformy v 

Rusku, že hlavní cíl reformy byl dosažen, spotřeba lihových nápojů byla podle něj do určité 

míry regulována. Witte také každý rok objížděl místa, kde byla reforma zavedena a žádal od 

úřadů v guberniích zprávy o vlivu reformy na obyvatele: ,,Každý rok jsem jezdil po těch 

guberniích, v kterých byla reforma zavedena a vštěpoval jsem úřadům, že reforma se 

nevytvořila jen s cílem zvětšení příjmů, ale také s cílem zmírnění opilství.“88 

2.4.3  Měnová reforma 

V době zavádění monopolu na vodku Witte učinil další významnou reformu, která 

pomohla Ruskému impériu, a to reformu měnovou, kdy se hlavní peněžní jednotkou stal 

zlatý rubl. 

Reformu zapříčinila nejistota peněžního systému státu. Witte ji připravoval od roku 

1893, o dva roky později přesvědčil cara Mikuláše II. o nutnosti jejího provedení.89 Příprava 

reformy trvala několik let a její zavedení 3 roky. 

                                                      
87ЗАЙЦЕВА, Л. И. С.Ю. Витте и Россия : По научным публикациям и архивным материалам конца 

XIX - начала XX века). Часть 1, Казенная винная монополия (1894-1914), Москва 2000, с. 38. 

88ВИТТЕ, С. Ю. Воспоминания, T. 2.  Москва, 1960, с. 85 

89Reformu již připravovali Witteho předchůdci Bunge a Vyšněgradskij, ale jejich plán nebyl dokončen. 
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Witte považoval reformu za svůj největší úspěch: ,,Jedna z největších reforem, kterou 

jsem udělal v mé vlasti, byla měnová reforma, konečně upevňující měnu Ruska a postavení 

Ruského impéria na stejné úrovni s jinými evropskými zeměmi ve finanční sféře.“90 

Witte zpočátku řešil, zda se má stát hlavní peněžní jednotkou pouze zlato nebo by 

byla výhodnější kombinace zlata a stříbra. Nakonec se rozhodl pro zlato, a to z toho důvodu 

nebezpečí snížení hodnoty jednoho z těchto kovů. Ač Rusko disponovalo velkým 

množstvím stříbra, výše uvedené nebezpečí bimetalismu převážilo nad možnými 

výhodami. 91 Jeho rozhodnutí souviselo i s vývojem ve světě, kdy v některých zemích se za 

měnový kov považovalo stříbro (ve Střední Evropě od dob Karla Velikého do roku 1871, v 

Číně, Indii atd., v Rusku navíc také platina), postupně se ale prosazovalo výlučně zlato. To 

platilo zvláště v období 1871-1914, ve kterém působil Witte, označovaném jako doba 

„klasického zlatého standardu“, kdy hodnota ostatních měn byla vázána na zlato a nebylo 

možné vydávat jiné nekryté peníze. 

I při zavádění této reformy se Witte setkal s problémem. Lidé totiž nevěděli, jak 

funguje měnová reforma, ve školách se o ní neučilo, až na výjimky neexistovaly knihy ani jiné 

publikace, zabývající se tímto tématem. I ministr N. K. Bunge Witteho varoval: ,,Sergeji 

Juljeviči, budete těžce provádět tuto reformu, protože ve finančním výboru není člověk, který 

by toto znal. Členové výboru se teorii měnové reformy neučili a v praxi ji nikdy neviděli.“92 

Zavedení této reformy stála v cestě státní rada a konzervativní skupina společnosti. 

Witte však věděl, že reformu je nutné zavést co nejdříve, řekl: ,,V Rusku je nutné provést 

                                                      
90МАРТЫНОВ, С. Д. Государственный человек Витте, С. Петербург, 2006, с. 124. 

91Tamtéž, s. 126 

92ВИТТЕ, С. Ю. Воспоминания, T. 2. Москва, 1960, с. 83. 
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reformu rychle, jinak se pozastaví a nezavede se už nikdy.“93 Proti byl i profesor Kyjevské 

univerzity, ekonom a statistik A. J. Antonovyč, který byl zpočátku pro uskutečnění reformy, 

ale po zjištění námitek na zavedení měny, přestal Witteho podporovat, a protože měl velký 

vliv na transformaci Národní banky, proces ztěžoval. 

Nakonec byl však v květnu 1895 schválen zákon carem Mikulášem II. O ražbě, výrobě 

a oběhu zlatých mincí a ruský rubl byl podložen zlatem. O rok dříve byla změněna pravidla 

státní banky. Zásadní byla změna vedení, která přešla od cara do rukou ministra financí. Díky 

tomu mohl Witte řídit veškerou politiku týkající se peněz. Státní banka se navíc stala hlavní a 

jedinou emisní institucí.94 

Reforma měla za cíl zlikvidovat rozpočtový deficit, stabilizovat měnový kurz s pomocí 

devizové politiky a dosáhnout kladného salda platební bilance, což se splnilo. Cílená 

ekonomická a finanční politika dosáhla v roce 1897 stavu, kdy zásoba zlata představovala 

částku 814 milionů rublů, což bylo nejvíce ve světě. Navíc díky měnové reformě mohl 

Witte přilákat do Ruska více zahraničních investorů. V nových statutech byla pro investory 

stanovena pravidla, ale Witte se jimi neřídil, v budoucnu je dokonce plánoval zrušit, což se 

mu později zčásti podařilo.95 V roce 1899 bylo dovoleno investorům podílet se na rozvoji 

ruského průmyslu. Za jeho působení ve funkci ministra financí získal Witte více než 3 miliardy 

rublů od zahraničních investorů. 

Co se Wittemu ale nezdařilo, byla vize vytvořit menší měnu a pojmenovat ji rus, což 

komentoval slovy: ,,Ale když jsem se při zavádění své reformy, ke které jsem se odvážil, setkal 

                                                      
93ВИТТЕ, С. Ю. Воспоминания, T. 2, Москва, 1960, c. 94. 

94АНАНЬИЧ, Б. В. Сергей Юльевич Витте и его время, С. Петербург  1999, с. 72. 
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s tolika námitkami, tak jsem tuto myšlenku zavrhl.“96  Alespoň byly vytvořeny 5 a 10 rublové 

mince, které se ,,pokřtily“ po Wittem a jeho manželce. 

Witte o měnové reformě prohlásil: ,,Díky této reformě jsme vydrželi nešťastnou rusko-

japonskou válku, nepokoje, které se odehrály po válce a všechny znepokojivé situace, v 

kterých se Rusko nacházelo.97  Kdyby se reforma neuskutečnila, nastal by ekonomický a 

politický krach.  Také se upevnil vnitřní a vnější kurz rublu a zlepšilo se investiční klima v 

zemi. Reforma napomohla k začlenění Ruska do světového trhu. Ruské impérium získalo více 

domácích i zahraničních investorů a až do první světové války byla zabezpečena měna a příliv 

zahraničního kapitálu. Došlo k zavedení monometalismu, ale také ke stabilizaci ekonomiky. 

2.4.4  Transsibiřská magistrála 

Witte měl během své politické kariéry mnoho ambic, avšak výstavba železnic po 

Rusku byla jedním z jeho cílů již v době, kdy pracoval na Oděské železnici. Chtěl tímto 

krokem zlepšit ruský domácí trh a obchod, a propojit všechny oblasti impéria. Již v roce 1892, 

kdy byl Witte jmenován ministrem financí, vytvořil zprávu O způsobech výstavby 

Transsibiřské magistrály. Viděl perspektivy, které tento projekt nabízel a otevíral cesty nejen 

pro ruský, ale i světový trh a obchod. Odůvodnění výstavby železnice spojoval s rozšířením 

ekonomických spojení Ruska, rozvojem průmyslu a ovládnutím celého území. 

Witte pokládal výstavbu železnice za jeden z největších úspěchů: ,,Tento velký čin byl 

vytvořen díky mojí energii, samozřejmě podpořené zpočátku carem Alexandrem III. a posléze 

Mikulášem II. Tato myšlenka se nesetkala s porozuměním ve vyšších státních kruzích. Avšak 
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mně se podařilo obzvláště rychle pohnout s tímto počinem, když jsem se stal ministrem 

financí.“98 

Witte chtěl vystavět železnice i na severu Ruska. Ve zprávě O výstavbě železnic na 

severu Ruska hovořil o nutnosti propojit sever Ruska s ostatními guberniemi. Úpadek tohoto 

kraje spatřoval v absenci dopravního spojení se zbytkem Ruska. Cílem mělo být využití 

přírodního bohatství, kterým oplývala Sibiř, tj. těžba zlata a minerálů.99 

Witte sám věřil, že pokud se mu podaří zlepšit dopravní situaci v zemi, zlepší se i stav 

ruského venkova, který bude pobízen jednodušším přístupem i na vzdálené trhy k větší 

produktivitě.100 

Jednou z větví Transsibiřské magistrály byla Čínská východní železnice, která měla 

složitou diplomatickou historii. Nejprve Witte předložil návrh o výstavbě dráhy v Číně ve 

zprávě z roku 1892, avšak car Alexandr III. byl proti výstavbě této strategické cesty v 

zahraniční oblasti. Witte tedy navrhl vést železnici přes Chabarovsk do Vladivostoku. Až za 

cara Mikuláše II. byla v květnu 1896 podepsána smlouva o výstavbě železnice přes 

Mandžusko.101 

Witteho plán proniknutí do Číny byl součástí širokého geopolitického programu, který 

byl hotov kolem roku 1895. Dráha neměla být jen prostředkem k rozvoji obchodu, ale také 

ekonomickou expanzí do Číny, která měla být protknuta železnicemi. Witte podnikl i cestu, 

jejímž motivem bylo spatřit Čínskou východní železnici na vlatní oči: ,,Když jsem uskutečnil 

tuto cestu, nebylo možné nebýt ohromen velkými rozměry této stavby, která začala za vlády 
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cara Alexandra III. a byla dovršena pod přímým vedením Vašeho veličenstva, nelze nezažít 

pocit údivu před tímto obrovským splněným úkolem.“102   

Ve stejném roce Witte vymyslel plán, na základě kterého chtěl ve spojitosti se 

stavbou Transibiřské magistrály přestěhovat některé rolníky na Sibiř, a tím osídlit pusté 

oblasti. Narazil sice na odpor petrohradských kruhů, pro které tato možnost nebyla výhodná, 

nicméně car s projektem souhlasil. Díky tomu byl možný rozvoj obchodu i v těchto odlehlých 

částech země. Výstavbou došlo i k rozmachu těžkého průmyslu, především kovoprůmyslu, 

který po dokončení železnice prošel krizí103 

Transsibiřská magistrála může být právem považována za nejznamenitější práci 

Witteho. Skládala se z šesti částí a dodnes je to největší magistrála v zemi, která byla navíc 

postavena v rekordním čase. Měla být národním dílem Ruska, stavět ji měli pouze ruští lidé z 

ruských materiálů. Železnice sehrála velkou roli v rozvoji Sibiře a Dálného východu, za 

Witteho působení se železniční síť v zemi zdvojnásobila. Byla důležitá z hlediska strategických 

cílů, měla zachovat hranice a teritoriální celistvost ohromného státu. 

2.4.5 Rolnická otázka 

Jedním z hlavních problémů rozvoje ekonomiky byla podle Witteho rolnická otázka. 

Sám napsal v roce 1898 dopis carovi Mikuláši II. na Krym: ,,Rolnická otázka, dle mého názoru, 

je nyní nejdůležitějším problémem v Ruském impériu.“104 

Witte zastával názor, že stát nemůže být silný, když jsou vesničané slabí. Blahobyt 

rolníků byl důležitý pro rozvoj domácího trhu a industrializaci Ruska, o kterou Witte usiloval. 
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Byl také jedním z těch, kteří nebyli při řešení tohoto problému zaujatí ideologicky, ale zajímal 

se výhradně o ekonomický rozvoj, kterému bránila zaostalost obyvatelstva. 

Začátkem prosince 1895 Witte prosadil reformu rolnické banky, v jejímž důsledku 

vznikly dvě banky - rolnická a šlechtická. Měly jednoho ředitele a obě řešily obchody s 

půdou, avšak ani po této reformě nemohla ani jedna kupovat půdu a rozprodávat ji 

rolníkům. Na následný Witteho návrh byl vypracován plán nových pravomocí banky, který 

zahrnoval i právo kupovat půdu a přeprodávat ji. Zde se setkal s kritikou ze strany vlády, 

přesto byl projekt potvrzen.105 

O rok později se Witte poprvé vyjádřil proti společnému ručení občiny. O dva roky 

později podal oficiální zprávu carovi Mikuláši II. V roce 1903 dosáhl jeho zrušení a od té doby 

každá rolnická rodina zodpovídala sama za své povinnosti. V roce 1904 ulehčil rolníkům 

stěhování a vyřizování pasů. Také se snažil odstranit některé poplatky106, které museli rolníci 

odvádět, ale neuspěl a byl kritizován vládou za ,,rozmazlování“ rolníků. Podařilo se mu to až 

ve funkci předsedy rady ministrů v roce 1906. Witte chtěl co nejvíce pomoci rolníkům a 

zajistit si tím produktivitu jejich práce. Stále se však obával jejich povahy upřednostňující 

tradiční systém, jež by později mohla bránit ve vzniku konstituční monarchie, kterou Witte 

považoval za jedinou možnost řešení rolnického problému. 

V roce 1902 vznikla na Witteho popud komise, která měla navrhnout nová řešení 

rolnické otázky. Velkou potíží byl v této době pro Witteho tehdejší ministr vnitra P. N. 

Durnovo, který se obrátil k carovi Mikuláši II. s požadavkem, aby se problematikou rolnické 

otázky zaobíralo pouze ministerstvo vnitra. S výsledky činnosti ministerstva nebyl Witte 

spokojen (Durnovo práci záměrně zpomaloval), podle něj bylo zapotřebí přejít ihned k řešení 
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tohoto problému. Když se v roce 1902 stal ministrem vnitra Witteho přítel D. S. Sipjagin, 

mohla se otázka rolníků znovu začít řešit. Po odchodu Sipjagina zaujal místo V. K. von Pleve, 

Witteho oponent, s nímž nikdy nedospěl k žádnému kompromisu. Pleve se snažil připravit 

Witteho o možnost rozhodování ohledně rolnické sbírky zákonů.107 

V roce 1904 vytvořil Witte program, podle kterého bylo nutné zrušit stavovské orgány 

a rolníci se měli řídit státními zákony. Rolníci by tak nabyli práva odejít z občiny, čímž by 

přestalo docházet k omezování svobody. Tuto myšlenku však nezastával Witte od počátku. V 

době ovlivnění slavjanofily byl pozitivně nakloněn k právům občiny, byl příznivcem zákona z 

roku 1894, kdy odchod z občiny nebyl možný bez souhlasu 2/3 majitelů. Později se však stal 

odpůrcem, protože právě občina zpomalovala ekonomický rozvoj země.108 

Řešení rolnické otázky byl zdlouhavý proces, který se za Witteho působení nevyřešil 

zcela podle jeho představ a pokračoval poté ještě další roky. 

2.4.6  Manifest 17. října 

Na začátku 20. století byla politická situace v Rusku složitá. Vládl zde starý režim, 

který nemohl podržet nový typ ekonomiky. Stát začal hladovět a domácí dluh se každým 

dnem zvyšoval. Lidé začali častěji používat heslo pryč se samoděržavím.  Witte kladl důraz na 

celistvost a výjimečnost státu. 

Hospodářský vzestup 90. let 19. století spolu s hospodářskou nezávislostí přispěl k 

šíření nových idejí. Tak vyrostla v Rusku opozice proti carismu a pro zpátečnickou politiku 

carské vlády a měla více než dostatek příležitostí ke kritice režimu.109 
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Koncem října 1905 naprostá bezradnost, strach i obavy z nejhoršího přiměly vládu k 

ústupu před požadavky společnosti. ,,Jedním slovem, v Rusku nastal chaos.“110 Sama matka 

cara Marie Fjodorovna psala Mikulášovi: ,,Jediný kdo Ti pomůže, je Witte (…) geniální, 

energický člověk s jasným uvažováním.“111 Witte tedy vytvořil program reforem, který 

navrhoval řešení situace v zemi. Na rozdíl od reforem doposud uvedených, které byly cíleny 

přímo na oblast ekonomiky státu, Manifest 17. října představoval ve své podstatě reformu 

struktury státní moci, obsahoval významné konstituční prvky a zakotvoval pro obyvatelstvo 

některá politická a další lidská práva po vzoru západních zemí. 

Witte tedy carovi předložil dvě možnosti: Bylo možné buď nastolit diktaturu, na což 

se Witte nezdál připravený, anebo ustoupit, jít cestou konstituce a potvrdit program, který 

vytvořil. Ten měl předat Státní dumě zákonodárná práva, dále umožnit svobodu slova, tisku, 

shromažďování a nedotknutelnost osoby. Lidé se mohli účastnit soudů a ti, co neměli volební 

právo, ho získali. Také chtěl zlepšit postavení rolníků a etnických skupin. Nakonec se program 

musel přetvořit v manifest, aby mohl být přijat a schválen. Byl tedy vydán manifest, kde 

formálně skončila neomezená moc cara. Od té chvíle nemohl žádný zákon projít bez 

souhlasu Dumy. V prohlášení použil Witte doslovnou formulaci ze Struveho Osvobození: 

,,Heslo ,svoboda' se musí stát heslem jednání vlády. Jiná možnost jak zachránit stát 

neexistuje.“112 Carský manifest byl krokem kupředu, avšak car Mikuláš II. byl k němu 

donucen okolnostmi.113 Mikuláš II. se důsledně vyhýbal slovu ústava a dával jasně najevo, že 

se bude snažit omezovat práva dumy. Z toho důvodu nelze Dumu považovat za ústavodárné 
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shromáždění. Car si ponechal právo odvolávat a jmenovat ministry a mohl rozhodovat o 

právech v ,,ústavě“. 

Ani Witte, který carovi k ústupkům radil, se nezbavil svého odporu k liberalismu. 

Dokázal ovšem realisticky odhadnout situaci a věděl, že pokud nedojde k jistým omezením 

moci, nastane živelná revoluce.114 Witte byl postaven do čela vlády, avšak ihned po podpisu 

smlouvy o půjčce s Francií byl odvolán a nahrazen I. L. Goremykinem a následně P. A. 

Stolypinem. Byly to poslední finance, které získal pro Ruské impérium. 

Manifest celkem uspokojil umírněné liberální kruhy, levé kruhy však plánovaly 

bojovat za splnění svých cílů. Mnoho otázek zůstávalo však stále nezodpovězených, jako 

například role samoděržaví v novém politickém systému. Car Mikuláš II. poté obviňoval 

Witteho, že po manifestu nenásledoval klid ani smír, a proto ho v roce 1906 odvolal z 

funkce115. Witte o tom později řekl: ,,Když jsem byl donucen v dubnu 1906 opustit funkci 

předsedy rady ministrů a poté v červenci odjet za hranice, doneslo se mi, že se v paláci říká, 

že jsem nutil Veličenstvo vytvořit manifest a donutil ho udělat tento čin.“116 

Manifest byl odezvou na stávky a národní projevy a jednalo se o jednu z 

nejviditelnějších událostí v období od ruské revoluce 1905 do roku 1907. 

2.5  Witteho vize a vliv v zahraniční politice 

Kromě úlohy ministra financí a iniciátora významných reforem uvnitř státu Witte 

významně ovlivňoval i směr, jakým se ubírala ruská zahraniční polika. Především v 
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zahraničních vztazích Ruska s východem se promítly mnohé tyto Witteho představy a vize, 

jak bude uvedeno v následujících podkapitolách. 

2.5.1  Politika na Dálném východě 

Zahraniční politika Ruska na Dálném východě na začátku 20. století byla zaměřena na 

ovládnutí celé této oblasti. Jediným protivníkem, který mohl narušit tento plán, bylo 

Japonsko, a tak velká část carových rádců navrhovala válku. Witte byl však proti. Věděl, že 

země není připravená na válku, například co se týče zajištění vojenského vybavení, munice 

aj.117 

Oproti tomu Witteho politika na Dálném východě se zaměřovala na ekonomickou 

expanzi v Číně. Mělo se jednat o novou koloniální politiku, tomu však protiřečily vysoké ceny 

ruských produktů na čínském trhu, které se nemohly prodat. Witte chtěl ovládnout v Číně 

finanční sféru, prostředníkem měla být Rusko-čínská banka, ale také výstavba Transsibiřské 

magistrály.  Začínající vliv Angličanů na Dálném východě byl pro něj velmi nežádoucí.118 

Dominantní postavení Ruska v Severní Číně bylo první etapou Witteho plánu. 

Postupně chtěl finančně ovládnout Dálný východ a Střední Asii. 

V roce 1895 byla po iniciativě Witteho a prosbách francouzských bankéřů vytvořena 

Rusko-čínská banka, kde bylo zpočátku hlavním akcionářem Ruské impérium. To však ztratilo 

rusko-japonskou válkou, které Witte nakonec nedokázal zabránit, prestiž, poté tedy začali 

převládat francouzští investoři, jež vlastnili 63% akcií banky. Jejím hlavním úkolem bylo 

financování výstavby Čínské východní železnice. Banka mohla získávat povolení k stavbě 

železnic, vlastnit podniky a parníky. Cílem bylo mít pod kontrolou peněžní oběh v 
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Mandžusku, kde chtěl Witte z banky udělat koncesní monopol. Od svého nápadu však pro 

odpor Číňanů upustil. Dalším projektem kromě vytvoření Rusko-čínské banky a výstavby 

Čínské východní železnice bylo založení hornické společnosti v Mandžusku. Byl to další krok k 

ekonomické expanzi v Severní Číně. Witte rovněž vítal aktivitu ruských podnikatelů v této 

oblasti. Původně tam chtěl vytvořit železniční monopol, kdy by všechny železnice byly 

stavěny pouze ruskou společností a spadaly by pod Čínskou východní železnici. Tento plán 

mu však nevyšel, což dokazují železnice vystavěné především Angličany. 

V roce 1896 byla podepsána Wittem a diplomatem A. B. Lobanov-Rostovským Čínsko-

ruská tajná smlouva, která uznala větší vliv Ruska v Mandžusku, souhlasila s výstavbou 

železnic v Číně a pronajala část poloostrova Liaotung, kde se mohla vytvořit ruská námořní 

vojenská flotila. Smlouva představovala spojení Ruska a Číny proti Japonsku.119 

Rok před rusko-japonskou válkou, ztratil Witte vedoucí roli v politice Dálného 

východu. Nedařilo se mu osídlit oblast kolem Čínské východní železnice, a tak carovi Mikuláši 

II. navrhnul pro upevnění pozic v Mandžusku a na celém Dálném východě vystavět Amurskou 

železnici. Nakonec Witte však uznal, že není možné upevnit moc přes protesty západních 

velmocí. Ekonomická politika na Dálném východě byla poté zcela odsunuta do pozadí rusko-

japonskou válkou, kdy země začala bojovat za ovládnutí Mandžuska. Witte nechtěl, aby 

došlo k válce a spolu s ministrem zahraničních věcí V. N. Lamsdorfem přesvědčovali cara 

Mikuláše II., aby ruská vojska opustila Mandžusko a obnovila přátelské vztahy. 120 

I když se Witte zaměřoval především na domácí problémy Ruska, ekonomická 

expanze na Dálném východě byla jednou z výjimek. Nebyla však úplně úspěšná, především 

kvůli rusko-japonské válce, kdy impérium ztratilo dominantní postavení. 

                                                      
119

  LAUE, T. H. Von. Sergei Witte and the Industrialization of Russia, New York 1963, s. 242-45. 

120Tamtéž, s. 44-45. 
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2.5.2  Portsmouthský mír 

Jedním z Witteho dalších úspěchů bylo uzavření Portsmouthského míru, který ukončil 

Rusko-japonskou válku, probíhající v letech 1904-05. Ač nebyl profesionální diplomat, svými 

současníky byl považován za velmi dobrého řečníka, který dokázal dohodnout cokoliv.121 Byl 

tedy zvolen zástupcem Ruska při vyjednávání míru, který byl podepsán 5. září 1905 v 

severoamerickém městě Portsmouth. Původně ho sice car Mikuláš II. jmenovat zástupcem 

nechtěl, bohužel však neměl nikoho jiného ,,po ruce“.122 Kdyby však Witte neuspěl a mír se 

neuskutečnil, znamenalo by to konec jeho kariéry. 

Jednání o míru začala v srpnu 1905 po skončení bojů, které uzavřela námořní bitva u 

Cušimy (27. – 28. května 1905), kdy Japonci potopili část ruského Baltského loďstva (tzv. 2. 

Tichomořskou flotilu). 

Hned na počátku jednání předalo Japonsko Rusku body mírové dohody. Japonským 

zástupcem byl zvolen ministr zahraničí Jutara Komura. Japonsko požadovalo získání 

Mandžuska pod svoji správu. Dále mělo Rusko přenechat ostrov Sachalin, nájemní práva na 

přístavy Port Arthur a Dalnyj s okolním územím, železnici v úseku Charbin – Port Arthur s tím, 

že na severní trati Východočínské železnice vedoucí na Vladivostok bude zakázána přeprava 

vojenského charakteru. A to hlavní: Od Ruska se požaduje, aby Japonsku uhradilo válečné 

výdaje a dále mu předalo všechny své lodě kotvící v neutrálních přístavech. Pro Witteho však 

bylo přenechání ostrova Sachalin a zaplacení válečných výdajů nepřijatelné. 

Nejožehavějšími body mírové dohody se stala témata týkající se ruských lodí v 

neutrálních přístavech (X), omezení ruského válečného loďstva na Dálném východě (XI), 

statutu Sachalinu (V) a finančních náhrad (IX). Witte se nejvíce obával, že by Japonsko mohlo 

                                                      
121

Witte si rychle získal na svoji stranu americký tisk a mínění. 

122ZUBOV, A., Dějiny Ruska 20. století, Praha 2014, s. 150. 
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využít ruských peněz k zesílení loďstva. Také věděl, že se Japonsko jen tak lehce nevzdá 

Sachalinu, získaného v boji. 

Zpočátku Witte ani nevěřil, že se mír podepíše: ,,Dohoda kvůli obrovskému rozdílu 

podmínek zemí nebude dosažena“.123 Stále však zůstával po celou dobu jednání neoblomný, 

věděl, jak má vyjednávat a často využíval demagogii, což se mu vyplácelo. 

Po navrhnutí kompromisů ze strany Japonska zastával Witte odmítavý postoj, v 

žádném případě nechtěl uhradit válečné výdaje. Finanční situace Ruska byla žalostná a pro 

Witteho bylo nejdůležitější zlato. Kompromis byl uskutečněn, až když Witte obdržel dopis od 

cara Mikuláše II., který souhlasil s rozdělením Sachalinu, ale stále odmítal zaplatit náhrady za 

válečné škody a zakázal jakékoliv další ústupky. Witte s přenecháním jižní části ostrova 

nakonec také souhlasil:„My, dejme tomu, jsme připraveni vzdát se celého Sachalinu, když se 

Japonsko vzdá válečné odměny.“124 Souhlas byl ujednán i na základě nátlaku amerického 

prezidenta F. Roosevelta, který se snažil obě země ,,dotlačit“ k míru. 

Witte poté obdržel od cara další důležitý dopis, v kterém stálo, že Rusko chce 

pokračovat ve válce. Witte se však rozhodl neuposlechnout rozkaz a odepsal: „Jestliže 

ukončím rozhovory, aniž bych umožnil Japoncům poslední jednací den, pak bude Rusko 

obviňováno celým světem, že zapříčinilo pokračování ve válce. Hodlám se zúčastnit poslední 

schůze, ale nepřipustím žádné ústupky a zabráním Japoncům, aby obvinili Rusy z krachu celé 

konference.“125 Witte byl již od počátku odpůrcem této války a nehodlal v ní pokračovat. 

                                                      
123ВИТТЕ, С. Ю., Воспоминания, Москва, 1960, с. 432. 

124ВИТТЕ, С.  Ю., Вынужденныя разъяснения по поводу отчета Ген.-Ад. Куропаткина о войне с 

Японией, С. Петербург, 1909, с. 40. 

125ВИТТЕ, С. Ю., Воспоминания, Москва, 1960, с. 510. 
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Poslední jednací den byl ve znamení vyřešení situace o zaplacení válečných výdajů. 

Komura, podpořený japonskou vládou, se rozhodl navrhnout poslední kompromis. 126 

Oznámil, že se Japonsko vzdá všech náhrad za válečné škody, kromě výdajů spojených s 

vydržováním ruských zajatců, pokud se Rusové vzdají poloviny Sachalinu. Witte souhlasil. 

Mír byl po měsíci jednání uzavřen. Ve všech novinách v Petrohradu byl otištěn 

telegram vedoucího ruského delegace o úspěšnosti mise, avšak car neprojevil žádnou 

spokojenost s úspěchem delegace. Pouze sdělil, že Witte smí podepsat smlouvu jen tehdy, 

když budou přesně vyčísleny požadavky Tokia na úhradu výdajů s vydržováním ruských 

zajatců. 

Sám Witte prohlásil: „Když jsem podepsal mír, bylo to pro všechny i pro cara celkem 

nečekané.“127 

Portsmouthský mír se skládal z patnácti statí a dvou dodatků. Bylo do detailů 

rozepsáno, které oblasti jsou pod vlivem Japonska, dohodly se také podmínky rybolovu. 

Smlouva rovněž zavazovala obě strany, že nebudou bránit volné plavbě v obou průlivech 

kolem předmětného ostrova. 

Smlouva byla blíže ruským podmínkám míru než japonským, proto v Japonsku 

panovala nespokojenost (především v Tokiu, ale i v jiných městech propukla povstání). Pro 

Rusko bylo největším ústupkem postoupení jižní části Sachalinu, avšak podmínky mohly být 

mnohem horší. Přesto válka zhoršila postavení země na Dálném východě a ukázala její 

porážku. Celkově smlouva spíše vyřešila ukončení války, než základy míru mezi dvěma státy. 

Witte získal za podepsání míru od cara hraběcí titul, avšak stal se terčem kritiky, 

hlavně ze strany pravice, dokonce získal přezdívku ,,hrabě Polosachalinský“. Wittemu však 

                                                      
126Komura pochopil, že ruská vláda neustoupí a nezaplatí válečné výdaje. 

127ВИТТЕ, С. Ю., Воспоминания, Москва, 1960, с 432. 
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právem náleží uznání za splnění úkolu. Car si navíc uvědomil, v jaké situaci se Rusko opravdu 

nacházelo (země byla finančně vyčerpaná) a začal více hodnotit možnosti země.128 

Portsmouthský mír se zapsal do dějin diplomacie jako Witteho osobní úspěch.129 

  

                                                      
128ZUBOV, A., Dějiny Ruska 20. století, Praha 2014, s. 151. 

129МАРТЫНОВ, С. Д., Государство и економика, система Витте, С. Петербург, 2006, с. 253. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo představit vize reforem Sergeje Witteho. V první kapitole 

jsem nastínila jeho život a přiblížila kariérní vzestup. Je obdivuhodné, jak se dokázal 

vypracovat ze zaměstnance Oděské železnice na prvního premiéra Ruského premiéra, ač to 

zpočátku nebyl jeho sen. Přestože zasvětil celý svůj život Ruskému impériu a snaze zlepšit 

jeho ekonomickou situaci, nebyl později ve společnosti ani u cara Mikuláše II. oblíben. 

Druhá kapitola byla věnována jednotlivým reformám. Myslím si, že u každé reformy 

se Witte snažil, aby co nejvíce pomohla rozvoji Ruského impéria. V určitých reformách 

najdeme rozdíly, jak se ji snažil Witte uchopit zpočátku a později, stále však jeho záměrem 

bylo pomoci zemi, což někdy nebylo možné a následkem byl negativní dopad v některých 

oblastech regulovaných státem. 

Všechny zde rozebrané ekonomické reformy a politické události byly jedny z 

nejdůležitějších, které Witte ve svém životě uskutečnil a zřejmě ani on netušil, jaký rozmach 

způsobí.  Přestože se mu nepodařilo uskutečnit všechny jeho vize a nezabránil válkám, jeho 

vliv na zemi byl obrovský. Ačkoli motivem jeho reforem bylo efektivní získávání prostředků 

do státní pokladny a fungování státního aparátu, v důsledku měly některé tyto změny 

pozitivní dopad i na život prostého obyvatelstva. Stále byl však kritizován současníky 

především za bezohlednost vůči zemědělství, kterou se poté snažil napravit. 

Nejhlavnějším cílem pro Witteho bylo zlepšit především ekonomickou situaci v Rusku, 

což se mu do určité míry podařilo. 

Sergej Witte je tradičně vnímán jako reformátor, který dokázal prosadit silnou 

industrializaci země. Vžíval se do tvrdého kováře hospodářské budoucnosti Ruska. 

Industrializace se stala přímou státní politikou, což byl rozdíl oproti 80. letům 19. století, kdy 
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byla ponechána na aktivitě soukromého kapitálu. Witte navázal bezprostředně na své 

předchůdce, když ještě více zesílil protekcionistickou politiku, již tak velmi silnou na základě 

celních sazebníků z let 1887 a 1891. Aktivně lákal zahraniční investory do Ruska. Výsledkem 

poté bylo, že se Rusko stalo před první světovou válkou poměrně silně závislé na zahraničním 

kapitálu. 

Pro realizaci Witteho plánů bylo nutné získat dostatek financí, o kterých už věděl, jak 

je efektivně použít. Nejvíce výdělečný byl monopol na vodku, který státní pokladně přinášel 

obrovské zisky. V politické sféře vytvořil Witte několik organizací, které spadaly pod státní 

administrativu. Zařídil i výstavbu nových obchodních a technických škol, byl velký 

podporovatel obchodníků a podnikatelů. Z tohoto hlediska lze tedy považovat Witteho 

politické působení pro Rusko za velmi přínosné. 

Avšak stále existovaly oblasti, které neprošly reorganizací a Witte se na ně 

nezaměřoval, jako například zdravotnictví, armáda aj. Avšak jeho působnost v ekonomice a 

politice je sama o sobě velmi obsáhlá. 

Witte silně prosazoval proexportní politiku, avšak Rusko v té době nemělo jiné 

komodity na vývoz,  kromě zemědělských výrobků nebo omezené produkce textilnictví. 

Díky tomuto i dalším krokům si vytvořil Witte mnoho odpůrců. Předmětem kritiky 

byly často obrovské půjčky, které zatěžovaly ruskou pokladnu. Konzervativci mu vyčítali 

bezohlednost vůči rolnictvu, další skupina kritizovala neefektivní hospodaření s penězi a byl i 

obviňován, že falšoval statistické údaje. Je pravda, že daňová politika byla silně antisociální a 

vymezovala vysoké daně prostým lidem. Ani situace v továrnách nebyla příznivá, pracovalo 

se 12-14 hodin denně, často i v případě žen a dětí, kvetla korupce úředníků. Prohluboval se 

střet mezi chudinou a boháči. Witteho model se příliš nelišil od ,,manchesterského“ 

kapitalismu v Anglii. Systém státního kapitalismu vytvořený za Witteho je považován 
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americkými historiky za předchůdce sovětské ekonomiky. Často bývá také v literatuře 

označován jako ,,ruský Bismarck.“130 Oba vůči sobě pociťovali určité sympatie, spojovala je 

především snaha zachránit svoji zemi. 

Po prostudování biografie je možné říci, že Witteho vliv na Ruské impérium a 

především na jeho rozvoj je nesmírný, a to i přes výše uvedené problémy, k nimž Witteho 

politika přispěla. Sergej Witte jako ministr financí byl nejvlivnější osobou vlády a na konci 90. 

let 19. století určoval politiku Ruska. 131  Jeho osobnost, ač byla jeho současníky 

zpochybňována a některými historiky dodnes je, by se měla více zmiňovat v souvislosti s 

dějinami konce 19. a počátku 20. století. Jeho působení v politickém a ekonomickém životě 

Ruska nelze shrnout v této práci, která je pouhým nastíněním jeho vizí. Prozkoumání jeho 

života a dalších reforem by jistě vydalo na další práci. Proto doufám, že postava Sergeje 

Juljeviče Witteho bude do budoucna hrát větší roli při nahlížení současníků na dějiny Ruska a 

získá v odborných kruzích větší uznání. 
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Zejména ruským historikem A. Bochanovem. 

131PIPES, R. Dějiny ruské revoluce, Praha 2017, s. 93. 
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