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STOLYPINOVA AGRÁRNÍ REFORMA A JEJÍ REFLEXE 

V RUSKÉ HISTORIOGRAFII PO PÁDU KOMUNISTICKÉHO 

REŽIMU 

 

Anotace 

Příspěvek pojednává o Stolypinově agrární reformě a její reflexi v ruské historiografii po pádu 

komunistického režimu. Příspěvek je rozdělen do dvou částí, přičemž je věnována 

problematice Stolypinovy agrární reformy. Záměrem této části je v krátkosti představit 

a zhodnotit reformu z hlediska jejích cílů, fází realizace, nejvýznamnějších komponentů 

a významu. V druhé části je přiblížena reflexe této problematiky v ruské historiografii po 

pádu komunistického režimu, přičemž pozornost je zaměřena na nejvýznamnější edice 

a historické práce. 

 

Stolypinova agrární reforma 

Stolypinova agrární reforma již řadu desetiletí vzbuzuje pozornost odborné i laické veřejnosti. 

Její cíle, metody realizace a výsledky jsou námětem diskuzí jak v Rusku, kde je agrární otázka 

stále ještě aktuálním tématem, tak ve světě. Již od jejího vzniku rozděluje společnost na ty, 

kteří jsou jejími horlivými zastánci nebo obhájci a na ty, kteří ji naopak zatracují. Tento 

rozpor je přímo spojen i s osobou, dle které si získala tato agrární reforma své jméno a je takto 

již od počátku nazývána. Hovoří se o Stolypinově agrární reformě.1 

Petr A. Stolypin zastával v letech 1906-1911 funkci premiéra ruské vlády a zároveň i post 

ministra vnitra. Pocházel ze šlechtické rodiny, jejíž kořeny sahaly až do šestnáctého století. 

Stolypin se vzděláním na Petěrburgské univerzitě připravoval na budoucí službu ve státní 

správě, přičemž se orientoval na zemědělskou problematiku, což mu také předurčilo jeho 

budoucí povolání. Po studiu, které dokončil dálkově (1881-1885), krátce pracoval jako 

úředník na ministerstvu vnitra (1884-1885) a poté v odboru zemědělství na ministerstvu 

státních statků (1886-1889). Nejvíce jej však v myšlence potřeby agrární reformy v Rusku 

ovlivnily postupně posty gubernátora v Kovnu (1899-1902, v letech 1889-1899 nejprve 

                                                 
1
 Příspěvek vychází z diplomové práce ŘEHÁKOVÁ, A. Stolypinova agrární reforma a její nejvýznamnější 

komponenty. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 100 s. 
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zastával funkci okresního hejtmana), v Grodnu (1902-1903) a nakonec v Saratově 

(1903-1906). V Kovnu si uvědomil zaostalost ruského zemědělství, v Grodnu se pokusil 

inovovat ruskou vesnici a v Saratově bojoval proti revoluci. Zejména v Saratově se velice 

dobře osvědčil jako schopný řešitel revolučních problémů pokojnou cestou. Snad právě také 

proto byl povolán carem Mikulášem II. do vyšších státních služeb. 

Stolypin jako gubernátor byl povinen každoročně zasílat carovi zprávu o stavu své gubernie. 

V roce 1904 mu poslal list o situaci v Saratovské gubernii, kde mimo jiné vytyčil pět hlavních 

problémů ruského zemědělství:  

1. Existence občiny. 

2. Nerovnováha mezi životní úrovní venkovského a městského obyvatelstva.  

3. Zaostalost zemědělské techniky a nesnáze při uplatňování moderní technologie.  

4. Nedostatek finančních prostředků rolníků na nákup půdy. 

5. Nízké půjčky poskytované Rolnickou bankou a vysoké ceny za pronájem půdy.2 

Počáteční vize Stolypinovy agrární reformy tak byly naznačeny již před rokem 1906 

a můžeme konstatovat, že zůstaly shodné po následující roky. Hlavní myšlenky Stolypinovy 

agrární reformy tudíž byly:  

1. Přechod od občinového vlastnictví k soukromému vlastnictví a to, buď ve formě otruby, 

nebo chutoru. 

2. Podpora nákupu šlechtické a státní půdy, přičemž hypoteční úvěr mohl být poskytnut až 

do výše sto procent prodejní ceny. 

3. Podpora přesídlení rolníků z evropské části Ruska do severní Evropy, západní Sibiře a na 

Dálný východ, kde bylo půdy dostatek. 

4. Integrovat rolníky do občanského práva. 

Agrární reforma tudíž nikdy nebyla prošlechtická, ale plně prorolnická. Stolypin byl 

přesvědčen, že šlechta nikdy nebude schopna přeměnit své velkostatky na plně prosperující 

podniky. Rozparcelování země mezi rolníky by na jednu stranu uspokojilo jejich odvěkou 

touhu po půdě a vedlo k obydlení odlehlých částí Ruska a na druhé straně by též pomohlo 

k uklidnění revolučních nálad v zemi. Co se týče soukromého vlastnictví, Stolypin a jeho 

spolupracovníci jednoznačně preferovali tzv. chutory. To byl samostatně hospodařící statek, 

                                                 
2 P. A. Stolypin: Grani talanta politika. Moskva: Rosspen, 2006, s. 68-74. ISBN 5-8143-0776-8. 
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který měl u sebe pozemek, na rozdíl od otruby, která představovala hospodářství, jehož statek 

nebyl u pozemku, ale nacházel se někde v rámci vesnice.  

Cílem Stolypinových reforem bylo vytvoření silného samostatně hospodařícího rolníka, pro 

kterého se později vžil název kulak. Tímto termínem, odvozeným od slova „pěst“, oddělovali 

vesničané původně vykořisťovatelské elementy, lichváře, pachtýře, čachráře a další, od 

klasických rolníků. Sedlák, i když najímal na práci, nebyl podle jejich tehdejší filozofie žádný 

kulak. To až bolševici zneužili tohoto termínu pro každého bohatého sedláka a odpůrce 

kolektivizace.3 

Stolypinova agrární reforma byla reakcí na krizi carismu v roce 1905 a na dlouho trvající krizi 

na venkově, která se projevovala chudobou, hladomory, agrární zaostalostí a politickou 

nestabilitou. Stolypin reformu odstartoval dne 9. listopadu 1906 vydáním ukazu, který 

rolníkům umožňoval svobodně opustit občinu a založit soukromé hospodářství, což mělo mít 

zásadní vliv na modernizaci ruského zemědělství. 

Stolypinova agrární reforma měla tři fáze vývoje:  

1. Období experimentu v letech 1906-1908/9, cílem bylo nastartování reforem. 

2. Vrcholná fáze v letech 1908/9-1911, zabezpečení reforem, aby úspěšně pokračovaly dál. 

3. Proces institucionalizace v letech 1908/9- 1911 (1914).4 

První fáze byla zahájena vydáním Ukazu 9. listopadu 1906, který odstartoval reformu. Tento 

Ukaz byl však vydán na základě paragrafu 87 bez souhlasu Státní dumy a Stolypin tudíž 

musel přesvědčit novou Státní dumu a inteligenci, že to není žádná byrokratická fantazie, ale 

že reformu lze realizovat. Druhá fáze byla založena na povzbuzování hlavních aktérů 

reformy, tj. rolníků. V této době chtěl Stolypin taktéž ukázat úspěšnost reformy pomocí 

statistických údajů. Třetí fáze byla spojena především s kodifikací Ukazu 9. listopadu 1906, 

vydáním Zákonů 14. června 1910 a 29. května 19115. 

Hlavním cílem Stolypinovy agrární reformy tedy bylo přeměnit „staré“ na „nové“:  

                                                 
3 FIGES, O. Lidská tragédie. 1. vyd. Praha: BETA – Dobrovský a Ševčík, 2000, s. 111. ISBN 80-86278-74-3. 
4 MACEY, D. A. J. „A Wager on History“: The Stolypin Agrarian Reforms as Process. In Transforming 
Peasants. Society, State and the Peasantry 1861 - 1930. Edited by Judith Pallot. London: Macmillan Press LTD, 
1998, s. 151-153. ISBN 0 333-69551-8.  J. Pallot rozděluje reformu zase do těchto vývojových fází: 1. Realizace 
vlastnických změn. 2. Realizace pozemkové reorganizace. 3. Agro - technická revoluce.  PALLOT, J. 
Land Reform in Russia 1906 - 1917. Peasants Responses to Stolypin´s Project of Rural Transformation. Oxford: 
Clarendon Press, 1999, s. 241-247. ISBN 0 19 820656-9. 
5 Plné znění Ukazu 9. listopadu 1906 je O dopolněnii někotorych postonovlenij dějstvujuščego zakona, 
kasajuščegosja krestjanskogo zemlevladěnija i zemlepolzovanija. Plné znění zákonů je Zakon ob izmeněnii 
i dopolněnii někotorych postonovlenij o krestjanskom zemlevladěnii a O  zemleustrojstve. 
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� „Staré“ - občinový systém - zdroj zaostalosti - přerozdělování, zastaralé technologie, 

žádné přebytky. 

� „Nové“ - individuální hospodářství - progresivní intenzivní hospodaření, moderní 

technologie, komerčně orientované produkty.6 

Hlavní cíle Stolypinovy agrární reformy tudíž byly: 

� Zklidnění revolučních nálad. 

� Zlepšení ekonomiky státu.  

� Modernizace zemědělství. 

� Přesídlovací politika - osídlení východních oblastí Ruska a s tím spojená 

nacionalizace, ekonomické využití těchto oblastí. 

� Integrace rolníků do občanského práva vytvořením volostních zemstev7.  

Dle všeho neměla reforma dostatek času na svou realizaci. Sám Stolypin prohlásil, že by 

potřeboval nejméně dvacet let, aby byla úspěšná. Reforma však také potřebovala zejména 

období klidu, míru a stabilního vývoje.  

Konec reformy lze datovat do následujících let: 

� 1930 - začátek násilné kolektivizace, 

� 1922 - Zákon o půdě,   

� 1921 - převzetí moci bolševiky,  

� 1917 - bolševický puč,  

� 1914 - vstup Ruska do války, 

� 1911 - smrt Stolypina jako hlavního představitele a záštitu agrární reformy.8 

                                                 
6 PALLOT, J. Land Reform in Russia 1906 - 1917. s. 3.  G. L. Yanney cíle reformy vymezuje podobně: 
1. Přeměnit existující způsob hospodaření na zisk zaměřené farmy. 2. Vyměnit patriarchální sociální systém 
spojený s občinou za svobodné občany. 3. Přerozdělit rolnickou půdu tak, aby každá rodina mohla disponovat 
jednotným a nezávislým pozemkem. YANEY, G. L. The Urge to Mobilize: Agrarian Reform in Russia 1861 - 
1930. Urbana: University of Illinois Press, 1982, s. 3. ISBN 025200910X. 
7
 Měl v úmyslu vytvořit volostní zemstvo, což se mu však nakonec nepodařilo. Zemstvo byl orgán místní 

samosprávy, vznik v 1864 v rámci reforem Alexandra II. 
8 Zvláště Orlando Figes klade její konec již do souvislosti se smrtí P. A. Stolypina. FIGES, O. Lidská 
tragédie., s. 237. Většina historiků se však kloní k názoru, že první fáze dezintegrace Stolypinovy agrární 
reformy probíhala až během války v letech 1914-1917. V této době bylo zemědělství zcela podřízeno jejím 
potřebám. FIGES, O. Lidská tragédie. s. 237. Druhá fáze dezintegrace probíhala během let 1917-1921, kdy 
probíhal zápas o převzetí moci v Rusku. Michail N. Pokrovskij vyslovil ve své knize Dějiny Ruska názor, že se 
reforma v tomto období zpomalila z toho důvodu, že vojáci neklidně reagovali na dělení půdy bez jejich účasti. 
POKROVSKIJ, M. N. Dějiny Ruska. Praha: K. Borecký, 1930, s. 368. 



5 
 

Stolypinova agrární reforma sestávala z několika komponentů, které měly zásadní vliv na její 

průběh a úspěch. Mezi nejvýznamnější komponenty byly zařazeny legislativa, instituce 

agrární reformy, představitelé reformy, přírodní podmínky Ruska, ruské zemědělství 

a vesnice, přesídlovací politika, statistické údaje reformy, příznivci a odpůrci reformy. Mezi 

komponenty byla zařazena i zemstva, která i když nebyla oficiálně součástí Stolypinovy 

agrární reformy, se na ní významně podílela. 

Legislativa byla jedním ze základních komponentů Stolypinovy agrární reformy. Mezi 

nejvýznamnější legislativní komponenty patří Ukaz 9. listopadu 1906, kterým de facto 

Stolypinova agrární reforma začala. Dalšími legislativními komponenty byly jeho právní 

kodifikace ve formě zákonů z let 1910 a 1911, Zákon 14. června 1910 a Zákon 29. května 

1911. 

Významným komponentem Stolypinovy agrární reformy byly instituce, skrze které byla 

reforma zaváděna do praxe. Jednalo se zejména o Hlavní úřad pro pozemkovou úpravu 

a zemědělství (ministerstvo zemědělství), Výbor na úpravu pozemků a Rolnickou 

pozemkovou banku. Velmi důležitý byl i Přesídlovací úřad. 

Geografický prvek byl pro ruské zemědělství obzvláště významný. Již historik Vasilij 

O. Ključevskij vyzdvihl vliv přírodních podmínek na dějiny národa9. Osobně jej považuji za 

jeden z nejvýznamnějších komponentů Stolypinovy agrární reformy, který se významně 

podílel na jejím úspěchu či neúspěchu.  

Stolypinova agrární reforma usilovala především o změnu dosavadního zemědělského 

systému, který byl z velké části založen na občinovém vlastnictví, což mělo dle reformátorů 

za výsledek úpadek zemědělství10. Proto se reformátoři snažili o zrušení občin a vytvoření 

samostatného a soukromě hospodařícího rolníka. To přinášelo dva hlavní důsledky. Bylo 

zavedeno soukromé vlastnictví pro největší složku ruské společnosti a rolníci se zároveň měli 

stát těmi, kteří vytvářejí hodnoty přímo pro stát. Z rolníků se měli stát sedláci v pravém slova 

smyslu a podílet se na zlepšení ekonomiky státu. Agrární reforma proto usilovala i o změnu 

systému obdělávání půdy. V důsledku zavedení soukromého vlastnictví vzniklo i vlastnické 

právo na půdu, kterou mohli rolníci kdykoliv prodat, což byla také obrovská novinka a 

příležitost pro rolníky, aby mohli s penězi z prodeje odejít do měst a začít zde nový život. I 

když reforma měla být založena na soukromé vůli, praxe byla úplně jiná. Jednak samotné 
                                                 
9 KLJUČEVSKIJ, V. O. Ruské dějiny I. Praha: Stanislav Minařík, 1927, s. 65-80. 
10 Občina je jednotná rolnická pozemková komunita, rozrušena Stolypinovou agrární reformou, která zavedla 
soukromé pozemkové vlastnictví, složnaja občina-více občin pohromadě tvoří jednu velkou komunu, občina 
není totožná s komunistickým kolchozem – v SSSR forma kolektivního zemědělství. 
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občiny a rolníci se reformě bránili, tak úředníci ze strachu reformu zaváděli výhružky a 

násilím nebo její statistiku falšovali. 

Ruská vesnice jako celek byla dalším významným komponentem Stolypinovy agrární 

reformy, jelikož sdružovala obyvatele, kterých se reforma bezprostředně týkala. Významnou 

roli v zavádění reformy hrála vesnická instituce – schod, která měla na její úspěch velký 

vliv 11. Velmi záleželo, do jaké míry byli zdejší bolšaci konzervativní a inteligentní12. 

Vzhledem ke svému věku však většinou nebyli nakloněni žádným změnám. Stolypin toužil 

v rámci agrární reformy vytvořit nový typ rolníka. Kulak ale nebyl tím novým rolníkem, který 

se měl zapojit do ekonomiky státu, jak to později reprezentovali komunisté. Definice se 

shodují na tom, že se jednalo o vesnického lichváře, kterého blaho někoho jiného vůbec 

nezajímalo. 

Cílem Stolypinovy agrární reformy bylo zrušit dosavadní občinový systém a zavést 

individuální hospodaření. Stolypin a jeho přívrženci usilovali zejména o zavedení 

tzv. chutoru. Tento termín je možné přeložit jako samota, usedlost nebo i osada. Nejlépe by se 

tento termín do češtiny dal přeložit jako samostatná usedlost (samostatné hospodářství). 

Bohužel, jak se ukázalo, většina rolníků nechtěla a ani neuměla samostatně hospodařit. Proto 

byly povoleny alternativy. Rolníci mohli založit tzv. otrub (výřez) nebo družstvo. 

Přesídlovací politika byla dalším ze základních komponentů Stolypinovy agrární reformy. 

Přesídlovací politika byla prováděna jak z ekonomických, tak sociálně - kulturních potřeb. 

Jednak si Stolypin i jeho spolupracovníci uvědomovali, že by východní oblasti země měly být 

perspektivněji využívány, především ke zlepšení ekonomiky státu. A jelikož v centrální části 

Ruska byl již problém s nedostatkem půdy tak akutní, že z toho vznikaly rolnické nepokoje, 

jevilo se i přesídlení rolníků do těchto oblastí jako skvělé řešení. Navíc se zde ruský rolník 

měl stát nositelem ruské tradice. Přesídlování bylo tedy zároveň i kolonizací13. Vláda chtěla 

mít celou zemi pod kontrolou. Kromě rozvoje ekonomiky a zlepšení agrární otázky, se 

Stolypin snažil i o upevnění Ruského impéria. Proto měla politika např. na Dálném východě 

kvůli Japonsku více vojensko-strategický charakter. 

Významným komponentem Stolypinovy agrární reformy byli její příznivci, ale také odpůrci. 

Na spuštění agrární reformy bylo zapotřebí mít významné příznivce, což se Stolypinovi 

                                                 
11

 Schod je vesnické shromáždění, sněm. 
12 Bolšak je nejstarší mužský člen rodiny, hlava ruské velkorodiny. 
13 V. O. Ključevskij ve svých Dějinách Ruska vyslovil názor, že dějiny Ruska jsou dějinami země, která se 
kolonizuje, přičemž ruská kolonizace byla vyvolána přírodními podmínkami a růstem obyvatelstva evropského 
Ruska. 
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podařilo získat v osobě cara. Stolypinovi se postupem času podařilo získat podporu pro svou 

agrární reformu i ve vládě. Agrární reforma však měla své nejpočetnější odpůrce na jiném 

poli působnosti, které bylo značně rozlehlé. Jednalo se o ty, kterým byla reforma určena, 

o rolníky. Stolypinova agrární reforma byla pro rolníky zřejmě příliš rychlá a radikální. 

Rolníci zvyklí žít po desetiletí v občinovém systému, nebyli schopni jen tak tento systém 

opustit. Občina a mir poskytovali rolníkům především ochranu před vnějším světem14. 

Kolektivní soužití bylo navíc u rolníků natolik zakořeněné, že nebyli schopni začít nejen 

hospodařit, ale i žít samostatně. 

Reformátoři měřili úspěch agrární reformy pouze na základě statistických údajů.15  

Oficiální statistika týkající se majetkových změn a pozemkové reorganizace zněla: 

 

Nejvíce se z reformy, jak vyplývá z tabulky, ujalo právo na vlastnictví půdy. Tím ovšem 

rolníci nevystoupili z občiny. Jejich pozemky byly fakticky i nadále smíšené spolu s pozemky 

občiny. Co se týče soukromých hospodářství, statistika bohužel nerozlišuje mezi otruby 

a chutory.16 Na kolik je však tato statistika přesná, není zřejmé. Bylo totiž zjištěno, že 

statistika obsahuje chybné údaje, přepočty apod. 

                                                 
14 Mir je označení pro ruskou vesnici, „svět“, ve kterém vesničané žili. 
15 V roce 1911 vydalo ministerstvo zemědělství knihu Zemleustrojstvo: 1907-1910 (Úprava pozemků: 1907-
1910), která mapovala první čtyři roky jeho činnosti. Byla to statistická příručka, která také obsahovala sérii 
plánů, které ukazovaly vesnici před a po zrušení občiny. 
16 MACEY, D. A. J. „A Wager on History“: The Stolypin Agrarian Reforms as Process. s. 164. Totéž 
ANFIMOV, A. M. P. A. Stolypin i rossijskoje krestjanstvo. Moskva: Institut rossijskoj istorii, 2002, s. 131. 

Rok Vlastnické změny Soukromá hospodářství Družstva 

1907 46 271 8 315 4 296 

1908 508 344 42 350 17 664 

1909 579 409 119 380 85 702 

1910 342 245 151 814 110 625 

1911 145 567 206 723 112 361 

1912 122 314 122 522 125 642 

1913 134 55 192 988 193 586 

1914 97 877 203 915 268 201 

Celkem 1 978 581 1 048 007 918 077 
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Posledním významným komponentem Stolypinovy agrární reformy byla zemstva, která však 

nebyla oficiálně uznána za součást reformy. Později ale byla státem využívána při její 

realizaci jako podpůrný prvek, přičemž poskytovala především agronomickou pomoc. 

Celkově se zemstva snažila i o zlepšení životní úrovně, a to zejména v oblasti vzdělávání.   

Podle Stolypinových kritiků nebyla reforma úspěšná. Jejich hlavním argumentem byl fakt, že 

se mu nepodařilo zcela zrušit občinu a dát rolníkům půdu. I když bylo v Rusku zřízeno 

soukromé podnikání, vrstva plnohodnotných svobodných farmářů se mu vytvořit nepodařila. 

Pro mnohé, zvláště pro chudé, byl totiž risk občinu opustit. Na jedné straně chtěl stát vytvořit 

rolníka-soukromníka, ale na druhé straně si chtěl podržet dohled nad jejich obchodem. 

Nevymizel také například starý systém obdělávání půdy, trojpolní hospodaření. Technická 

úroveň ruského zemědělství byla ve srovnání s Evropou teprve na začátku vývoje. Neúspěch 

agrárních reforem však také hlavní mírou spočíval v mentalitě ruského rolníka. Ten byl již 

navyklý na určitý způsob života a každé změny se pochopitelně bál. Jediný cíl, který se 

Stolypinovi ani v malé míře nepodařilo splnit, byla integrace rolníků do občanského práva 

pomocí vytvoření státní správy, která by přímo fungovala na vesnické úrovni. 

I když Stolypinova agrární reforma nemohla být zdárně dokončena, lze jí bezpochyby 

považovat za velmi významnou. Základním stavebním kamenem reformy se stal Ukaz 

9. listopadu 1906, který rušil občiny a dával tak rolníkům možnost zakládat soukromá 

hospodářství. V některých oblastech na jihu, jako např. v Besarábii nebo v Poltavské gubernii, 

občina zcela zanikla.17  Kromě chutorů a otrub Stolypin podporoval i družstevnictví, kde se 

sdružovali zejména chudí. Rolníci také dostali právo podílet se na chodu státu. Tím se mu 

podařilo zapojit masy do veřejného života. V souvislosti s přesídlovací politikou došlo ke 

zvětšení osevní plochy státu a tím také ke zvětšení produktivity zemědělství. Stolypinova 

reforma měla rovněž příznivý vliv na stabilitu společnosti, neboť výrazně ubylo revolučních 

bouří.  

Z výše uvedeného vyplývá, že Stolypinova agrární reforma nebyla záležitostí pouze 

zemědělského charakteru, nýbrž představovala také rozsáhlou reformu společenskou. David 

Macey o Stolypinově reformě trefně napsal, že představovala program na sociální 

a ekonomický rozvoj vesnice s rozsáhlými domácími i zahraničními implikacemi. Podstatou, 

dle něj, nebylo jen rozdělit šlechtickou a státní půdu, ale něco daleko revolučnější, 

                                                                                                                                                         
ISBN 5-8055-0095-7. Anfimov ovšem na s. 153 téže knihy uvádí přesný počet chutorů i otrubů v roce 1915. 
Počet chutorů byl dle něj asi 225 tisíc a počet otrubů 781 tisíc.   
17 FEDOROV, B. G. Petr Stolypin: Ja verju v Rossiju. Biografija P. A. Stolypina I. Sankt - Petěrburg: Limbus 
Press, 2002, s. 377. ISBN 5-8370-0173 5. 
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individualizace a intenzifikace ruského rolnického zemědělství a rovněž integrace rolníků do 

občanského práva. Měla to být sociální, ekonomická i politická „perestrojka“ Ruska.18  

 

Reflexe Stolypinovy agrární reformy v ruské historiografii po pádu 

komunistického režimu 

Téma Stolypinovy agrární reformy patří ještě dnes mezi největší historická témata ruských 

dějin, která se také těší pozornosti historiků po celém světě. Popularita P. A. Stolypina je 

patrná na vydávání literatury, jak o jeho osobě, tak o jeho činnosti a zejména o agrární 

reformě. Rovněž bylo do současné doby vydáno mnoho edicí pramenů vztahujících se k jeho 

osobnosti i k jeho činnosti.  

V rámci tohoto příspěvku je ovšem nemožné všechny edice a historické práce vyjmenovat 

a popsat. Na základě toho byly autorem příspěvku vybrány jen nejdůležitější edice a práce, 

které jsou pro studium zároveň snadno dostupné v České republice. Jedná se především 

o materiály dostupné ve Slovanské knihovně v Praze. 

K problematice Stolypinovy agrární reformy lze v současné době čerpat z těchto pramenů: 

� Institucionální prameny - normativní prameny, sdělovací prameny, evidenční 

prameny, vnitroinstitucionální prameny. 

� Písemnosti osobní povahy - písemné a literární pozůstalosti, osobní korespondence, 

deníky. 

� Literární prameny - publicistika. 

Při zpracovávání tohoto článku byly využity normativní prameny, soukromé spisy, dopisy 

a vzpomínky. Taktéž bylo čerpáno z děl jednotlivých aktérů agrární reformy a příruček. 

Statistické poznatky byly přebírány spíše z jednotlivé literatury a normativních pramenů. 

Vzhledem k malé dostupnosti soudobého ruského periodického tisku v českém prostředí byly 

využity jednotlivé vědecké práce. Při práci s jednotlivými edicemi pramenů lze ocenit úroveň 

zpracování jejich poznámkového aparátu, který poskytuje mnoho doplňujících informací. 

Mezi nejvýznamnější edice k tématu Stolypinovy agrární reformy patří edice Stolypinskaja 

reforma i zemleustroitěl A. A. Kofod, která byla vydána roku 2003 k příležitosti 140. výročí od 

narození P. A. Stolypina. O vydání této publikace se zasloužilo vydavatelství s názvem 

                                                 
18MACEY, D. A. J. „A Wager on History“. s. 149-150. 
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Russkij puť, které navazuje na práci a ideje legendárního pařížského vydavatelství UMSA-

Press, které se snažilo vydávat ruská díla19. Edice Stolypinskaja reforma i zemleustroitěl A. A. 

Kofod zahrnuje dokumenty z fondů Ruského státního historického ústavu. Jsou zde 

Stolypinovy proslovy ve Státní dumě a ve Státní radě. Rovněž zde nalezneme dokumenty 

týkající se nejvyšších reformních činitelů. Edice je rozdělena na dvě části. První se týká 

Stolypinovy agrární reformy. Ve druhé části jsou otištěny kapitoly z pamětí „ideologa 

reformy“ A. A. Kofoda20. Jsou zde také unikátní materiály, jako dopisy rolníků popisující 

exkurze do Volyně na chutory, cesty chodoků do Evropy21. Přílohy obsahují plné znění 

zákonů, ukazů a dalších ustanovení, která se vztahují ke Stolypinově agrární reformě.22 

Na vydávání literatury o jeho osobě se podílí i speciální Fond pro studium odkazu P. A. 

Stolypina, který vznikl v roce 2001. Tato organizace se například spolupodílela na vydání 

edice P. A. Stolypin – Glazami sovremennikov, přičemž hlavním redaktorem byl přímo 

prezident fondu, Pavel A. Požigajlo. V této edici P. A. Stolypin – Glazami sovremennikov lze 

čerpat informace o tom, jak ho vnímali jeho současníci, jaký postoj dle nich on sám zaujímal 

k agrární otázce a co si oni mysleli o jeho agrární reformě. Za cenné považuji vzpomínky 

jednoho z úředníků ruské vlády V. F. Romanova23, který byl zapojen do přesídlovací 

politiky.24 

Informace k tématu lze čerpat také z edice P. A. Stolypin – Perepiska, která byla rovněž 

vydána Fondem. Tato edice je rozdělena do tří tematických dílů. První díl tvoří 

korespondence Stolypina s carem, v druhém díle jsou dopisy vládním činitelům, církevním 

představitelům a společenským elitám a poslední díl obsahuje dopisy ženě Olze a přátelům. 

Dopisy manželce zachycují jejich velmi vřelý vztah, ale také situaci v Saratově v době 

revolučních bouří, když zde byl Stolypin gubernátorem.25 

Další edice z této produkce s názvem P. A. Stolypin. Grani talanta politika je dalším 

souborem pramenů, vztahující se k osobnosti P. A. Stolypina. Jak název napovídá, zahrnuje 

                                                 
19 YMCA-Press (z ang. Young Men's Christian Association) založeno N. A. Berďajevem v roce 1925 v Paříži. 
20 Andrej A. Kofod (1855-1948) byl jedním z tzv. generálů na úpravu pozemků. Velmi aktivně se podílel na 
prosazování Stolypinovy agrární reformy. Je autorem i několika praktických příruček a brožur, kde zastává názor 
na zrušení občin a hodnotí agrární reformu. 
21 Chodok byl v českém překladu chodec. Označení používáno jako označení pro rolníka, vyslaného svou 
rodinou na průzkum oblasti, kam se chtěla rodina přestěhovat nebo vyslaného vesnicí na „zkušenou“, aby se 
seznámil s moderním hospodářstvím. 
22

 Stolypinskaja reforma i zemleustroitěl A. A. Kofod : dokumenty, perepiska, memuary. A. V. Gutěrc (ed.). 
Moskva: Russkij put, 2003. 740 s. ISBN 5-85887-140-2. 
23 V. F. Romanov (1874 - ?) nebyl v žádném příbuzenském svazku s vládnoucí dynastií Romanovců. 
24

 P. A. Stolypin glazami sovremennikov. P. A. Požigajlo (ed.). Moskva: Rosspen, 2008. 367 s. ISBN 976-5-
8243-0901-0. 
25 P. A. Stolypin: Perepiska. P. A. Požigajlo (ed.). Moskva: Rosspen, 2004. 704 s. ISBN 5�8243-0555-2. 
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dokumenty, vztahující se k jeho politické dráze. Jsou zde i rozhovory s novináři. Příloha 

obsahuje Zprávu o cestě na Sibiř, což je velmi důležitý pramen k problematice přesídlovací 

politiky.26 

Ke studiu Stolypinovy agrární reformy lze využít i memoárů. V první řadě historik sáhne po 

nově vydaných vzpomínkách dcery Petra Stolypina Marie Bok, které vyšly v Rusku již roce 

1992. Tyto vzpomínky byly poprvé vydány v roce 1957 ve Spojených státech amerických. 

Pojednávají o životě celé Stolypinovy rodiny, přičemž autorka se snažila zachytit nejen život, 

ale také politickou činnost jejího otce. V rámci těchto vzpomínek byly publikovány i ukazy 

a zákony Ruského impéria a proslovy P. A. Stolypina ve Státní dumě a ve Státní radě, které se 

týkaly agrárních otázek.27 

V roce 2003 byla vydána publikace s názvem Pamjati P. A. Stolypina. Tato publikace 

představuje sbírku materiálů o životě a činnosti P. A. Stolypina. Kniha je členěna do čtyř 

celků. První představuje memoáry bývalého Stolypinova spolupracovníka v Saratově V. A. 

Skripicina. Druhá část nazvaná Poslední vítěz byla sepsána publicistou A. A. Bašmakovem 

v den pohřbu P. A. Stolypina. Třetí část představuje sborník materiálů, které byly vydány 

v roce 1912 v Petrohradě. Jedná se o materiály týkající se P. A. Stolypina, které vyšly 

v redakci Selského věstníku krátce po jeho smrti. Poslední celek je tvořen monografií 

o P. A. Stolypinovi, která byla sepsána jeho synem Arkadijem a vydána již v roce 1927 

v Paříži.28 

Co se týče historické literatury, byla dodnes vydána spousta prací o Stolypinovy a jeho 

činnosti. Zejména v britské a americké historiografii existují velmi hodnotné studie na téma 

Stolypinovy agrární reformy, které dodnes patří k zásadním v této problematice.29 

Ruská historiografie se ale pochopitelně zabývá problematikou Stolypinovy agrární reformy 

nejvíce. Práce o Stolypinovi a jeho reformě lze jednoduše rozdělit do dvou skupin. Jedna 

skupina prací se k jeho osobě a tudíž i k agrární reformě staví negativně, druhá naopak 

pozitivně. První skupinu tvoří téměř ze sta procent sovětská literatura. Druhou skupinu pak 

                                                 
26 P. A. Stolypin: Grani talanta politika. P. A. Požigajlo (ed.). Moskva: Rosspen, 2006. 623 s. ISBN 5�8143-
0776-8. 
27

 BOK, P. M. P. A. Stolypin: Vospominanija o mojem otce. Moskva: Sovremennik, 1992. 316 s. ISBN 5-270-
01529-3. 
28 Pamjati P. A. Stolypina. B. G. Fedorov (ed.). Moskva: Agraf, 2003. 304 s. ISBN 5�94971-022-9. 
29

 Mezi průkopnické práce patří knihy D. A. J. Maceyho a G. L. Yaneyho. MACEY, D. A. J. Government and 
Peasant in Russia, 1861-1906: The Prehistory of the Stolypin Reforms. Dekalb, Ill.: Northern Illinois University 
Press, 1987. 380 p. ISBN 0875801226. YANEY, G. L. The Urge to Mobilize: Agrarian Reform in Russia 1861 - 
1930. Urbana: University of Illinois Press, 1982. 599 p. ISBN 025200910X. 
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představují práce vydané před převzetím moci bolševiky nebo práce vydané až po pádu 

komunismu. 

V předlistopadovém období nebyla vydána žádná vědecká práce o Stolypinově agrární 

reformě. V tomto období totiž ještě Stolypinova agrární reforma probíhala, i když byla 

přerušena válkou. Smrt Stolypina v roce 1911 však svým způsobem již ukončila reformu a od 

této doby byla reforma již v rukou jiných. Do začátku války ji v duchu Stolypina realizoval 

Alexandr V. Krivošein30. K osobnosti A. V. Krivošeina lze nejlépe čerpat z knihy A. V. 

Krivošein: Sudba rossijskogo reformatora. Jedná se o knihu, jejímž autorem je nejmladší syn 

A. V. Krivošeina Kirill A. Krivošein. Tato kniha poprvé vyšla v Paříži roku 1973 a původně 

se jmenovala A. V. Krivošein: Jego značenije v istorii Rossii načala XX veka. I když autor 

píše o svém otci, více než o osobní vzpomínky se jedná o pojednání o jeho životě a činnosti. 

Autor čerpal ze vzpomínek ruských osobností, které byly většinou opublikované v zahraničí 

(V. I. Gurko, V. N. Kokovcov, S. Ju. Witte a další). Dále použil materiál z domácího archivu 

(dopisy), opublikované nebo neopublikované archivní dokumenty, novinové články a práce, 

jak sovětských, tak zahraničních historiků. Lze konstatovat, že od vydání této práce se 

osobnost A. V. Krivošeina dostává do širšího podvědomí a roste zájem o jeho život a dílo. 

V roce 1992 kniha vyšla znovu a s doslovem vnuka A. V. Krivošeina Nikity I. Krivošeina, 

který zde stručně popsal osudy potomků. Knihu lze označit za kvalitní, jelikož je také 

doplněna předmluvou historika Viktora G. Tjukavkina, který se problematikou Stolypinovy 

agrární reformy zabýval. Pro studium Stolypinovy agrární reformy mohou být, kromě 

životopisných údajů o A. V. Krivošejnovi, využity zejména kapitoly, které se týkají 

Stolypinovy agrární reformy a politiky přesídlování. 31 

V roce 2001 bylo vydáno monumentální dílo již zmíněného Viktora Grigorjeviče Tjukavkina 

nazvané Velikorusskoe krestjanstvo i stolypinskaja agrarnaja reforma. Historik si všímá vlivů 

této reformy na transformaci vesnice, jaké jsou sociální a ekonomické dopady. Autor dává 

důraz na kladné stránky této reformy, které později bolševici zcela zamlčovali.32 

                                                 
30 A. V. Krivošein (1857-1921) zastával post ministra zemědělství nejdéle ze všech ministrů po roce 1906, 1908-
1915. V letech 1906 - 1908 byl v rámci ministerstva vnitra ředitelem obou pozemkových bank, což z něj učinilo 
jednoho z nejmocnějších lidí Ruska. Velkou roli hrál také v přesídlovací politice, kterou se zabýval již od roku 
1896. 
31

 KRIVOŠEIN, K. A. A. V. Krivošein: Sudba rossijskogo reformatora. Moskva: Moskovskij rabočij, 1993. 
261 s. ISBN 5-239-01336-5. 
32 TJUKAVKIN, V. G. Velikorusskoje krestjanstvo i stolypinskaja agrarnaja reforma. Moskva:  Pamjatniki 
istoričeskoj mysli, 2001. 302 s. ISBN 5-88451-103-5. 
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V sovětském období došlo postupně k úplnému zavržení Stolypinovy agrární reformy, neboť 

představovala kapitalistické ideje ve formě soukromého vlastnictví a individuálního 

hospodaření. Stolypin i jeho činnost byla očerňována a zavrhována. 

Mezi historiky, kteří se Stolypinovou agrární reformou v této době zabývali, byl zejména 

Andrej Matvejevič Anfimov. Anfimov je autorem monografie P. A. Stolypin i rossijskoje 

krestjanstvo33. Tato práce pochází z osmdesátých let 20. století a byla znovu vydána v roce 

2002 Ruskou akademií věd k příležitosti 85. výročí Anfimovova narození. Autor patřil mezi 

velké znalce ruské vesnice a venkova 19. a 20. století. I když je práce ovlivněna myšlením 

minulého režimu, lze z práce čerpat podnětné informace. Postoj autora ke Stolypinově agrární 

reformě je negativní. Anfimov je zastáncem toho, že Stolypinova agrární reforma měla 

chránit poměščiky a samoděržaví. Dnes převažuje kladný postoj k osobě Stolypina, a tak tuto 

knihu lze jednoznačně považovat za dobrý protiklad, s jehož obsahem nemusíme vždy 

souhlasit, ale lze zde najít podněty k zamyšlení. Zvláště si však musíme dávat pozor na 

statistické údaje, které Anfimov záměrně upravoval. 

Nejvíce prací o P. A. Stolypinovy vzniklo až po pádu komunismu. Odpovědí může být názor 

ruského filozofa, sociologa a historika Sergeje Georgieviče Kara-Murzy, který ve své knize 

Stolypin-otěc russkoj revolucii vyslovil názor, že Stolypinský mýtus vznikl jako protiklad ke 

všemu sovětskému a komunistickému. Podobně jako při nástupu komunismu, kdy bylo 

odmítáno vše, co souviselo s carským režimem, po roce 1991 dochází k odmítnutí všeho 

komunistického. A Stolypinovo soukromé vlastnictví je přímo protikladem kolektivního 

hospodářství. Je to snaha distancovat se od všeho sovětského a navázat na to, co bylo před 

tím. Toto je také příklad literatury, která jednoznačně neopěvuje osobnost a zejména činnost 

P. A. Stolypina.34 

Příkladem práce, která naopak velmi kladně k hodnocení Stolypina přistupuje, může být 

dvoudílná publikace Boris G. Fedorova Petr Stolypin: Ja verju v Rossiju. Biografija P. A. 

Stolypina.  Autor (nar. 1958) je ruský ekonom, politik a bývalý ministr financí Ruska v roce 

1990 a poté znovu v letech 1993-1994. Krom jiného se zabývá také ruskou historií. Dvoudílná 

publikace o Petru Stolypinovi je komplexní biografií tohoto státníka. První díl je zaměřen 

zejména na život a politickou činnost P. A. Stolypina, obsahuje ale také genealogický popis 

celého rodu. Druhý díl je více věnován okolnostem smrti Stolypina. Jsou zde také vylíčeny 

                                                 
33

 ANFIMOV, A. M. P. A. Stolypin i rossijskoje krestjanstvo. Moskva: Institut rossijskoj istorii, 2002. 299 s. 
ISBN 5-8055-0095-7. 
34 KARA-MURZA, S. G. Stolypin-otěc russkoj revolucii. Moskva: Algoritm, 2002. 250 s. ISBN  5-9265-0046-8. 
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životní osudy jeho potomků. Závěrem je provedeno zhodnocení jeho životního díla, přičemž 

je více než patrné, že Fedorov je velkým Stolypinovým obdivovatelem. 35 Hrdinskou biografií 

bychom mohli nazvat i knihu Arona Ja. Avrecha P. A. Stolypin i sudby reform v Rossii. 36 

V souvislosti s osobností P. A. Stolypina bylo vydáno nespočet biografií různé kvality, od 

populárně naučné až po vysoce odborné. Příkladem odborné literatury může být kniha 

historika Petra S. Kabytova, který ve své knize Poslednij reformator Rossijskoj imperii 

podává historický portrét P. A. Stolypina. V úvodu se podrobněji zabývá literaturou, která 

byla o Stolypinovi i jeho reformě vydána, což je beze sporu největším přínosem knihy.37 

Také renomované historické instituce věnují Stolypinovi a jeho činnosti zaslouženou 

pozornost. Práce Vladimira L. Berseněva Istoričeskije osobennosti reformirovanija agrarnych 

otnošenij v Rossii byla vydána Ruskou akademií věd již v roce 1994. Adresována byla 

zejména univerzitním vyučujícím a jejich studentům. Analyzuje koncepční principy reforem 

v zemědělství Ruska i SSSR od zrušení nevolnictví v roce 1861 po reformy v 90. letech 

20. století.38 

Přímo vysokoškolskou učebnicí bychom mohli nazvat práci Děrevnja v načale veka: 

revolucija i reforma z roku 1995, která byla sestavena Jurijem N. Afanasjevem z RGGU 

(Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitět).39 

Vznikají i různé instituce, které připomínají památku Stolypina. Autor knih P. A. Stolypin. 

Žizn za otěčestvo a P. A. Stolypin. Žizn i smert, Gennadij. P. Sidorovnin, je ředitelem 

Kulturního centra P. A. Stolypina. Jedná se o obsáhlé publikace. Zejména prvně jmenovaná 

obsahuje vyčerpávající genealogické údaje, mnoho citací z pramenů a množství obrazových 

materiálů. Lze v ní najít i zkrácený popis Stolypinovy zprávy o cestě na Sibiř a Povolží, 

ovšem bohužel bez jakýchkoli kritických poznámek.40 

                                                 
35 FEDOROV, B. G. Petr Stolypin: Ja verju v Rossiju. Biografija P. A. Stolypina I. Sankt - Petěrburg: Limbus 
Press, 2002. 624 s. ISBN 5-8370-0173�5. 
FEDOROV, B. G. Petr Stolypin: Ja verju v Rossiju. Biografija P. A. Stolypina II. Sankt - Petěrburg: Limbus 
Press, 2002. 272 s. ISBN 5-8370-0174�3. 
36

 AVRECH, A. JA. P. A. Stolypin i sudby reform v Rossii. Moskva : Izdat. polit. lit., 1991. 285 s. ISBN 5-250-
01703-7.  
37 KABYTOV, P. S. P. A. Stolypin: poslednij reformator Rossijskoj imperii. Moskva: ROSSPEN, 2007. 192 s. 
ISBN 978-5-8243-0887-7. 
38 BERSENĚV, V. L. Istoričeskije osobennosti reformirovanija agrarnych otnošenij v Rossii. Jekatěrinburg: 
URO RAN, 1994. 136 s. ISBN: 5-7691-0458-9. 
39 AFANASJEV, N. J. Děrevnja v načale veka: revolucija i reforma. Moskva: RGGU, 1995. 76 s. ISBN 5-7281-
0043-0. 
40

 SIDOROVNIN, P. G. P. A. Stolypin. Žizň za otečestvo. Moskva: Terra, 2002. 640 s. ISBN 5-275-00697-7. 
a SIDOROVNIN, P. G. P. A. Stolypin. Žizn i smert. Saratov: Sootěčestvennik, 1997. 472 s. ISBN 5-88830-003-
9. 
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Na závěr lze konstatovat, že po pádu komunismu studium této tématiky již není ignorováno 

a převládá kladný postoj k osobnosti P. A. Stolypina i k agrární reformě. Vzniká nespočet 

populární historické literatury, zejména biografií, ze kterých lze čerpat informace k agrární 

reformě. Vznikají nejrůznější spřízněné organizace, kde mezi nejvýznamnější lze zařadit 

speciální Fond pro studium odkazu P. A. Stolypina, který vznikl v roce 2001. Ruská akademie 

věd a vysoké školy se také výrazně podílejí na studiu této osobnosti a jeho činnosti. Stolypin 

a vše co s ním souvisí, zajímá i mnoho soukromých osob, z jejichž iniciativy vznikají různé 

spolky a organizace, a populárně-naučná literatura. Stolypin i jeho reformní snahy, se nyní 

těší podpoře nejen laické a odborné veřejnosti, ale je obdivován i ruskou elitou. Vladimír 

Putin ho často chválí jako svůj vzor, jehož pokusům vytvořit v Rusku stabilitu, by se chtěl 

vyrovnat41. Již v roce 2000 dával Stolypina za vzor a vyzdvihl zejména dvě věci, které si 

Stolypin ve své době kladl za cíl, a to politickou stabilitu a stabilní ekonomiku42. Důkazem 

toho, že si Rusové Stolypina váží je i celostátní anketa, ve které obsadil druhé místo nebo 

každoročně udělovaná cena P. A. Stolypina za agrární přínos. 

V českém prostředí bohužel dosud neexistuje ucelená práce, která by se problematikou 

Stolypinovy agrární reformy komplexně zabývala. K dispozici jsou pouze práce, které se 

k této látce vyjadřují jen obecně v rámci jiného tématu, především ve spojení s biografií 

P. A. Stolypina. Jedná se především o práci Václava Vebera Mikuláš II. a jeho svět (Rusko 

1894 - 1917)43. I když se autor agrární reformou zabývá v rámci osobnosti P. A. Stolypina, 

a to pouze velmi obecně, lze konstatovat, že jeho popisu nelze nic zásadního vytknout. 

Současně je však nutné zdůraznit, že v tomto případě jde o příliš obecný popis, který však 

s ohledem na cíl s jakým byla kniha napsána, v zásadě vyhovuje a poskytuje alespoň základ 

pro další studium této problematiky. 

Prozatím nejnovější publikací, která toto téma částečně reflektuje, je práce Zbyňka Vydry 

Život za cara? Krajní pravice v předrevolučním Rusku44. Již z názvu je zřejmé, že se jedná 

o monografii, která se zabývá ultrapravicovým hnutím v Rusku před rokem 1917. V tomto 

duchu je Stolypinově agrární reformě věnována pozornost v samostatné kapitole a popisuje 

rozporné pohledy na reformu uvnitř ultrapravice. 
                                                 
41„Největší Rus“ není Stalin. [on-line]. [cit 15. ledna 2010] Dostupné z WWW: 

<http://www.blisty.cz/2008/12/29/art44441.html> 
42

 ASCHER, A. The Search for Stability in Late Imperial Russia. Stanford: Stanford University Press, 2001. s. 4. 
ISBN 0-8047-3977-3. 
43 VEBER, V. Mikuláš II. a jeho svět. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 505 s. ISBN 80 7184-793-3. 
44

 VYDRA, Z. Život za cara? Krajní pravice v předrevolučním Rusku. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 
2011. 552 s. ISBN 978-80-87378-08-3. 
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* * * 

Stolypinova agrární reforma byla jednou z největších a nejvýznamnějších reforem v historii 

Ruska. Nejednalo se totiž pouze o reformu agrární, ale vzhledem k tomu, koho se primárně 

týkala, i o reformu společenskou. Vzhledem k historickým událostem lze dnes jen 

polemizovat nad tím, zda by tato reforma mohla být někdy zdárně ukončena tak, jak si to 

Stolypin představoval. Jeho úsilí však dodnes vzbuzuje u historiků po celém světě nebývalý 

zájem. Studiu této problematiky se nejprve věnovali historici na Západě a po pádu 

komunismu se těžiště bádání přesunulo do Ruska, kde začaly vycházet nejrůznější edice, 

studie a monografie, které mají jak populárně-vědecký, tak vědecko-kritický charakter. 

Závěrem tohoto příspěvku se nabízí zamyšlení nad tím, proč toto světové téma zůstává i dnes 

na okraji zájmu českých historiků a co je toho příčinou. Vysvětlení můžeme spatřovat 

zejména ve dvou rovinách. Za prvé se jedná pravděpodobně o domněnku českých historiků, 

že téma je již vyčerpané. S tímto názorem však nelze souhlasit, poněvadž existuje ještě řada 

námětů pro zpracování, které se mohou týkat jednotlivých prvků reformy, osobností apod. Za 

druhé, Stolypinova reforma nevzbuzuje zájem, jelikož se jedná o ryze ruské téma, které 

s českými, respektive československými dějinami příliš nesouvisí. V tomto případě lze 

konstatovat, že právě opak je pravdou. Na základě teze o kontinuitě ruských dějin, je totiž 

možno do určité míry Stolypinovu agrární reformu a její komponenty považovat za 

modifikovanou součást pozdějších komunistických agrárních revolucí. A právě z tohoto 

důvodu má i nadále smysl se Stolypinovou agrární reformou zabývat. 

 


