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Lukáš Dudek, Archivnictví a PVH, bakalářské studium, 3. ročník                               
Praha, srpen 2006 

 

Hranice Polska Litvy a Ruska (resp. SSSR) - vývoj v peripetiích 
20. století 

     V roce 1240 vzniklo Velkoknížectví litevské. Roku 1386 byla vytvořena personální unie s 
Polskem. Litva byla spojena s Polskem až do roku 1795, kdy stát zanikl v rámci třetího dělení. 
Většina území Litvy připadla Rusku, menší část připojilo Prusko. V roce 1812 bylo území 
Litvy obsazeno francouzskými vojáky. Většina litevského obyvatelstva (1.5milionu) žila ve 
třech guberniích carské říše – suvalské, kaunaské a vilenské, přičemž převahu měli Litevci jen 
v kaunaské gubernii. Zde se litevská národní kultura vytvářela v emancipaci od vlivu polské 
kultury a v obraně proti rusifikaci. Necelých 200 000 Litevců žilo v tzv. Malé Litvě, která 
byla součástí německého Východního Pruska.  

 

     Po rozpadu carské říše Litva 18.2.1918 získala nezávislost, ale měla napjaté vztahy s 
Polskem, které obsadilo území Vilniusu, považovaného Litvou za hlavní město. 3. března 
1918 byl uzavřen Brest-Litevský mír mezi Ruskem a Německem. Pro Rusko to znamenalo 
velké ztráty územní (Rusko ztratilo Finsko, Pobaltí, část Polska, Ukrajinu a Bělorusko) - kvůli 
těmto požadavkům nechtěl válku ukončit protivník Lenina, Trocký. V listopadu 1918 využili 
Sověti vyřazení německého protivníka ze hry k anulování potupného brestlitevského míru a 
k pokusu opět ovládnout Pobaltí. Na jihu Rudá armáda rychle obsadila východní a severní 
Litvu včetně Vilniusu, který padl 5./6.ledna 1919. Do poloviny prosince 1919 musely ruské 
oddíly vyklidit pod tlakem litevské armády i severní Litvu. Hlavní podíl na likvidaci 
sovětských vojenských jednotek však mělo polské vojsko, které během protisovětské ofenzivy 
na jaře 1919 obsadilo východní a jihovýchodní kraje Litvy i s hlavním městem Vilniusem. 
Oblast Vilenska, kde žila směsice běloruského, litevského, polského a židovského 
obyvatelstva, si nárokovali Litevci z historických a kulturních příčin jako starobylé hlavní 
město; stejně tak činili i Poláci argumentující především etnickými důvody. Polští politici 
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odmítali samostatnou Litvu jako údajný německý umělý výtvor vzít vůbec na vědomí. 
Litevská doktrína požadovala obnovení litevského státu nikoliv v jeho přesně historickém 
rozsahu, tj. s Běloruskem a Latgalskem, ale argumentovala etnickými hranicemi litevského 
národa, ovšem v rozsahu 16.století (zhruba 130 000 km²). Odmítala vzít na vědomí etnické 
posuny 17.-19.století a polsky hovořící obyvatelstvo pokládala za zpolonizované Litevce. 
Mezi oběma mladými státy rychle narůstala propast, prohloubená mj. na konci srpna 1919 i 
odhalením polského pokusu vyvolat povstání a svrhnout litevskou vládu v Kaunasu, jenž byl 
organizován podle instrukcí Piłsudského. Spor se neúspěšně pokoušela řešit i Dohoda, jež od 
června stanovila několik demarkačních linií ponechávajíc však Vilnius a pás kolem 
strategické železnice do Daugavpilsu Polsku. Mírovou smlouvou  z 12. července 1920 
sovětské Rusko přiznalo Litvě rozsáhlé území Vilenska, bývalé Černé Rusi, kde Litevci 
tvořili proti Bělorusům, Polákům a Židům menšinu. Běloruští a židovští představitelé však 
byli nakloněni  spíše k začlenění  do litevského státu, který jim sliboval lepší podmínky 
autonomního vývoje než připojení k Polsku. 15.července za protiofenzívy proti Polsku Rudá 
armáda znovu obsadila Vilnius a za povolení průchodu vojsk územím kaunaské Litvy jej 
přislíbila vrátit Litvě. Litevská vláda vyhlásila v posko-sovětské válce sice neutralitu, jejím 
územím však procházely jednotky Rudé armády a litevské oddíly naopak využily polského 
oslabení a obsadily nárokovanou část Suvalek, odkud byly  během polské protiofenzívy na 
přelomu srpna a září vytlačeny zpět za Fochovu linii. Po obratu válečné štěstěny sovětská 
vláda Litevcům Vilnius na konci srpna skutečně předala a 26. srpna 1920 byl Vilnius 
vyhlášen  hlavním městem Litvy. Již 12. července podepsal zástupce sovětského Ruska 
Čičerin smlouvu s Litvou, ve které přiznal Litvě veškerá nárokovaná území, o něž probíhal 
boj s Polskem, a vytvořil tak základ pro pozdější protipolské spojenectví. Smlouvy 
neznamenaly jen první uznání pobaltských států, ale na druhé straně též bolševické vlády. 13. 
července 1920 podepsala polská delegace úmluvu o přenechání Vilniusu Litvě, o jeho 
konečném osudu měla však rozhodnout Nejvyšší spojenecká rada. Delimitační projekt 
belgického ministra zahraničních věcí P. Hymanse ve Společnosti národů, která se od září 
začala zabývat, pak vymezil jižní hranici , přičemž Suvalky zůstaly Polsku. 7. října 1920 
podepsali litevští a polští zástupci v Suvalkách smlouvu o dočasné demarkační čáře, jíž se 
Vilnius přiznával Litevcům. S tím se nesmířila polská strana a podle návodu velitele polské 
armády maršála Piłsudského provedl generál Lucjan Želigowski „vzpouru“, když odmítl 
poslušnost Varšavě a se svou divizí během podzimu 1920 zahájil polskou okupaci Litvy – ta 
však byla odražena a 21. listopadu obě strany přistoupily na příměří a Společnost národů 
prosadila vytvoření šestikilometrového demilitarizovaného pásma. 20. února  1922 nově 
zvolený polský sněm rozhodl o připojení Vilenska . Pro Polsko nebylo získání a udržení 
Vilenska motivováno jen nacionálními aspekty. Strategický význam vilenského pruhu tkvěl 
v jeho funkci bariéry mezi územím Litvy, kterou polští politici považovali za německý 
protipolský výtvor, Německa a Sovětského svazu, a v přehrazení možného pozemního mostu 
mezi oběmi revizionistickými velmocemi. Litva tento akt, potvrzený rozhodnutím konference 
velvyslanců Dohody 15. března 1923 o polských východních hranicích, nikdy neuznala a 
Vilnius deklarovala ve všech svých ústavách jako své hlavní město. Hranice, v litevské 
interpretaci demarkační a od roku 1928 administrativní linie, vyznačená slaměnými věchy, 
byla téměř neprůchodná. Začátkem ledna 1923 litevská vláda po tajných přípravách 
zinscenovala v Klajpedě povstání a 10.-15. ledna 1923 litevské dobrovolnické jednotky celou 
oblast přes slabý francouzský odpor obsadily. Německé obyvatelstvo odpor nekladlo, o 
klidném průběhu celé akce byl litevský premiér Ernestas Galvanauskas ujištěn německými 
diplomaty předem. Kaunaská vláda se sice od celé akce formálně distancovala, ale konference 
velvyslanců Dohody nakonec přes počáteční protesty fait accompli uznala. Velmoci doufaly, 
že klajpedskou kompenzací nahradí Litvě Polsku přiznaný Vilnius. Klajpedská konvence, 
schválená Radou Společnosti národů 14.března a 8. května 1924 podepsaná zástupci Velké 
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Británie, Francie, Itálie, Japonska a Litvy, potvrzovala připojení k Litvě, celé území si však 
podrželo autonomní statut. Autonomní oblast části bývalé pruské Malé Litvy kolem 
přístavního města Klajpedy, připojená v roce 1923, zabírala 2447 km² a obývalo ji 140 000 
obyvatel (1925), z čehož bylo 71 156 Němců a 67 259 Litevců. Litva s autonomní Klajpedou 
měla 55 658 km², na nichž žilo 2 035 200 obyvatel: 84,2% Litevců, 7,6% Židů, 3,2% Poláků, 
2,5% Rusů a Bělorusů, 1,4% Němců (na jihozápadní Litvě). Volby, které litevská vláda 
vypsala v prosinci 1938 v klajpedské oblasti, skončily jednoznačným vítězstvím místních 
nacistů. Ti ovládli samosprávné orgány a zaváděli režim obdobný německému. 22. března 
1939 si pak Hitler vynutil předání Klajpedy Německu. Hrubému nátlaku litevská vláda rychle 
vyhověla, aby předešla možné okupaci celého litevského území. Vzdala se tak jediného 
obchodního přístavu na Baltu, přes který směřovalo 80% zahraničního obchodu země. 
Německo, které tak posílilo svůj vliv v Litv ě, jí poskytlo v přístavu určité obchodní výhody a 
vlastní zónu. Po okupaci východních částí Polska v roce 1939 bylo území Vilniusu a okolí 
předáno Litvě Sovětským svazem. . Litevská nezávislost skončila tajnými dodatky v paktu 
Ribbentrop-Molotov z 23. srpna 1939, který znamenal pro pobaltské země totéž co 
„Mnichov“ pro Československo. Hitler a Stalinem si jím rozdělili sféry vlivu ve Východní 
Evropě. V tajných dodatcích bylo uvedeno:  

Článek I. 
V případě územního a politického přeskupování v oblasti baltských států (Finsko, Estonsko, 
Lotyšsko, Litva), bude hranici mezi sférami vlivu SSSR a Německem představovat severní 
hranice Litvy. Na základě toho jsou zájmy Litvy ve vilniuské oblasti uznávány oběma 
stranami.  

Článek II. 
V případě územního a politického přeskupování oblastí náležejících polskému státu budou 
sféry vlivu Německa a SSSR ohraničeny přibližně linií řek Narev, Vistula a San. Otázka, zda 
je v zájmu obou stran udržení nezávislého polského státu a jak by takový stát měl být 
ohraničen, může být s konečnou platností vyřešena pouze během dalšího politického vývoje. 
V každém případě tuto otázku obě vlády vyřeší prostřednictvím přátelské dohody.  

V Pobaltí tvořila rozhraní mezi sférami vlivu Německa a SSSR severní hranice Litvy, 
východní hranici tvořily řeky Narev, Visla a San, tedy zhruba kudy vedly hranice po 
separátním příměří které Lenin uzavřel s Němci 3. 3. 1918 (Brest-Litovsk). Polsko a 
pobaltské republiky přestaly existovat.10. října 1939 si SSSR vynutil umístění svých posádek 
v Litvě, zároveň předal Litvě část Vilenska. Od 3. srpna 1940 se oficiálně Litva stala součástí 
SSSR. Po přepadení SSSR bylo území Litvy okupováno Němci v letech 1941 až 1944. Návrat 
Rudé armády a znovupřipojení k SSSR (7. července 1944) způsobilo deportaci 250 000 
Litevců do gulagů . S příchodem Rudé armády obnovily v Pobaltí činnost místní 
komunistické strany, aby zde pod taktovkou Moskvy řídily život v následujících čtyři a půl 
desetiletí. V listopadu 1944 bylo při ÚV KSSS zřízeno litevské byro. Fungovalo jako 
kontrolní a plánovací orgán moskevského centra pro sovětizaci Pobaltí až do roku 1948. Nově 
byly vymezeny hranice  - Litva získala zpět oblast Klajpedy, takže se rozlohou 65 200 km² 
stala největší pobaltskou zemí.Ve dnech 14. a 15. července 1945 proběhly v Litvě přesně 
podle scénáře typické sovětské volby s naprogramovanou volbou jediné kandidátky a 
povinnou účastí. Po volbách nastala podle okupačního scénáře další etapa, když 21. července 
vyhlásily nové parlamenty nastolení sovětské moci a požádaly o přijetí za svazové republiky 
Sovětského svazu. Nejvyšší sovět žádosti ceremoniálně projednal a přijal postupně 3. srpna 
Litvu, 5. srpna Lotyšsko a 6. srpna Estonsko do sovětského svazku. Kruh se tak uzavřel a na 
50 let zmizely pobaltské státy z mapy Evropy. 
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     23. srpna 1989, okolo dvou milionů Litevců, Lotyšů a Estonců vytvořilo lidský řetěz mezi 
Vilniusem a Tallinem (650 km) na protest proti 50. výročí Paktu Ribbentrop-Molotov.  
    V září 1989 se poslanci z okresů Šalčininkai a Vilnius pokusili vyhlásit polské autonomní 
území, což však litevský nejvyšší sovět okamžitě zamítl. Již 7. prosince 1989 byl ústavní 
změnou 243 hlasy z 282 vypuštěn z ústavy článek šest a zrušen tak monopol komunistické 
strany a zaveden pluralitní systém politických stran. 20. prosince 1989 - Litevská 
komunistická strana vyhlásila svoji nezávislost na Komunistické straně Sovětského Svazu 11. 
března 1990 vyhlásil nový parlament plnou nezávislost Litvy, zrušil sovětskou a obnovil 
ústavu z roku 1938, aby tak vyjádřil státoprávní kontinuitu. SSSR však nezávislost neuznal a 
ještě 13. ledna 1991 došlo k potyčkám mezi stoupenci litevské samostatnosti a ruskými 
vojáky rozmístěnými v zemi. Rozhodnutí odtrhnout se od Sovětského svazu též potvrdily 
v předjaří roku 1991 plebiscity. Až 6. září 1991 Nejvyšší sovět SSSR uznal nezávislost Litvy, 
Lotyšska a Estonska.  
    V současnosti Litva hraničí s Lotyšskem (délka hranic 588 km) na severu, s Běloruskem 
(660 km) na jihovýchodě, s Polskem (103 km) a ruskou Kaliningradskou oblastí (273 km) na 
jihozápadě. Litevské pobřeží měří 91km. Problémem zůstává přesné vymezení hranic na 
Baltském moři, kde kromě práva rybolovu do hry vstoupila otázka nedávno objevených 
nalezišť ropy. Druhým vážným problémem ruské vojenské přítomnosti na Baltu však též 
zůstává otázka Kalingradu (bývalého pruského Královce), obrovské ruské námořní základny, 
a suchozemského přístupu k němu přes teritorium Litvy.  
 
 

  

 
 
Současné hranice 
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