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Litevský romantismus a litevské národní obrození 

(1. čtvrtina 19. století–1905) 

 

Periodizace litevského národního obrození 

Proces formování novodobého litevského národa, jehož počátky jsou úzce spojeny s polským 

romantismem, který se zrodil v okruhu vilenské univerzity na počátku 19. století, je možno 

rozdělit do dvou, resp. tří fází. Jako orientační mezníky jsou tradičně uznávána data 

neúspěšných protiruských povstání, jejichž potlačení s sebou přineslo řadu represivních 

opatření, která ve svém důsledku vedla k zásadním změnám ve vývoji litevského národně 

osvobozovacího boje.  

Konec první fáze litevského národního obrození je tradičně spojován s rokem 1832, kdy byla 

po nezdařeném listopadovém povstání uzavřena vilenská univerzita.  

Další výraznou změnu ve vývoji litevského národně–emancipačního boje přinesl 1864, kdy 

začala být po potlačení lednového povstání ze strany carské vlády uplatňována tvrdá 

rusifikační politika a tentokrát nejen vůči Litevců, nýbrž také vůči Polákům. Tato opatření, 

především plná rusifikace školství a veřejného života, vedla ve svém důsledku v následujících 

desetiletích novou generaci litevské inteligence k přesnému vymezení se vůči polské kultuře a 

k definitivnímu rozchodu s myšlenkou na společnou polsko–litevskou budoucnost v rámci 

jednoho státu. Z tohoto důvodu bývá někdy rok 1832 chápán pouze jako vnitřní mezník 

delšího období zahrnujícího léta od počátku 19. století do roku 1864, neboť až v době 

následujícím po roce 1864 dochází k výraznějšímu zlomu v myšlení litevských obrozenců. 

Posledním mezním datem uzavírajícím druhé, resp. třetí období litevského národního 

obrození je pak rok 1905, kdy se během první ruské revoluce dostalo litevské národně–

emancipační hnutí do masové fáze1. 

 

Zrod litevského národního obrození a jeho první fáze 

V první třetině 19. století, tedy v době, kdy se rodilo litevské národně–emancipační hnutí, 

obývalo litevské etnikum území přibližně o rozloze 45 000 km2. Nejvíce Litevců tehdy žilo na 

území ruského státu. Dalších přibližně čtvrt milionu příslušníků tohoto etnika obývalo území 

Kongresovky a zbytek, tj. asi necelých 200 000 obyvatel, území Východního Pruska, tradičně 

nazývaného Malá Litva (Mažoji Lietuva, Lithuania Minor). Litevské etniku bylo tedy na 

                                                 
1 K periodizaci srov. Radegast PAROLEK: Litevská literatura. Vývoj a tvůrčí osobnosti, Bohemika, Praha 1996, 
s. 41–42 a Miroslav HROCH: Evropská národní hnutí v 19. století. Společenské předpoklady vzniku novodobých 
národů, Svoboda, Praha 1986, s. 194–212  
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počátku 19. století vklíněno mezi tři velké „státní“ národy a to německý, polský a ruský. Díky 

tomu bylo vystaveno silné germanizaci na Malé Litvě a polonizaci a rusifikaci v ruském 

záboru2.  

Pro první fázi litevského národního obrození byl typický zájem polských a německých učenců 

o litevskou lidovou kulturu a starobylý litevský jazyk, který však byl v této době již pouze 

jazykem lidových vrstev. Litevsky se v první čtvrtině 19. století hovořilo jen na venkově a to 

pouze ve třech oblastech Staré Litvy. Ve Žmudi (Semaiten), která byla jádrem území, na 

němž žila drobná litevská šlechta, která dokázala odolat tlakům polonizace a udržet si svou 

etnickou příslušnost, dále v tzv. „Horní“ Litvě (Aukštaiten) a v Suvalkii. Na východě ve 

Vilenské gubernii se litevský jazyk navíc mísil ještě s běloruskými prvky3. 

Na bohatství litevské poezie upozornil evropskou veřejnost především pruský profesor 

litevského původu Ludwig Rhesa (1776-1840), když v roce 1818 vydal v Královci básnickou 

sbírku Roční doby, dílo prvního velkého litevského básníka Kristijonase Donelaitise (1714–

1780) a o sedm let později sbírku litevských lidových písní, tzv. dainů4.  

Zájem o litevské etnikum se oživil také díky zakladatelům indoevropeistiky, kteří poukazovali 

na blízkost litevštiny a sanskrtu a vytvářeli tak stereotyp o litevštině jako archaickém 

indoevropském jazyku.  

Zvýšený zájem o litevský jazyk a kulturu je v této době spojen také s univerzitou ve Vilnu, 

která se v první čtvrtině 19. století stala centrem polského liberalismu a rodícího se polského 

romantismu.  

                                                 
2 Germanizace na Malé Litvě byla mnohem úspěšnější než rusifikace v ruském záboru. Litevci, kteří zde žili 
poměrně rychle splynuli s německým obyvatelstvem a ačkoliv zde byly ve srovnání s ruským záborem daleko 
příznivější podmínky pro rozvoj litevské kultury, nikdy zde nevzniklo masovější hnutí usilují o vytvoření 
samostatného litevského státu. Kontakty, které udržovala hrstka obrozenců z Malé Litvy s litevskými obrozenci 
žijícími na území ruského záboru byly vždy spíše rezervované. Příčinou tohoto stavu byl odlišný historický 
vývoj. Kamenem úrazu bylo mj. i náboženství. Malá Litva byla převážně luteránská, kdežto Litevci žijící na 
území ruského záboru byli v naprosté většině římskými katolíky. Více k situaci na Malé Litvě viz Luboš ŠVEC: 
Tertius gaudens? Litevci mezi germanizací, polonizací a rusifikací, in: Nations–Identities. Historical 
consciousness: Volume dedicated to prof. Miroslav Hroch, Praha 1997, s. 252–256 
3 Z těchto tří oblastí to bylo právě Žemaitsko, které se v první třetině 19. století stalo centrem národního 
obrození. Většina významných spisovatelů a čelných představitelů litevského národní obrození pocházela právě 
odtud. Mj. Dionyzas Poška (1757–1830), Simonas Stanevičius (1799–1848), Antanas Klementas (1756–1823), 
Simonas Daukantas (1793–1864) a mnozí jiní. Více viz Radegast PAROLEK: Litevská literatura. Vývoj a tvůrčí 
osobnosti, Bohemika, Praha 1996, s. 41–43 
4 Dainy jsou lyrické lidové písně s nevýraznými epickými prvky, které mají určitou ustálenou podobu. 
Tematicky se dají dělit na pracovní, obřadní, mytologické, svatební, rodinné, dětské, mládežnické, milostné, 
vojensko-historické a přírodní. Více viz Naděžda SLABIHOUDOBÁ (est)–Alena VLČKOVÁ (lit)–Pavel 
ŠTOLL (lot): Slovník pobaltských spisovatelů, Libri, Praha 2003, s. 152–153  
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Na této univerzitě, která v roce 1803 navázala na činnost vilenské akademie, studovali v první 

třetině 19. století převážně litevští šlechtici5, pro něž se universitní vzdělání stalo 

samozřejmou součástí kariéry a vedle nich také litevští svobodní sedláci. Litevská šlechta 

projevovala v duchu probouzejícího se zemského patriotismu6 zvýšený zájem o litevské 

dějiny a lidovou kulturu, ačkoliv sama byla kulturně a jazykově polská a v otázce využití 

litevštiny jako jazyka vědeckého a kulturního byla zpočátku spíše skeptická.  

K její polonizaci litevské šlechty, tedy k přesunu jejího národního povědomí od litevského 

k polskému, změně její kulturní orientace a prosazení se polštiny jako vládnoucího jazyka 

a polské kultury jako kultury vládnoucí třídy došlo v průběhu existence polsko-litevské unie7, 

kdy vyspělejší polská kultura, která si udržovala náskok před litevskou kulturou již od dob 

humanismu, pomalu vytlačila litevský jazyk a kulturu z prostředí nejvyšších vrstev 

společnosti8.  

Rovněž města9 a školy se octly pod silným vlivem polštiny, především v poslední třetině 

18. století v souvislosti s prováděním školní reformy, a proto nepřekvapí, že první litevští 

národní buditelé hovořili polsky a i první pokusy o sepsání litevských dějin či jiných děl 

                                                 
5 Od roku 1813 musel každý uchazeč o universitní studia předložit potvrzení o šlechtickém titulu a od roku 1827 
platil zákaz přijímat na gymnázia a university příslušníky nesvobodných stavů. Halina BERESNEVIČIŪTö- 
NOSÁLOVÁ: Litva. Stručná historie států, Libri, Praha 2006, s. 112 
6 Zemský patriotismus litevské šlechty se zrodil v podstatě jako obrana před hrozbou pohlcení litevské šlechty 
polskou šlechtou a s tím související obavy litevské šlechty z degradace na provinciální a bezvýznamnou složku. 
Můžeme v něm rozeznat dva základní směry. První, reprezentovaný především A. Mickiewiczem a 
T.Kościuszkem, chápal litevský národ jako součást širšího národa polského, což se odráželo mj. v hesle „sum 
gente Lituanus, natione polonius“, které v prostředí této části litevské šlechty zaznívalo po celé 19. století. 
Druhý směr, reprezentovaný demokratičtější částí litevské šlechty, požadoval přinejmenším rovnoprávné 
postavení Litevců a Poláků ve formě unie a nevyhýbal se ani myšlenkám na obnovu samostatného litevského 
velkoknížectví. Srov. Luboš ŠVEC: Tertius gaudens? Litevci mezi germanizací, polonizací a rusifikací, 
in: Nations–Identities. Historical consciousness: Volume dedicated to prof. Miroslav Hroch, Praha 1997, s. 257–
258 
7 Od roku 1385 byla polsko–litevská unie unií personální a od roku 1569 reálnou (tzv. Lublinská unie).  
8 Litevská šlechta se kromě svého zájmu o litevskou kulturu a jazyk angažovala také v politice. Pod vlivem 
liberálních myšlenek, které se na Litvu dostávaly na počátky 19. století z Francie a s ohledem na liberální postoje 
cara Alexandra I. (1801–1825) a jeho přátelství s Adamem Czartoryským, příslušníkem předního polsko-
litevského šlechtického rodu, šlechta doufajíce ve snadný úspěch připravila návrh na obnovení Litevského 
velkoknížectví a v roce 1811 ho deputace litevských šlechticů v čele s knížetem Michalem Kleofasem Ogińským 
předložila carovi. Tento návrh však byl zamítnut. Luboš ŠVEC – Vladimír MACURA – Pavel ŠTOLL: Dějiny 
pobaltských zemí, LN, Praha 1996, s. 113–114 
9 Litevský živel byl ve městech velmi málo zastoupen. Ve Žmudi a ve vilenské gubernii většinu obyvatel měst 
tvořili Poláci a Židé, v gubernii Suvalki k těmto dvěma skupinám navíc přibyli Němci a města v Malé Litvě byla 
z naprosté většiny německá. Až od 80. a 90. let 19.století se ve městech objevují větší skupinky litevského 
obyvatelstva, neboť Litevci, kteří se v této době přestěhovali do měst se přestali asimilovat. Přesto ještě na 
počátku 20. století žilo ve městech pouze 7,4% Litevců. Tento fakt úzce souvisel mj. s převážně agrární povahou 
země, nízkým stupněm industrializace a uzavřeným charakterem židovské komunity ve městech. Všechny tyto 
faktory ve svém důsledku vedly k tomu, že populační přebytek litevského venkova neodcházel do měst, nýbrž do 
zahraničí, převážně do USA a Kanady. Odhaduje se, že až jedna třetina Litevců žila před 1. světovou válkou 
mimo svou vlast. Více viz Luboš ŠVEC – Vladimír MACURA – Pavel ŠTOLL: Dějiny pobaltských zemí, LN, 
Praha 1996, s. 140–142; Srov. Halina BERESNEVIČIŪTö- NOSÁLOVÁ: Litva. Stručná historie států, Libri, 
Praha 2006, s. 126–127 
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týkajících se litevského národa proběhly v polštině. Byli to také polští romantikové v čele 

s Adamem Mickiewiczem, kteří objevili krásu pohanské Litvy a prostřednictvím svých děl, 

v nichž zpracovávali náměty z litevského folkloru a dějin, ovlivnili následující generace 

představitelů litevského národního obrození. Ve svých pracích upozornili širokou evropskou 

veřejnost na velkou minulost Litvy a především probudili v samotných Litevcích hrdost 

a lásku k litevské krajině a minulosti. 

Mezi nejvýznamnější představitele polského romantismu, kteří studovali na vilenské 

universitě a bezprostředně tak zasáhli do vývoje litevského národního obrození, patřili mj. 

básníci Adam Mickiewicz (1798–1855) a Julius Slowacki (1809–1849) a romanopisec Józef 

Ignacy Kraszewski (1812–1887). Skupina kolem Adama Mickiewicze, jakožto vůdčí 

osobnosti, která svými díly nejvíce ovlivnila litevské národní obrození10, byla později nazvána 

litevskou školou polského romantismu a k jejím tradicím se dodnes hlásí jak polští, tak litevští 

spisovatelé. První díla polských romantiků vycházela ve Vilenském deníku (1815-1831), kde 

byla vedle prací Adama Mickiewicze, Tomasze Zana či Ignace Chodźkého uveřejňována také 

díla Byrona či Schillera11.  

Mnozí z těchto vrcholných představitelů polského romantismu se během svých studií na 

vilenské univerzitě zapojili také do studentského demokratického hnutí reprezentovaného 

především tajnými spolky filomatů12, filaretů13 a filadelfistů14, které prosazovaly liberální 

myšlenky a patriotický, reformní a osvětový program. Jejich hlavním cílem bylo především 

probudit v prostých Litevcích lásku k vlasti a litevskému jazyku. 

                                                 
10 Libor Martínek (K oslavám 200. narození Adama Mickiewicze na Litvě, In: Adam Mackiewicz. Texty a 
kontexty, Olomouc 1999, s. 174) mluví o Litvě nejen jako o rodné zemi A. Mickiewicze (narodil se v Zaosii), 
nýbrž také jako o zemi Mickiewiczem stvořené. Svůj vztah k Litvě vyjádřil Adam Mickiewicz slovy, která vložil 
do úst pana Tadeáše, své patrně nejznámější postavy: Litvo! Má otčino!/ Tys jak to naše zdraví:/ jak vzácná 
vlastně jsi, nikdo si nepředstaví, / dokud tě neztratil. V nejhezčí podobě/ dnes v duchu vidím tě- v svém stesku po 
tobě. Adam MICKIEWICZ: Pan Tadeáš čili poslední nájezd na Litvě, šlechtický příběh z r. 1811 a 1812 ve 
dvanácti zpěvech, přeložil Erich Sojka, Odeon, Praha 1969, s.9. Pana Tadeáše napsal A. Mickiewicz v emigraci 
v letech 1832–1834. 
11 Více o Mickiewiczově okruhu, jejich dílech a vazbě k filomatům Bogusław DOPART: Z polistopadowych 
dziejów tzv. szkoły litewskiej w literaturze polskiej czasów romantyzmu, in: Wileńskie konteksty romantyczne, 
Vilnius 1996, s. 109-120 a Regina JAKUBöNAS: ZalaŜky romantyzmu w periodykach wileńskich, tamtéž, 
s. 188–195 
12 Spolek filomatů byl založen v roce 1817 a jeho hlavním deklarovaným cílem bylo probudit v širší společnosti 
lásku k litevskému jazyku. Jeho členy byly například Tomasz Zan, Jan Czeczotči  Onufry Peitraszkiewicz či 
Adam Mickiewicz. Jerzy OCHMAŃSKI: Historia Litwy, Wroclaw 1982, s. 200; Bogusław DOPART: 
Z polistopadowych dziejów tzv. szkoły litewskiej w literaturze polskiej czasów romantyzmu, in: Wileńskie 
konteksty romantyczne, Vilnius 1996, s. 110 
13 Spolek filaretů, který při vilenské univerzitě působil v letech 1820–1822 a byl založen členy filomatů, 
poukazoval vedle potřeby zachovávat staré zvyky také na nelidské zacházení pánů s poddanými a požadoval 
alespoň ulehčení, když už ne přímo zrušení poddanství. Tamtéž, s. 200 
14 Cílem filadefistů byl především rozvoj vzdělanosti mezi litevským obyvatelstvem a podpora jeho lásky 
k vlasti. Tamtéž, s. 200 
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Po odhalení údajného spiknutí filomatů a filaretů proti hlavě státu v roce 1823 a následných 

soudních procesech v roce 1824, bylo demokratické studentské hnutí za přispění ruského 

konzervativního senátora Nikolaje Novosilcova postupně zlikvidováno. V průběhu roku 1824 

bylo vyšetřováno celkem 108 studentů, z nichž 20 bylo odsouzeno k vyhnanství. Ve vězení se 

tehdy ocitl mj. i Adam Mickiewicz jako aktivní člen filomatů, dále např. Tomas Zan či rektor 

univerzity Josef Twardowski. Katedry vilenské university museli opustit také nejoblíbenější 

profesoři, mj. i Joachim Lelewel či J. Goluchovski, neboť „šířili škodlivé vědění“15. Dalším 

potrestaným byl polsko-litevský šlechtic Adam Czartoryský, kurátor edukační komise, díky 

němuž v letech 1803–1820 vznikla na Litvě nejhustší síť základních škol v celém carském 

Rusku. Ve funkci kurátora edukační komise byl nahrazen ruským úředníkem. 

Po neúspěšném pokusu o založení katedry litevského jazyka na vilenské univerzitě v roce 

1822 se tato univerzita stává centrem dějepisného bádání16. Důležitou roli v této oblasti sehrál 

Joachim Lelewel (1786–1861), profesor obecných dějin a jeden z tvůrců myšlenky 

o demokratické národní povaze Slovanů, který na vilenské univerzitě působil od roku 1815. 

Řada jeho litevských žáků ovlivněna jeho dějinami Polska se v romantickém duchu vydala 

hledat smysl a poslání litevského národa. V tomto hledání jim vydatně pomáhal další 

významný profesor historie vilenské univerzity Ignác Onacewicz (1780–1845), který v roce 

1818 na pár let vystřídal na katedře historie Joachima Lelewela a který celý svůj život zasvětil 

sbírání historických pramenů k litevským dějinám.  

Mezi Lelewelovy žáky, kteří ovlivněni romantismem považovali za nejslavnější období 

litevských dějin pohanskou epochu, patřil mj. Theodor Narbutt (1784–1864)17, autor 

devítisvazkových polsky psaných Dějin národa Litevského (1835-1841) či Józef Ignác 

Kraszewski (1812-1887), autor dějin Litvy a Vilna a redaktor vilenského kulturního časopisu 

Athenaeum (1842-1852).  

Nejslavnějším Lelewelovým žákem se však stal Simonas Daukantas (1793-1864), autor 

prvních litevských dějin napsaných v litevštině. Tuto práci nazvanou Činy dávných Litevců 

a Žemaitů (Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių) napsal ještě jako student v roce 1822, avšak 

tiskem vyšla v Kovně až 107 let později. V roce 1823 získal Daukantas místo úředníka 

v kanceláři petrohradského senátu, v jehož archivu mohl studovat dokumenty státní kanceláře 

                                                 
15 Halina BERESNEVIČIŪTö- NOSÁLOVÁ: Litva. Stručná historie států, Libri, Praha 2006, s. 110–111, Jerzy 
OCHMAŃSKI: Historia Litwy, Wroclaw 1982, s. 202 
16 Katedra litevského jazyka byla nakonec založena na univerzitě v Královci, kam se v následujících letech 
soustředila bádání etnografická a lingvistická. 
17 Theodor Narbutt je typickým příkladem romantického historika, který neváhal upravit si jistá fakta, aby 
dokázal velikost litevských dějin. 
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Litevského velkoknížectví, které sem byly z Litvy přeneseny na konci 18. století18. Informace, 

které takto získal zúročil při psaní dalších pojednání o litevské historii19, v nichž nekriticky 

vyzdvihoval krásu staré pohanské Litvy a demokratickou povahu zřízení starých Litevců. 

Příchod křesťanství a vznik polsko-litevské unie chápal čistě negativně. Podle něj přinesly 

tyto události Litvě pouze poddanství a nevolnictví a od cizinců přejaté aristokratické mravy, 

které způsobily, že si litevští páni přestali vážit svého lidu a rodného kraje a dokonce 

zapomněli svůj vlastní jazyk.  

Vedle historických pojednání napsal Simonas Daukantas řadu etnografických studií a vydal 

také sbírku pohádek, přísloví, hádanek a jiných ukázek lidového folkloru20. Dále byl autorem 

slabikáře a knížek pro sedláky pojednávajících o sadařství, včelařství či protipožárních 

opatření. Simona Daukantase můžeme považovat také za přímého ideového předchůdce 

litevských vlastenců sdružených v 80. letech 19. století kolem časopisu Aušra21. 

Pod ochranou vilenské university také vznikaly první vědecké a humanitární společnosti, mj. 

spolek Medicíny, založený v roce 1806 profesorem Josefem Frankem22, dále např. spolek 

Dobročinnosti (1808) či spolek Tisku (1818).  

Liberální atmosféra univerzitního města se vedle výše zmíněných spolků odrážela také 

v existenci sdružení svobodných zednářů a v myšlenkově příbuzné společnosti tzv. Szubravců 

(Rošťáků), kam vstupovala především akademická elita, tj. profesoři a spolu s nimi také 

vilenská šlechtická smetánka. Tito Rošťáci vydávali satirické noviny Wiadomośći brukowe 

(Pouliční zprávy), jejichž cílem bylo reformovat společnost pomocí mravní kritiky. Velký 

„poprask“ např. vyvolal článek A. Morcinkovského uveřejněný v 8. čísle tohoto časopisu 

v roce 1817, v němž autor s hořkou ironií doporučoval litevské šlechtě, aby se neobtěžovala 

vlastnoručním bitím poddaných a místo toho používala jakési speciální mašinky, která by jí 

ušetřila drahocenný čas a útlocitné srdce23.  

                                                 
18 Halina BERESNEVIČIŪTö- NOSÁLOVÁ: Litva. Stručná historie států, Libri, Praha 2006, s. 121 
19 V roce 1834 dokončil Simona Daukantas své nejdůležitější dílo Dějiny Žemaitska (Istorija zemaitiska), které 
byly pod názvem Litevské dějiny (Lietuvos istoria) vydány ve dvou svazcích v letech 1893–1897. 
20 Např. Písně žemaitský (Dajnes Žemajtiu pagal Zodiu Dajniniku iszrasytas, 1846) či Žemaitské pohádky 
(Pasakos masi, napsány kolem 1835, vydány až 1932). viz Naděžda SLABIHOUDOVÁ(est)–Alena VLČKOVÁ 
(lit)–Pavel ŠTOLL (lot): Slovník pobaltských spisovatelů, Libri, Praha 2003, s. 71–72 
21 Radegast PAROLEK: Litevská literatura. Vývoj a tvůrčí osobnosti, Bohemika, Praha 1996, s. 43, Luboš 
ŠVEC: Tertius gaudens? Litevci mezi germanizací, polonizací a rusifikací, in: Nations–Identities. Historical 
consciousness: Volume dedicated to prof. Miroslav Hroch, Praha 1997, s. 259–260 
22 Více o založení a činnosti tohoto spolku Małgorzata STOLZMAN: W kręgu uniwersyteckiej tradycji. śycie 
kulturalne w Wilnie po roku 1831, in: Kamila Mrozowska (red.), Studia z dziejów uniwersytetu Wileńskiego 
1579–1979 (=Zeszyty naukowe UJ DLIV, Práce Historyczne zesz. 64), Warszawa-Kraków 1979, s. 127, s. 136-
139 
23Jerzy OCHMAŃSKI: Historia Litwy, Wroclaw 1982, s. 200; O dva roky později byl na stránkách Pouličních 
zpráv uveřejněn speciální slovníček určený lidem dobrého tónu. Z četných hesel například „Archa Noemova“. 
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Listopadové povstání a důsledky uzavření vilenské univerzity v roce 1832 

Zásadní zvrat v dějinách vilenské univerzity a celého litevského národního obrození přineslo 

polské listopadové povstání, které začalo jako řetězová reakce na revoluční události ve Francii 

a Belgii spontánním útokem studentů varšavské kadetky na sídlo místodržitele velkoknížete 

Konstantina ve Varšavě dne 29. listopadu roku 1830. Po této akci se povstání rozšířilo i do 

dalších oblastí země. Na počátku roku 1831 se k němu připojila také litevská šlechta, která již 

nevěřila, že by se od cara Mikuláše I. (1825-1855) dočkala udělení autonomie či větších 

politických práv a svobod. V dubnu roku 1831 zachvátilo povstání již téměř celou Litvu, 

ruské posádky se udržely pouze v Kovně a Vilnu.  

Carovi se povstání podařilo potlačit ještě téhož roku. Na počátku léta 30 000 ruská armáda 

porazila nedaleko Vilna regulérní vojsko Antoniho Giełguda, který přišel na pomoc litevským 

povstalcům z Polska24. Definitivně byl odpor litevských povstalců zlomen v srpnu roku 1831. 

Bezprostředně nato následovala ze strany ruské vlády tvrdá represivní opatření, která byla 

namířena především proti studentům, jakožto hlavním účastníkům revolty, kteří již na 

přelomu dubna a května roku 1831 organizovaně odcházeli z Vilna na pomoc povstalcům.  

V roce 1832 byla s výjimkou dvou fakult, lékařské a teologické, uzavřena vilenská universita. 

Carským ukazem z 1. 5. 1832 byly zbylé dvě fakulty přeměněny v lékařsko-chirurgickou 

akademii a v akademii teologickou25. O deset let později po odhalení dalších tajných 

studentských organizací (Demokratický spolek /1836-1839/26 a Mladé Polsko /1838-1839/), 

byla lékařsko-chirurgická akademie přenesena z Vilna do Kyjeva a teologická akademie 

z Vilna do Petrohradu27.  

                                                                                                                                                         
Směšný, ale trefný obraz světa. Zvířat plno, lidí málo. Více viz Regina JAKUBöNAS: ZalaŜky romantyzmu 
w periodykach wileńskich, in: Wileńskie konteksty romantyczne, Vilnius 1996, s. 188–189 
24 Po této prohrané bitvě se zbytek Giełgudova vojska dal na ústup do Pruska, ale jen část z nich se do Pruska 
skutečně vrátila. Sám Giełgud byl na hranicích kvůli podezření ze zrady zastřelen vlastním důstojníkem. Luboš 
ŠVEC – Vladimír MACURA – Pavel ŠTOLL: Dějiny pobaltských zemí, LN, Praha 1996, s. 136, Srov. Jerzy 
OCHMAŃSKI: Historia Litwy, Wroclaw 1982, s. 205–207 
25 K situaci na vilenské univerzitě po roce 1832 a akademickému životu ve Vilně v letech 1832–1842 viz 
Małgorzata STOLZMAN: W kręgu uniwersyteckiej tradycji. śycie kulturalne w Wilnie po roku 1831, in: Kamila 
Mrozowska (red.), Studia z dziejów uniwersytetu Wileńskiego 1579–1979 (=Zeszyty naukowe UJ DLIV, Prace 
Historyczne zesz. 64), Warszawa-Kraków 1979, s. 123-150 
26 Více o založení Demokratického spolku a jeho činnosti Małgorzata STOLZMAN: W kręgu uniwersyteckiej 
tradycji. śycie kulturalne w Wilnie po roku 1831, in: Kamila Mrozowska (red.), Studia z dziejów uniwersytetu 
Wileńskiego 1579–1979 (=Zeszyty naukowe UJ DLIV, Prace Historyczne zesz. 64), Warszawa-Kraków 1979, 
s.128-129 
27 Halina BERESNEVIČIŪTö- NOSÁLOVÁ (Litva. Stručná historie států, Libri, Praha 2006, s. 111) uvádí, že 
se tak stalo v roce 1842. Kolektiv autorů (Luboš ŠVEC – Vladimír MACURA – Pavel ŠTOLL) v publikaci 
Dějiny pobaltských zemí (LN, Praha 1996, s. 136) posouvá přenesení teologické akademie do Petrohradu až do 
roku 1843. Více k okolnostem organizace a odhalení těchto tajných spolků Małgorzata STOLZMAN: W kręgu 
uniwersyteckiej tradycji. śycie kulturalne w Wilnie po roku 1831, in: Kamila Mrozowska (red.), Studia z dziejów 
uniwersytetu Wileńskiego 1579–1979 (=Zeszyty naukowe UJ DLIV, Prace Historyczne zesz. 64), Warszawa-
Kraków 1979, s.128-130 
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V roce 1840 zakázal car Mikuláš I. užívat v oficiálních dokumentech názvu Litva a Bělorusko 

a místo těchto pojmů bylo zavedeno souhrnné neutrální označení Severozápadní kraj28. Téhož 

roku byl také odvoláním třetího litevského statutu z roku 1585 zrušen litevský právní systém. 

Dále byla povstalcům, především z řad šlechty, konfiskována půda a radikálně bylo omezeno 

vlastnictví půdy katolické církve. Kromě toho vydala carská vláda s cílem odstranit polský 

vliv v litevské společnosti řadu rusifikačních nařízení. Ruština nahradila polštinu v úřední 

korespondenci a po roce 1852 ji vytlačila také ze soudů. Dále přestaly vycházet literární 

a vědecké časopisy v polštině a na základních státních školách se povinným vyučovacím 

jazykem stala ruština29. Celá řada účastníků povstání byla deportována na Sibiř či odešla do 

emigrace, kde připravovala další spiknutí a povstání směřující k obnovení polsko-litevského 

státu. 

Všechna tato represivní opatření ze strany carské vlády litevské národní hnutí značně 

ochromila, ale nezastavila. Kulturní život se nadále rozvíjel a to především díky aktivitě 

bývalých studentů a profesorů vilenské univerzity sdružených zpočátku kolem lékařsko-

chirurgické akademie (do r. 1842), kde kromě tradičních kurzů lékařských, veterinárních 

a porodnických, probíhaly také přednášky o náboženství a etice, o ruském jazyce a historii 

literatury a o literatuře řecké, latinské a francouzské30.  

Na organizování kulturního života ve Vilně se také významně podíleli členové výše 

zmíněných vědeckých a humanitárních organizací vznikajících v první čtvrtině 19. století pod 

ochranou vilenské univerzity a rovněž řada redaktorů působících v již zmíněných satirických 

novinách Pouliční zprávy. 

Dokladem rozvíjejícího se kulturního života ve Vilně v první polovině 19. století je mj. fakt, 

že v letech 1831–1851 zde vycházelo 9 společensko-literárních a 7 novoročních časopisů. 

Byla zde také publikována řada děl, převážně z pera bývalých profesorů a mladších 

pracovníků univerzity. V letech 1841-1865 bylo dokonce ve Vilně vydáno více tisků 

v litevštině než za celé předcházející období od 16. století31. V  roce 1846 vyšel také v carské 

Litvě první litevský Kalendář (Metskaitliai), který zde zpočátku nahrazoval neexistující 

                                                 
28 Luboš ŠVEC: Tertius gaudens? Litevci mezi germanizací, polonizací a rusifikací, in: Nations–Identities. 
Historical consciousness,: Volume dedicated to prof. Miroslav Hroch, Praha 1997, s. 261 
29 Halina BERESNEVIČIŪTö- NOSÁLOVÁ: Litva. Stručná historie států, Libri, Praha 2006, s. 111 
30 Małgorzata STOLZMAN: W kręgu uniwersyteckiej tradycji. śycie kulturalne w Wilnie po roku 1831, 
in: Kamila Mrozowska (red.), Studia z dziejów uniwersytetu Wileńskiego 1579–1979 (=Zeszyty naukowe UJ 
DLIV, Prace Historyczne zesz. 64), Warszawa-Kraków 1979, s. 126 
31 K autorům publikujícím v těchto letech a činnosti jednotlivých vilenských tiskáren, především tiskárny Adama 
Zawadského viz tamtéž s. 134-135 
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litevské noviny32. V letech 1846 až 1864 v něm Laurynas Ivinkis (1811-1881) uveřejňoval, 

podobě jako čeští obrozenci v obdobných kalendářích, díla litevských spisovatelů, která by 

jinak zůstala v rukopise a dále ukázky lidového čtení rozmanitého druhu, od didaktických 

textů či ukázek folkloru až po původní díla a překlady33. 

 

Oživení litevského národního hnutí v druhé polovině 50. let 19. století 

Po smrti cara Mikuláše I. v roce 1855 dochází k celkovému uvolnění ve společnosti 

a v důsledku toho k oživení litevského národního hnutí.  

Od padesátých let můžeme pozorovat první náznaky organizování se litevského etnika za 

účelem společensky motivované činnosti v podobě tzv. abstinenčních spolků, jejichž 

iniciátorem byl propagátor a budovatel litevského školství žemaitský biskup Motiejus 

Valančius (1801-1875)34. Tyto abstinenční spolky, jejichž program byl zpočátku především 

mravní a náboženský, získaly později na mnoha místech ráz spolků vzdělávacích. Poprvé 

v litevských dějinách byla jejich prostřednictvím vytvořena horizontální organizační síť, která 

pomáhala překonávat dosavadní izolovanost litevského rolnictva a přispívala tak 

k sebeuvědomování litevských lidových vrstev35. Odhaduje se, že v kaunaské gubernii se 

k tomuto hnutí hlásilo přibližně 84% obyvatelstva a ve vilenské gubernii okolo 50%36.  

Již v roce 1859 se však proti působení abstinenčních spolků razantně postavila šlechta, neboť 

toto hnutí bývalo vzhledem k tomu, že většinu vesnických palíren vodky vlastnili šlechtičtí 

                                                 
32 První litevská periodika byla vydávána v liberálnějším Prusku již od počátku 30. let 19. století. Byla však 
většinou nábožensky mravoučná a nacionálně neutrální a pro národní uvědomování Litevců měla jen nepatrný 
význam. Některá z nich dokonce směřovala proti všelitevskému vlastenectví. Nejstarším litevským časopisem 
byly Zprávy o šíření křesťanství mezi Židy a pohany, který vycházel od roku 1832 v Královci a podobně jako 
mnoho jiných nakonec ztroskotal na nedostatku čtenářů. Miroslav HROCH: Evropská národní hnutí v 19. století. 
Společenské předpoklady vzniku novodobých národů, Svoboda, Praha 1986, s. 197 
33 Radegast PAROLEK: Litevská literatura. Vývoj a tvůrčí osobnosti, Bohemika, Praha 1996, s. 43 
34 Motiejus Valančius byl žemaitským biskupem od roku 1850 až do své smrti v roce 1875 a spolupracoval mj. 
se členy skupiny vlastenců sdružených okolo Simona Daukantase. Kromě významného podílu na organizování 
litevského školství (zakládání škol při farách) a abstinenčních spolků se po roce 1864 také výrazně zapojil do 
organizování tajného litevského školství a pašování knih tištěných latinkou z Malé Litvy. Byl také literárně 
činný. Jeho práce měly převážně didaktický a osvětový ráz a významně přispěly k udržení vzdělanosti 
v prostředí lidových vrstev. Více k činnosti a osobě tohoto biskupa viz Vytautas MERKYS: Bishop Motiejus 
Valančius (1801–1875) as a Herold of the Lithuanian National Revival, in: Nations–Identities. Historical 
consciousness: Volume dedicated to prof. Miroslav Hroch, Praha 1997, s. 92–111 a k jeho literární činnosti 
Radegast PAROLEK: Litevská literatura. Vývoj a tvůrčí osobnosti, Bohemika, Praha 1996, s. 48 
35 Základním problémem litevského národního hnutí dlouho zůstávala právě jeho značná roztříštěnost způsobená 
především faktem, že litevské etnikum na území ruského státu netvořilo ani politickou, ani správní jednotku, ale 
bylo rozděleno do několika celků, z nichž jen v jednom (gubernie Konvo) tvořili Litevci většinu obyvatelstva. 
Srov. Miroslav HROCH: Evropská národní hnutí v 19. století. Společenské předpoklady vzniku novodobých 
národů, Svoboda, Praha 1986, s. 194–195 
36 Vytautas MERKYS: Bishop Motiejus Valančius (1801–1875) as a Herold of the Lithuanian National Revival, 
in: Nations–Identities. Historical consciousness: Volume dedicated to prof. Miroslav Hroch, Praha 1997, s. 100 
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statkáři, spojováno také s protifeudální kritikou. Definitivně byly abstinenční spolky zakázány 

během represí po porážce lednového povstání v roce 1865. 

K dalšímu širšímu zapojení se lidových vrstev do litevského národně-osvobozovacího boje 

dochází až po zrušení nevolnictví v roce 1861, kdy řada „osvobozených“ vesničanů 

hovořících litevsky odchází do měst, kde se tak pozvolna formuje litevsky hovořící 

inteligence a řemeslnictvo. Staré polsko-litevské vlastenectví založené převážně na 

dynastickém a teritoriálním principu je postupně nahrazováno vlastenectvím založeným na 

etnickém a jazykovém základě.  

V tomto ohledu měla jistý náskok suvalská gubernie (JZ Litvy), která při třetím dělení Polska 

v roce 1795 připadla Prusku a v roce 1807 se po podepsání Tylžského míru stala součástí 

Napoleonem nově vytvořeného Varšavského velkovévodství. Code civile, který zde byl 

Napoleonem zaveden a který rušil nevolnictví, zůstal v platnosti i po zániku Varšavského 

velkovévodství, vytvoření Kongresovky a jejím následném připojení k Rusku. Díky tomu se 

suvalská gubernie spolu s tzv. Žmudí stala ve druhé polovině 19. století centrem národně-

emancipačních snah, ačkoliv zde žilo jen 15% Litevců.  

 

Lednové povstání a důsledky jeho porážky 

Dalším významným mezníkem v litevském národně-emancipačním boji je lednové povstání 

roku 1863, které se stalo poslední velkou demonstrací sounáležitosti Poláků a Litevců a jejich 

společného boje proti cizí nadvládě.  

Litevský provinciální komitét, který byl ustanoven v roce 1862 a v jehož čele stanul radikální 

demokrat Konstantin Kalinowski, zástupce tzv. červených37, se 1. února roku 1863 prohlásil 

za revoluční vládu a manifestem z téhož dne slíbil rolníkům půdu bez nutnosti vykupovat se. 

V polovině března však ve vedení polského povstání převážilo křídlo tzv. bílých, šlechtických 

konzervativců vedených Jakubem Geysztorem38, které zrušilo Litevský provinciální komitét 

a anulovalo všechny předchozí dekrety červených. Hlavním cílem bílých, kteří se stejně jako 

červení zformovali v průběhu druhé poloviny 50. let, bylo osvobození Litvy v rámci polského 

státu, návrat šlechty do veřejného života a obnova univerzity a kulturních institucí. Sociální 

a demokratizační požadavky radikálů tak byly odsunuty do pozadí.  

Povstalci, kterým se kvůli vnitřním rozporům nepodařilo vytvořit regulérní armádu a kteří 

bojovali především jako partyzáni v menších rozptýlení jednotkách, byli postupně likvidováni 

                                                 
37 Stranu červených reprezentoval kromě právníka Konstantina Kalinowského, také kněz Adam Mackiewicz. 
Halina BERESNEVIČIŪTö- NOSÁLOVÁ: Litva. Stručná historie států, Libri, Praha 2006, s. 115  
38 Dalšími čelnými představiteli bílých byli Alexandr Oskierka a Alexandr Domeyka. Tamtéž, s. 115 
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carským vojskem. Pod tlakem neúspěchů předali bílí koncem července 1863 vedení opět 

Kalinowskému. Ten však již nedokázal zabránit definitivní porážce povstání, které postupně 

opouštěly masy rolníků, především díky carskému nařízení o pozemkové reformě z 13. března 

186339. Na konci července roku 1863 opustila povstání i šlechta a v boji pokračovala již jen 

hrstka studentů a sedláků. 

Po potlačení lednového povstání na počátku roku 1864 byla zintenzívněna rusifikace 

a protikatolická opatření. Represe generálního gubernátora, hraběte Nikolaje Muravjova, 

který si kvůli vysokému počtu veřejných poprav40 vysloužil přezdívku „Věšatěl“ (kat), 

dopadly především na šlechtu a církev a ve svém důsledku vedly k definitivnímu podlomení 

polonofilské kulturní orientace litevské společnosti41. Na statky katolické šlechty byla uvalena 

zvláštní desetiprocentní daň a na základě tzv. zvláštního pravidla bylo občanům 

Severozápadního kraje zakázáno obsazovat úřednická místa. Ze šlechtické samosprávy zůstal 

pouze úřad maršálka, který však již nebyl volen, nýbrž dosazován carem. Dále došlo 

k zostření cenzury a v roce 1864 k zákazu tisku litevských knih latinkou a od roku 1872 také 

švabachem. Jediným písmem, kterým mohly být tištěny litevské knihy se stala tzv. graždanka 

tj. dnešní azbuka.  

V letech následujících po potlačení lednového povstání byla dokončena plná rusifikace 

školství. Na základě zákona z 23. března 1864 se jediným legálním vyučovacím jazykem na 

základních a středních školách stala ruština a učitelem mohla být jen osobnost ruské 

národnosti. Ve snaze vychovat loajální a s ruskou kulturou důvěrně seznámené litevské 

intelektuály bylo také vytvořeno 10 stipendií pro litevské studenty na ruských universitách.  

Díky mírnějším poměrům na území bývalé Kongresovky byla později litevština povolena jako 

nepovinný předmět na gymnáziích v Suvalkách a Mariamopoli (obě v gubernii Suvalki) 

a z praktických důvodů také v církevních seminářích v Kovně (od 1869), Vilně a Seinai (od 

1882). Tyto školy se spolu s univerzitami v Moskvě a ve Varšavě staly centry litevského 

národně-osvobozovacího procesu v 60. letech.  

Všechna výše zmíněná rusifikační opatření v průběhu 60. a 70. let 19. století nevedla 

k potlačení litevského národního hnutí a plné rusifikaci Litevců, jak bylo původně zamýšleno. 

Litevské národní obrození pouze zbrzdila, zkomplikovala, ale nezastavila ho a navíc tvrdým 

                                                 
39 Tímto nařízením byly s platností od 1. 5. 1863zrušeny poddanské povinnosti a zároveň snížen výkup o 20%. 
40 Popraveno bylo celkem 128 osob a přes 9 000 lidí bylo posláno na Sibiř. Jerzy OCHMAŃSKI: Historia Litwy, 
Wroclaw 1982, s. 223 
41 Muravjovovo chování a způsob uvažování dostatečně charakterizuje jeho odpověď na otázku, jaké Poláky 
považuje pro Rusko za nejužitečnější: „Pověšené!“ Luboš ŠVEC: Tertius gaudens? Litevci mezi germanizací, 
polonizací a rusifikací, in: Nations–Identities. Historical consciousness: Volume dedicated to prof. Miroslav 
Hroch, Praha 1997, s. 265, pozn. 20 
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potlačením polském kultury paradoxně napomohla růstu litevského národního sebevědomí 

avymezení se litevské kultury vůči kultuře polské. Dokladem čilého kulturního života ve 

Vilně v 60. letech je mj. vznik veřejné knihovny v roce 1867 a Archeologické a muzejní 

společnosti v roce 186442, malířské školy v roce 1866 či školy hudební v roce 1867. 

Centry národního hnutí, jakýmisi oázami liberálního a demokratického myšlení, se v této 

době stávaly venkovské statky, kam se po uzavření univerzity stahovala litevská šlechta a 

mnozí z bývalých profesorů a studentů43. 

Mnohem větší úlohu v oživení litevského národního hnutí v této době však sehrála církev, 

která se stala hlavním organizátorem litevského odporu, neboť jako jediná byla relativně 

nezávislou místní organizací schopnou soustavněji čelit rusifikaci a organizovat národní hnutí 

na větším území.  

Církev v čele s již několikrát zmiňovaným žemaitským biskupem Motiejem Valančiusem 

(1801-1875) stála v roce 1867 u zrodu organizování přepravy a distribuce litevských knih 

tištěných latinkou44, které se ve velkém pašovaly z Malé Litvy, kam se tak po mnoha 

desetiletích opět přeneslo centrum vydávání litevských knih a časopisů45.  

Velmi záhy se do pašeráctví knih vedle kněžích zapojili i vzdělanci, knihkupci, část šlechticů 

a masově také litevští sedláci a rolníci a do Litvy tak začala proudit nejen literatura 

náboženská, nýbrž také světská, která v pozdějších letech převážila. Bezprostředně po zákazu 

tisku litevských knih latinkou v roce 1864 tvořily náboženské publikace 71% veškeré 

nelegálně distribuované literatury, naproti tomu v letech 1901-1904 to bylo již pouze 30% 46. 

Litevští čtenáři velmi disciplinovaně ignorovali legální literaturu tištěnou v graždance 

a pašeráctví tak jen kvetlo. V letech 1864–1904, tedy v době zákazu latinky, vyšlo 

                                                 
42 Již v roce 1855 byla založena Prozatímní komise archeologická s muzeem starožitností, která byla 
zlikvidována během represí v roce 1865. Dopisujícími členy této komise byl mj. Václav Hanka, Pavel Josef 
Šafařík, Karol Vladislav Zapp či Ludwik Rittersberg. Více o činnosti této komise viz Małgorzata STOLZMAN: 
W kręgu uniwersyteckiej tradycji. śycie kulturalne w Wilnie po roku 1831, in: Kamila Mrozowska (red.), Studia 
z dziejów uniwersytetu Wileńskiego 1579–1979 (=Zeszyty naukowe UJ DLIV, Práce Historyczne zesz. 64), 
Warszawa-Kraków 1979, s. 139-143 
43 Jednalo se například o šlechtický velkostatek Vladase Putvinského, kde Jonas Jablonskis v roce 1900 sestavil 
litevskou gramatiku a nebo velkostatek Dabynkiné hraběte Zubova, jenž se stal místem, kde byla založena 
Litevská demokratická strana. Halina BERESNEVIČIŪTö- NOSÁLOVÁ: Litva. Stručná historie států, Libri, 
Praha 2006, s. 128 
44 Prvotní organizace, u jejíhož zrodu stál biskup Valančius, byla narušena již v roce 1870, kdy byla většina 
Valančiusových spolupracovníků zatčena a poslána na Sibiř. Vytautas MERKYS: Bishop Motiejus Valančius 
(1801–1875) as a Herold of the Lithuanian National Revival, in: Nations–Identities. Historical consciousness: 
Volume dedicated to prof. Miroslav Hroch, Praha 1997, s. 107–108 
45 Tento jev byl pouze dočasný. Po uvolnění poměrů v ruském záboru počet litevských knih vytištěných na 
území Malé Litvy opět výrazně poklesl.  
46 Halina BERESNEVIČIŪTö- NOSÁLOVÁ: Litva. Stručná historie států, Libri, Praha 2006, s. 125 
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v graždance pouze 55 tiskovin a to převážně učebnic pro státní školy. Ve východním Prusku 

v té samé době bylo vydáno téměř 3000 litevských titulů47.  

O významu pašeráctví knih v litevském národně-emancipačním boji svědčí také fakt, že Litva 

jako jediná země postavila na výraz díků těmto lidem pomník48.  

Díky kněžím a nelegálním spolkům pašeráků knih a čtenářů začaly na litevském venkově 

vznikat také tajné školy, kde se děti učily číst a psát litevsky a polsky49. Tyto nelegální školy 

výrazně napomohly udržet úroveň vzdělanosti litevského etnika, neboť Litevci odmítali 

posílat své děti do státních škol. Podle oficiálních statistik navštěvovalo státní školy 

v kaunaské gubernii v roce 1897 jen 6,1% a ve vilniuské 9,5% dětí50. 

 

Vznik časopisů Aušra a Varpas  

Během sedmdesátých let dochází k aktivizaci národně uvědomělé litevské inteligence 

a k jejímu důslednému vymezení se vůči polskému etniku. Největší vliv na opuštění staré 

představy zemského patriotismu a na formování nových myšlenek měl Jonas Basanavičius 

(1851-1927), který inicioval v roce 1883 založení časopisu Aušra51. Osoby sdružené okolo 

tohoto periodika52, které vycházelo jednou měsíčně zpočátku v pruském Ragnetu a později 

v Tylži53, se přihlásily k aktivitám starší generace národních buditelů, která se zabývala 

především sběratelskou a vědeckou činností. Oproti této starší generaci však kladli větší důraz 

na poznávání minulosti, kterou chápali především jako kulturní odkaz, a proto svou pozornost 

zaměřovali více na lidové umění, písně a zvyky. Odmítali se jakkoli angažovat v politice. 

                                                 
47 Radegast PAROLEK: Litevská literatura. Vývoj a tvůrčí osobnosti, Bohemika, Praha 1996, s. 47. Jerzy 
Ochmański uvádí v publikaci Historia Litwy (Wroclaw 1982, s. 229–230) jiné číslo. Podle něj vyšlo v graždance 
v letech 1865–1882 celkem 58 knih, z nichž pouze jedna byla od litevského autora. 
48 Pomník, jehož autorem je sochař J. Zikaras, byl odhalen v Kovně (Kaunasu) v roce 1939. Více o pašování 
knih na Litvu  Vytautas MERKYS: Knygnešiu laika, 1864-1904, Vilnius 1994. Srov. recenze Luboše Švece in 
ČČH 96, 1998, č. 1, s. 206–207 
49 Toto soukromé tajné vyučování bylo častěji praktikováno polsky něž litevsky. Jaroslav VALENTA: Vilno. 
Litevci a Poláci, DaS 14, 1992, č. 2, s. 58 
50 Nelegální školy zakládali také místní Poláci, Bělorusové, ruští starověrci a Židé, jichž se zákaz soukromého 
školství rovněž týkal a kteří taktéž odmítali své děti posílat do ruských škol. Halina BERESNEVIČIŪTö- 
NOSÁLOVÁ: Litva. Stručná historie států, Libri, Praha 2006, s. 125–126. Více k organizaci litevského školství 
v letech 1864–1905 Jerzy OCHMAŃSKI: Historia Litwy, Wroclaw 1982, s. 226–227 a Małgorzata 
STOLZMAN: W kręgu uniwersyteckiej tradycji. śycie kulturalne w Wilnie po roku 1831, in: Kamila Mrozowska 
(red.), Studia z dziejów uniwersytetu Wileńskiego 1579–1979 (=Zeszyty naukowe UJ DLIV, Práce Historyczne 
zesz. 64), Warszawa-Kraków 1979, s. 143–148 
51 Halina  BERESNEVIČIŪTö- NOSÁLOVÁ (Litva. Stručná historie států, Libri, Praha 2006, s. 129) navíc 
uvádí jako spoluzakladatele tohoto periodika bývalého studenta práv a filologie v Moskvě a v Petrohradu Jonase 
Šliūpase (1861–1945). Název tohoto časopisu, jehož prvních pět čísel bylo vytvořeno v Praze, bývá do češtiny 
překládán buď jako Úsvit (Dějiny Pobaltských zemí, s. 139) nebo Červánky (Miroslav Hroch, s. 200), popř. 
Jitřenka (Litva. Stručná historie států, s. 129). 
52 Mezi spolupracovníky Aušry patřili např. A. Vištelis, J. Zauervenais, M. Davainis-Silvestraitis, M. Akelaitis, 
J. MIlauskas-Miglovara aj. Radegast PAROLEK: Litevská literatura. Vývoj a tvůrčí osobnosti, Bohemika, Praha 
1996, s. 50 
53 Luboš ŠVEC – Vladimír MACURA – Pavel ŠTOLL: Dějiny pobaltských zemí, LN, Praha 1996, s. 139 
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Požadovali pouze uznání Litevců jako samostatného národa a jeho nezávislost na polském 

etniku. Z politického hlediska byli tedy stoupenci Aušry umírněnými liberály.  

Vědecká úroveň tohoto protipolsky zmařeného časopisu byla spíše průměrná až podprůměrná 

a jeho obsah plně poplatný romantickým představám idealizujícím starou pohanskou Litvu. 

Čtenářská základna tohoto časopisu byla ještě poměrně úzká. Odebírali ho především studenti 

a příslušníci svobodných povolání, kteří byli nezávislí na státní moci a drobná šlechta ze 

Žmudi. Přesto však tento časopis během své krátké existence54 výrazně ovlivnil další vývoj 

litevského národního obrození. Kolem Aušry se shromáždili organizátoři nejrůznějších 

vlasteneckých akcí, jejichž program se stal východiskem k formování dalších cílů litevského 

národně-osvobozeneckého hnutí. Jazyk Aušry se stal základem moderního litevského 

pravopisu a dále také především díky tomuto periodiku začala polská veřejnost brát litevské 

vlastence vážně. Vyjadřovala se o nich především jako o zrádcích a ničitelích polsko-litevské 

kulturní a politické pospolitosti. 

Obsah tohoto časopisu pobuřoval kromě polských vlastenců také litevské konzervativce, kteří 

nesouhlasili především s nekritickým obdivováním staré pohanské Litvy a protipolským 

charakterem časopisu, neboť polské vlastenectví chápali jako možnou hráz proti postupující 

rusifikaci. Rovněž jim vadily některé úvahy o sociálních reformách55.  

Konzervativní klerikálové v čele s Antanesem Baranauskasem (1835-1902) reagovali na šířící 

se liberální a z jejich pohledu ateistické myšlenky v roce 1887 založením časopisu Šviesa 

(Světlo). Tento časopis, který vycházel pouze jeden rok, chtěl navázat na snahy biskupa 

Valančiuse (1801-1875), tedy nadále propagovat zemský patriotismus založený na katolické 

víře a kulturní a historické sounáležitosti Litevců a Poláků. Po zániku tohoto periodika, se 

stoupenci konzervativního křídla litevských národních buditelů seskupili kolem časopisu 

Žemaicių ir Lietuvos Apžvalga (Žmuďský a litevský obzor, 1890-1896). Od poloviny 90. 

letech se pak mluvčím konzervativců stal časopis Tevynis Savgas (Strážce vlasti), okolo něhož 

se začalo formovat křídlo radikálně nacionalistických mladých klerikálů56. 

                                                 
54 Kvůli neustálým finančním potížím přestal tento časopis vycházet již po třech letech. Do roku 1886 bylo 
vydáno celkem 40 čísel v 29 sešitech. Miroslav HROCH: Evropská národní hnutí v 19. století. Společenské 
předpoklady vzniku novodobých národů, Svoboda, Praha 1986, s. 201. Halina BERESNEVIČIŪTö- 
NOSÁLOVÁ: Litva. Stručná historie států, Libri, Praha 2006, na s. 129 jako důvod zániku Aušry uvádí 
nesmiřitelnost názorů jednotlivých redaktorů.. Kolektiv autorů v Dějinách pobaltských zemí (LN, Praha 1996, 
s. 139) hovoří pouze o tom, že byl časopis zastaven.  
55 Podrobně k časopisu Aušra viz Jerzy OCHMAŃSKI: Historia Litwy, Wroclaw 1982, s. 230–232 
56 Jejich hlavním přínosem byl boj o prosazení se litevštiny do kázání a probuzení národního vědomí sedláků. 
Naděžda SLABIHOUDOBÁ (est)–Alena VLČKOVÁ (lit)–Pavel ŠTOLL (lot): Slovník pobaltských spisovatelů, 
Libri, Praha 2003, s. 12 
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Tři roky po zániku Aušry, tedy v roce 1889, vznikl z iniciativy spolku Litva57 liberální časopis 

Varpas (Zvon)58, který vycházel pravidelně jako měsíčník až do roku 1905 nejprve v pruském 

Ragnetu a od roku 1891 v Tylži59.  

Publikováním lidových básní a důrazem na historii se Varpas přihlásil k odkazu Aušry. Avšak 

svým důrazem na hospodářské a sociální otázky60 a boj za zvýšení úrovně vzdělanosti 

a silnější podíl litevského živlu na všech stupních škol, jasně vytyčil novu cestu litevského 

národně-osvobozeneckého boje. Na rozdíl od Aušry se Varpas stal časopisem výrazně 

politicky orientovaným sdružujícím demokratičtější část litevských obrozenců.  

Inspiraci pro svůj politický program hledali obrozenci sdružení okolo Varpasu mj. v italském, 

polském či irském národně-osvobozovacím boji. Avšak nejčastěji se na stránkách Varpasu 

objevovaly zprávy o českém národním hnutí a nejrůznějším událostech týkajících se české 

společnosti a českých dějin, např. popis událostí souvisejících s bitvou na Bílé hoře. V těchto 

článcích bylo často upozorňováno na paralely česko-německých a litevsko-polských vztahů a 

možnostech inspirace pro Litevce v českém národním obrození a to jak v otázce zdůvodnění 

požadavků národních buditelů, tak i při jejich praktické realizaci61. 

V řadách stoupenců tohoto časopisu, nazývaných Varpininkai, postupně vykrystalizovaly 3 

základní politické směry. Umírnění, kteří požadovali kulturní autonomii a kteří se vyhýbali 

jakémukoliv možnému konfliktu s carem. Dále liberální proud, na jehož základech se v roce 

1902 ustanovila Litevská demokratická strana, která udělala z Varpasu svůj tiskový orgán, 

a která patrně jako první zformulovala ve svém politickém programu cíl vytvoření nezávislé 

                                                 
57 Spolek Litva založili v roce 1888 litevští studenti na varšavské universitě a jeho hlavním cílem bylo sjednotit 
tamní litevské studenty. 
58 Od roku 1889 vydával v Prusku tento časopis M. Jankus. Redakci vedl J. Adamavičius pod pseudonymem 
Šernus, ale rozhodující vliv na podobu časopisu měl Vincas Kudirka (1859-1899), překladatel, autor znamenité 
satirické prózy a tvůrce litevské národní hymny, který během svých varšavských studií stál u zrodu spolku Litva. 
Naděžda SLABIHOUDOBÁ (est)–Alena VLČKOVÁ (lit)–Pavel ŠTOLL (lot): Slovník pobaltských spisovatelů, 
Libri, Praha 2003, s. 137–138 
59 Jerzy OCHMAŃSKI: Historia Litwy, Wroclaw 1982, s. 233 
60 Objevují se v něm např. rady, jak mají litevští selští synkové najít uplatnění ve městě, aniž by se asimilovali. 
Dále zde byly např. zveřejňovány instrukce pro modernizaci zemědělských provozů.  
61 Kontakty mezi českým a litevským etnikem jsou mnohem staršího data. O litevský jazyk a litevský folklor 
projevoval zájem již František Ladislav Čelakovský, zakladatel české baltistiky, který se inspiroval krásou 
litevských dainů a podobně jako tamní literáti počátku 19. století dokázal ve svých dílech skloubit prvky 
klasicistní a osvícenské s prvky romantickými. Kromě Čelakovského a později Šafaříka projevoval zájem 
o Litvu také František Palacký. Kontakty s vilenskými vzdělanci v pozdějších letech udržoval např. Václav 
Hanka či Karol Zapp a Luvik Rittersbuerg, kteří byli členy vilenské archeologické komise. Více k otázce česko-
litevských vztahů a vzájemných kontaktů Rimantas MIKNYS: Čeku tautinis judejimas ir lietuvos liberalai XIX. 
a. pab. – XX. a pradž. („Varpas“) = České národní hnutí a litevští liberálové koncem XIX. a začátkem XX. 
století („Varpas“), in: Česko-litevské vztahy v průběhu staletí = Lietuviu ir čeku santykiani amžiu begyje. Praha 
1998, s. 59–61 + 61–63; Radegast PAROLEK: Čelakovský a typologie obrození Baltu (teze), in: Pocta 
Čelakovskému. Příspěvky ze sympozia k 200. výročí narození zakladatele české balistiky Františka Ladislava 
Čelakovského, Praha 2004, s. 19–23; Luboš ŠVEC: České národní hnutí a baltská etnika: motivace zájmu a 
styčné plochy, tamtéž, s. 30–36 
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Litvy v etnických hranicích s rovnými právy pro všechny její národnosti. Posledním 

politickým směrem, který vykrystalizoval v prostředí časopisu Varpas byl směr socialistický, 

na jehož základech v roce 1896 vznikla jako první litevská strana Sociálnědemokratická 

strana Litvy, která v letech 1896-99 vydávala časopis Litevský dělník (Lietuvos darbininkas).  

Od roku 189062 vycházel jako příloha Varpasu časopis Ukininkas (Hospodář), prostřednictvím 

něhož chtěla obě radikální křídla sdružená kolem časopisu Varpas, tj. demokratické 

i socialistické, vychovávat rolníky jako dobré hospodáře a také jako uvědomělé bojovníky 

proti ruské správě. Objevovaly se zde mj. rady, jak zlepšit výnosy polí, informace o 

technických novinkách atd. 

 

Revoluce 1905 na Litvě a závěrečná fáze litevského národního obrození 

Na počátku 20. století se podařilo litevskému národnímu obrození dohnat původní zpoždění. 

Podobně jako ostatní pobaltské státy se dostalo se do fáze masového hnutí, což se 

nejvýrazněji projevilo  právě během událostí roku 1905. V průběhu této revoluce, kdy se mj. 

s konečnou platností ukázala neúspěšnost předchozích rusifikačních snah a nezávislost 

litevského národa na polském, byla také dokončena politická diferenciace Litvy63 a litevské 

národní obrození tak vstoupilo do své závěrečné fáze.  

Rusko-japonská válka, která začala v únoru roku 1904 japonským útokem na ruské lodě 

kotvící v přístavu Port Arthur a Čemulpchu, přispěla k dalšímu zhoršení již tak špatné 

ekonomické situace v Rusku a ve svém důsledku vedla k výbuchu první ruské revoluce. 

Bezprostřední příčinou této revoluce se stalo krvavé potlačení spontánní masové demonstrace 

pracujících před Zimním palácem dne 22. ledna 1905, které vstoupilo do historie pod názvem 

„krvavá neděle“. Po potlačení této demonstrace, při níž bylo  zraněno 240 lidí a 70 lidí zabito, 

postupně propukaly stávky ve všech větších městech, mj. v Moskvě, Rize a Varšavě a Vilnu. 

Svého vrcholu dosáhla revoluce na podzim roku 1905, kdy stávka moskevských železničářů 

přerostla ve stávku generální. A jak vypadala revoluce 1905 na Litvě? 

                                                 
62 Kolektiv autorů v Dějinách pobaltských zemí (Luboš ŠVEC – Vladimír MACURA – Pavel ŠTOLL: Dějiny 
pobaltských zemí, LN, Praha 1996) uvádí na s. 140, že tato příloha časopisu Varpas vycházela až od roku 1895. 
63 V čele sociální demokracie, která od poloviny roku 1905 užívala název Sociálně demokratická strana Litvy, 
stanul Steponas Kairys a Vincas Mickievičius-Kapsukas. Prosazovali federaci Litevců s ostatními národy 
západní části Ruska, vycházeli tedy z teritoriálního principu. Druhou stranou pak byla Litevská lidová strana, 
roku 1914 přejmenovaná na Litevskou národně-socialistickou demokratickou stranu, která hájila zájmy 
radikálnějšího rolnictva a jež měla blízko k eserům. Jejími členy byly mj. Jurgis Šaulys, Mykloas Sleževičius 
a Jonáš Vilenišiš. Poslední stranou byly klerikálové. Litevskou křesťansko demokratickou stranu v této době 
vedl biskup Ropp a jejím hlavním tiskovým orgánem byl Žemaitský a litevský obzor. Luboš ŠVEC – Vladimír 
MACURA – Pavel ŠTOLL: Dějiny pobaltských zemí, LN, Praha 1996, s. 148 
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Rolnické nepokoje zde nenabyly takové intenzity jako v ostatních pobaltských guberniích. 

Centry stávkové aktivity dělnictva se stala především města Vilno, Kovno, Šiaulia a 

Panevežys. Narozdíl od ostatních částí ruského státu docházelo v Litvě také ke spontánním 

útokům rolníků na ruské úředníky a učitele. Sociální aspekty nebyly tak důležité jako v jiných 

částech Ruska, mnohem důležitější byly aspekty národní. Roli komunikačního prostředku 

mezi hrstkou obrozenců ve Vilnu a celou litevskou provincií sehrály noviny Vilikus Žinios 

(Vilenské noviny) vydávané od r. 1904 Petrasem Vileišisem64.  

Ještě před výbuchem této revoluce, v době zvyšujícího se napětí mezi Ruskem a Japonskem, 

byl dne 7. května 1904 zrušen zákaz tisku litevských knih latinkou a litevština byla povolena 

jako vedlejší předmět pro výuku na soukromých školách, od roku 1905 i na školách státních. 

Dále byla zrušena omezení při nabývání majetku a půdy a povolen návrat litevským 

představitelům z emigrace. V předvečer revoluce byla také dokončena kodifikace spisovné 

Litevštiny, na níž má hlavní zásluhu Jonas Jablonskis (1860–1930), který v roce 1901 pod 

pseudonymem Petras Kriaušaitis vydal v Tylži Mluvnici spisovného jazyka. Příručku pro 

spisovatele a čtenáře, v níž mj. přihlížel také ke zkušenosti české jazykovědy. 

Po vydání říjnového manifestu dne 30. 10. 1905, v němž se car Mikuláš II. (1894-1917) 

zavázal zavést občanské svobody a svolat řádný zastupitelský zákonodárný sbor, tzv. dumu, 

se ve dnech 4.–6. prosince 1905 sešel ve Vilnu celonárodní sněm65, který pod vedením Jonase 

Basanavičiuse (1851–1927) zformuloval litevský národní politický program. V něm bylo mj. 

požadováno sjednocení litevských oblastí v etnických hranicích a jejich autonomie, dále 

svolání sněmu vzešlého z demokratických voleb a zavedení litevštiny do škol, úřadů a kostela. 

V neposlední řadě autoři tohoto programu vyzvali Litevce ke spojení všech národních sil, 

k ignorování ruských škol a jiných státních institucí a vytvoření sítě vlastních škol národních. 

Ačkoliv z těchto požadavků byla po potlačení revoluce v červenci 190766 splněna jen otázka 

jazyková67, zapsal se tento sněm do paměti Litevců jako Velký sněm (Didysis seimas). 

Na základě již zmíněného říjnového manifestu byly vypsány volby a v roce 1906 se sešla 

první duma. Tato duma, která zasedala až do roku 1907 byla stejně jako druhá duma 

zasedající v roce 1907 rozpuštěna bez konkrétních výsledků.  Ve třetí (1907-1912) a čtvrté 

                                                 
64 Více k průběhu revoluce 1905 na Litvě viz Jerzy OCHMAŃSKI: Historia Litwy, Wroclaw 1982, s. 257–262 
65 Na tomto sněmu se sešlo 2000 delegátů samosprávy a spolků z celého carského Ruska a pruského území, dále 
demokratická emigrace a zástupci litevských kolonií rozprášených po celém Rusku. Stejně jako v dalších 
pobaltských zemích byly za poslankyně zvoleny i ženy. Halina BERESNEVIČIŪTö-NOSÁLOVÁ: Litva. 
Stručná historie států, Libri, Praha 2006, s 130–131 
66 Za konec revoluce bývá považováno rozpuštění druhé dumy v červenci roku 1907. 
67 V roce 1906 car povolil výuku v mateřštině na základních i středních školách a v roce 1907 byla ve Vilnu 
otevřena první litevská škola. 
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(1912-1917) dumě neměli Litevci vzhledem k opravenému systému kurií téměř žádné 

zastoupení68  

Ačkoliv se tedy nepodařilo prosadit téměř žádné požadavky formulované na tzv. Velkém 

sněmu a možnost politicky se angažovat v následujících letech byla také značně omezená, 

kulturní69 a hospodářský život v Litvě se nerušeně rozvíjel, a Litevci tak nezadržitelně spěli ke 

své národní samostatnosti. 

                                                 
68 Ve třetí čtvrté dumě zasedalo celkem 14 poslanců z Litvy a z nich jen 4 za národně angažované Litevce, 
zbytek byli velkostatkáři a ruští úředníci. Halina BERESNEVIČIŪTö- NOSÁLOVÁ: Litva. Stručná historie 
států, Libri, Praha 2006, s. 131 
69 Od roku 1907 se Vilnu působila Litevská vědecká společnost, dále Spolek Vilnias kankl÷s, který organizoval 
operní představení a činohru. Téhož roku vznikla Litevská umělecká společnost, která připravila první výstavu 
litevského umění, Ve stejném roce, tj. v roce 1907 byla ve Vilně uvedena také první opera. Halina 
BERESNEVIČIŪTö- NOSÁLOVÁ: Litva. Stručná historie států, Libri, Praha 2006, s. 131, Jaroslav 
VALENTA: Vilno. Litevci a Poláci, DaS 14, 1992, č. 2, s. 58 ke kulturnímu rozvoji Litvy po roce 1905 více viz 
Jerzy OCHMAŃSKI: Historia Litwy, Wroclaw 1982, s. 266–269 



 Romana Kmochová 
 2. roč., bc., ARCH-PVH 

19 19 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY  

BERESNEVIČIUTö-NOSÁLOVÁ, Halina: Litva. Stručná historie států, Libri, Praha 2006  

 

DOPART, Bogusław: Z polistopadowych dziejów tzv. szkoły litewskiej w literaturze polskiej 

czasów romantyzmu, in: Wileńskie konteksty romantyczne, Vilnius 1996, s. 109–120 

 

HROCH, Miroslav: Evropská národní hnutí v 19. století. Společenské předpoklady vzniku 

novodobých národů, Svoboda, Praha 1986, s. 194–212 

 

JAKUBENAS, Regina: ZalaŜky romantyzmu w periodykach wileńskich, in: Wileńskie 

konteksty romantyczne, Vilnius 1996, s. 188–195 

 

MARTÍNEK, Libor: K oslavám 200. narození Adama Mickiewicze na Litvě, In: Adam 

Mackiewicz. Texty a kontexty, Olomouc 1999, s. 174–178 

 

MERKYS, Vytautas: Bishop Motiejus Valančius (1801–1875) as a Herold of the Lithuanian 

National Revival, in: Nations–Identities. Historical consciousness: Volume dedicated to prof. 

Miroslav Hroch, Praha 1997, s. 92–111 

 

MICKIEWICZ, Adam: Pan Tadeáš čili poslední nájezd na Litvě, šlechtický příběh z r. 1811 a 

1812 ve dvanácti zpěvech, přeložil Erich Sojka, Odeon, Praha 1969 

 

MIKNYS, Rimantas: Čeku tautinis judejimas ir lietuvos liberalai XIX. a. pab. – XX. a pradž. 

(„Varpas“)  = České národní hnutí a litevští liberálové koncem XIX. a začátkem XX. století 

(„Varpas“), in: Česko-litevské vztahy v průběhu staletí = Lietuviu ir čeku santykiani amžiu 

begyje. Praha 1998, s. 59–61 + 61–63  

 

OCHMAŃSKI, Jerzy: Historia Litwy, Wroclaw 1982 

 

PAROLEK, Radegast: Čelakovský a typologie obrození Baltu (teze), in: Pocta Čelakovskému. 

Příspěvky ze sympozia k 200. výročí narození zakladatele české balistiky Františka Ladislava 

Čelakovského, Praha 2004, s. 19–23 

 

TÝŽ: Litevská literatura. Vývoj a tvůrčí osobnostim Praha 1996 



 Romana Kmochová 
 2. roč., bc., ARCH-PVH 

20 20 

SLABIHOUDOVÁ, Naděžda (est)–VLČKOVÁ, Alena (lit)–ŠTOL, Pavel (lot): Slovník 

pobaltských spisovatelů, Libri, Praha 2003 

 

STOLZMAN, Małgorzata: W kręgu uniwersyteckiej tradycji. śycie kulturalne w Wilnie po 

roku 1831, in: Kamila Mrozowska (red.), Studia z dziejów uniwersytetu Wileńskiego 1579–

1979 (=Zeszyty naukowe UJ DLIV, Práce Historyczne zesz. 64), Warszawa-Kraków 1979, 

s. 121–150 

 

ŠVEC, Luboš: České národní hnutí a baltská etnika: motivace zájmu a styčné plochy, in: 

Pocta Čelakovskému. Příspěvky ze sympozia k 200. výročí narození zakladatele české 

balistiky Františka Ladislava Čelakovského, Praha 2004, s. 30–36 

 

TÝŽ: Tertius gaudens? Litevci mezi germanizací, polonizací a rusifikací, in: Nations–

Identities. Historical consciousness: Volume dedicated to prof. Miroslav Hroch, Praha 1997, 

s. 252–266 

 

ŠVEC, Luboš- MACURA, Vladimír- ŠTOLL, Pavel: Dějinách pobaltských zemí, Praha 1996 

 

VALENTA, Jaroslav: Vilno. Litevci a Poláci, DaS 14, 1992, č. 2, s. 56–59 


