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Vilno/Wilna/Vilnius – m ěsto růzností 

 

Se svými 541 600 obyvateli (2003) představuje hlavní město Litvy Vilnius 

v jihovýchodní části země nejen největší sídlo země, ale i duchovní a kulturní centrum. Jeho 

vliv však není na rozdíl  od  ostatních pobaltských metropolí dominantní, v mnohém mu 

konkuruje Kaunas, menší o pouhých sto tisíc obyvatel.   

Podle legendy měl Vilnius založit a přenést sem správu země z Trakai (Staré Troky) 

v roce 1316 velkokníže Gediminas pod dojmem svého snu o železném vlkovi, který vyl na 

blízkém kopci. Vytí Gediminasovi napovědělo, že v místě jednou vznikne významné město, a 

tak se rozhodl přímo na zmiňovaném vrchu postavil své sídlo, Horní Gediminasův hrad. 

Přítomnost člověka je tu však archeologicky prokázána v 11. století, na místě katedrály sv. 

Stanislava se nacházelo posvátné místo pohanských Baltů, tzv. Perkunasova svatyně. Do 

psané historie Vilnius vstoupil již rovnou jako hlavní město Litvy roku 1323. Počáteční slibný 

rozvoj měšťanské zástavby v podhradí byl poněkud zbržděn křižáky, kteří roku 1378 město 

pod vedením Gottfrieda Lindena ze dvou třetin poplenili a vypálili. Největších změn na sídlo 

moderního stylu však středověký Vilnius doznal až za slavného Jagiełła – Vladislava II. 

Předně byly odstraněny veškeré pohanské sakrální stavby, město přešlo na magdeburský 

právní okruh a v následujícím 15. věku rychle rostlo. Původní dřevěná zástavba se 

proměňovala ve zděnou, sám Jagiełło inicioval výstavbu několika chrámů – nejdůležitějším je 

bezesporu již inzerovaný chrám sv. Stanislava – a získal pro město biskupství. Z dalších 

Jagellonců si Vilnius velmi oblíbil Zikmund II. August a proto hlavně kolem poloviny 16. 

století dochází k realizaci rozsáhlé renesanční výstavby, a to jak v sakrální, tak i ve světské 

architektuře. Jde především o Dolní hrad – rezidenci litevských velkoknížat u vilenské 

katedrály (zničen v 19. století, k vidění pouhé zbytky), palác Barbory Radziwiłłovny a 

v neposlední řadě také systém městského opevnění, z něhož se dochovala Brána úsvitu 

(Aušros vartai). V této době město na řece Neris čítalo kolem 20 000 obyvatel a svou 

velikostí postupně předstihlo Krakov i Moskvu. Zmíněné okolnosti podněcovaly nemalou 

měrou realizaci uměleckých cechovních společenství, roku 1495 zde vzniká cech zlatníků, 

později také hodinářský aj. Další vzestup symbolizuje založení biskupství, mincovny, 

počátkem 20. let 16. věku Bělorus František Skoryna otevřel první tiskárnu.  
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Na základě Lublinské unie z roku 1569 se začal významněji prosazovat polský vliv a 

pokusy o protireformaci. Jezuité transformují své kolegium po devíti letech činnosti roku 

1579 v univerzitu (Alma academia et universitas Vilnensis Societatis Jesu), po dlouhá léta 

jedinou akademickou instituci pro celou přilehlou oblast východně od Krakova, plně pod 

záštitou polského krále Štěpána Báthoryho a papeže Řehoře XII. Paradoxně právě polská 

nadvláda začala Vilniusu povlovně odebírat na významu. Formálně sice byl postaven na 

roveň Krakovu, ovšem v praxi se mohlo pyšnit toliko jen správou přilehlého vojvodství, 

ustanoveného již na Horodelském sněmu roku 1413. Již dlouho také probíhala postupná 

polonizace města, která vrcholila před první světovou válkou – ne Litevci, nýbrž Poláci tvořili 

ve městě majoritu (Litevců se tehdy ve Vilniusu napočítala pouhá 2 %!).  

V 17. století úpadek města  pokračoval. Po epidemiích moru a ničivém požáru z 1. 

července 1610, kdy město téměř celé strávil oheň, Vilnius v letech 1655-1661 dlouhodobě 

okupovali Rusové – údajně zavraždili na 25 000 obyvatel a zpustlo plných 40 % městských 

domů, roku 1702 jsou ve Vilniusu zmiňováni Švédové, 1705 a 1708 znovu Rusové. 

Následovaly další návštěvy červeného kohouta - jsou zaznamenány pro léta 1706, 1715, 1737, 

1741, 1745, 1747, 1748 a 1749. Po sérii těchto tragédií zmizel nadobro Horní hrad a jediným 

jeho reziduem zůstala Gediminasova věž. Přes destrukci mnoha cenných historických budov 

ohni okupanty i přírodními živly si Vilnius zachoval otisk řady architektonických slohů a 

právem je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. 

 Průběh vojenských operací severní války pauperizaci ještě prohloubil, přispěl 

k dezorganizaci cechů a kvalifikovanější řemeslné výroby. Nakonec roku 1794 Vilnius 

dobývají po neúspěšném Kościuszkově povstání, vedené zde jakobínsky smýšlejícím 

plukovníkem Jakubem Jasińskim, Rusové a zřizují vilenskou gubernii, takže město klesá na 

úroveň provinčního sídla. Naplno strategické polohy Vilniusu využil Napoleon Bonaparte, 

sám zde přes měsíc sídlil. I tak ovšem město zůstává třetím největším sídlem carského 

impéria. Během ruské nadvlády dochází k hospodářskému růstu, podporovanému výstavbou 

železnice Varšava-Skt. Peterburg v letech 1860-1861.  

Nespokojenost s ruskou nadvládou vede Litevce spolu s Poláky roku 1831 k povstání, 

krvavě potlačenému 19. června 1831 v bitvě u Vilna. Odpovědí Petrohradu na tuto rebelii se 

stalo zrušení univerzity ve Vilniusu, což na velmi dlouhou dobu zcela umrtvilo kulturní 

rozvoj města i oblasti. V 19. století však Vilnius poskytuje přístřeší čelným představitelům 

běloruského veřejného života, vedle krajanského listu „Naša Niva“ zde vychází převážná 

většina z prací zlatého literárního fondu Běloruska. Nejen Bělorusové se však podíleli na 

budování místní literární slávy. Když roku 1896 založil židovský obchodník Strašun 
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nakladatelství knih pro svou mateřskou židovskou obec, určitě netušil, že položil základ 

největší židovské knihovně v celé Evropě. 

Se vznikem samostatného litevského státu je Vilniusu vrácen statut hlavního města, ale 

již v roce 1920 je anektován s celým okolím Poláky s odůvodněním, že tu žije více 

příslušníků polské než litevské národnosti (hlavním městem poté Kaunas) – není shodou 

náhod, že Josef Piłsudski z Vilenska pocházel (je také ve Vilniusu pochován). Rovněž 

obhajoba vlastní svébytnosti Litvy vůči západní Evropě a zejména Sovětům nebyla 

jednoduchou záležitostí. Situace trvala až do „čtvrtého dělení Polska“, kdy do země 

vpochodovala Rudá armáda. Nejprve Vilnius přičlenila k Běloruské sovětské republice, ale 

nakonec ho navrátila Litvě. Ovšem již 3. srpna 1940 Moskva celou Litvu anektovala jako 

svou sovětskou republiku. Ke zhoršení došlo přičleněním celého Pobaltí do systému Třetí 

říše, jež iniciovala založení ghetta ve Vilniusu. Záhy bylo přikročeno k jeho likvidaci – v říjnu 

1941 Němci povraždili v nedalekém Paneriaiském lese desítky tisíc Židů z menší části ghetta, 

osud zbylých se naplnil v roce 1943 pozvolnou likvidací a deportacemi do koncentračních 

táborů. Čtyři roky nacistické okupace tak přežilo jen 6 % Židů, kteří ještě netušili, že budou 

stíháni i sovětským režimem. Mnoho jich emigrovalo do nově vzniklého Izraele. 

Krvavými lázněmi druhé světové války se zahájila postupná mononacionalizace 

Vilniusu. Po válce město museli opustit všichni Poláci a o dosídlení se postarali Litevci 

z venkovských oblastí. Národnostně unifikovaná Sovětská socialistická republika s Vilniusem 

jako jejím hlavním městem poté sdílela společné osudy se Sovětským svazem až do roku 

1990, kdy byla litevská státnost obnovena. 

Historickým osudem se Vilniusu stal jeho mnohonárodnostní charakter, jenž je dobře 

patrný již jen bohatostí obdob místního jména města v národních jazycích – samotní Litevci 

ho označují jako Vilnius, Poláci ho znají pod jménem Wilno, Bělorusové Wilnja, Němci 

Wilna, Rusové Vilna nebo Wilnjus a početná židovská menšina Wilne. Všechna tato toponyma 

etymologicky pocházejí z názvu říčky Vilnia, protékající městem. Základy neobyčejné 

pestrosti v městě žijících národností podnítil patrně již pohanský velkokníže Gediminas, jenž 

do Litvy pozval „obyvatele všech národností a vyznání“ na pomoc při výstavbě nového 

hlavního města. Předpoklady pro složitou strukturu národnostní skladby však vycházejí již ze 

samotné polohy města – z jihozápadu německý, jihu polský a od západu ruský a běloruský 

vliv atakuje původní litevské obyvatelstvo. Velké etnické přesuny zapřičinily také válečné 

pustošící operace počátkem 18. století, vedené mezi polskými vzdorokráli Augustem II. a 

Stanislavem Leszczyňským. Původní litevské etnikum tak ustupovalo na jihovýchodě 



- 4 -  

slovanskému běloruskému a polskému obyvatelstvu. Litevština mizela z ulic Vilniusu stále 

více, roku 1737 bylo v kostele sv. Jana zrušeno poslední litevské kázání. 

Od raného středověku se ve Vilniusu usazovali Židé a záhy tu začali nabývat 

rozhodující postavení. Jejich počet vzrostl zejména po posílení migrační vlnou souvěrců 

v polovině 17. století, která prchala před pogromy ukrajinských kozáků z jihovýchodu. 

Rostoucí význam vilenského židovstva byl definitivně završen v roce 1623 povolením 

židovského sejmu, plně deklarujícího samosprávnost židovské komunity. Ta Vilnius v závěru 

18. věku etablovala jako proslulé středisko hebraistických a talmudistických studií - stal se 

místem vášnivých polemik mezi chasidismem a ortodoxními Židy v čele se slavným 

vilenským osvícenským rabínem Elijahem ben Solomon Zalmanem (1720-1797). Ve velkém 

také fungoval hebrejský knihtisk. V této době si Vilnius vysloužil přezdívku Jeruzalém 

severu. Před zřízením vilenského ghetta tvořili místní Židé třetí největší komunitu na světě 

(po New Yorku a Varšavě) a ve městě samém byli druhou největší etnickou skupinou. 

Vilenská židovská obec byla sdružena do četných spolků, vycházelo šest židovských deníků a 

celkem ve městě stávalo 105 synagog (dnes existuje pouze jediná z počátku minulého století 

v ulici Pylimo). 

Dalším úhelným kamenem v dějinách litevské metropole je dlouhodobé náboženské 

napětí, které s multietnicitou Vilniusu bezprostředně souvisí. Po Gediminasově iniciativě do 

dosud pohanského města přibývali také pruští Němci, jež zde prostředkovali první křesťanské 

myšlenky, postavili dřevěný kostel sv. Mikuláše a začali konkurovat pravoslaví. Jagiełło 

křesťanství pojal jako hlavní zemskou konfesi a status quo trval až do počátku 16. století, kdy 

do osudů země zasáhla reformace, nalézající živnou půdu především za Zikmunda II. Augusta 

(vládl 1544-1572).  

Od roku 1525 Litva sousedila s protestantským Pruskem a místní německá komunita 

začala velmi brzy nasávat myšlenky reformace. Není bez zajímavosti, že reformní myšlenky 

pomohli šířit také čeští bratří. Ve městě se konala tajná kázání a mezi duchovenstvem si 

získávala velkou oblibu. Tyto pohnutky vedly až k zavedení luterské školy, kterou však po 

třech letech dosáhla uzavřít katolická církev. Její učitel Abraham Kulvietis uprchl do Pruska a 

neúspěšně se pokoušel školu obnovit. Také postoj vládců byl do značné míry problematický. 

V prvních letech je významnou měrou biskupové z Vilniusu tlačili k vydávání dekretů na 

stíhání „heretiků“, Zikmund Starý roku 1521 zakázal jakkoli šířit luterství, ale Zikmund II. 

August, ač zůstal katolíkem, na svém dvoře jinověrce trpěl a také jeho nejbližší okolí jim 

vycházelo vstříc. Postarali se o to zejména Mikołaj Czarny a Mikołaj Rudy Radziwiłłové. Pro 

šlechtickou elitu však záhy bylo atraktivnější kalvínství, v roce 1553 ve svém paláci 
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zbudovali helvétskou svatyni. Nejnesmiřitelnější zůstala logicky katolická církev, jež útočila 

na tradiční protestantské věrouky luterskou a kalvinistickou, ale zaměřovala se také na 

dizunitské kruhy pravoslavné církve (šlo o věřící, kteří roku 1596 nepřijali v Brestu 

Litevském církevní unii – proto uniaté a dizunité) a měla co dělat i s nekřesťanskými Židy, 

mohamedánskými Tatary a posledními zbytky pohanů. Ve Vilniusu se hlavní rekatolizační 

aktivity vedle biskupa ujali též jezuité, uvedení sem na konci 60. let 16. století na jagellonské 

pozvání. Při tom nikterak nepřekážela okolnost, že již v roce 1563 litevská šlechta prosadila 

zákony, garantující široce pojatou náboženskou svobodu – byla totiž koncipována především 

na ochranu před královskou mocí, ne jinou. Jezuité vycházeli z předpokladu, že jinověrce 

sblíží s katolictvím, seznámí-li je nenásilnou formou s jejími základními principy. Zpočátku 

také hlásali, že svoboda vyznání náleží starozákonním náboženstvím, muslimům a Židům, 

nikoliv odštěpencům od římské víry. V podobném duchu se etablovaly nejrůznější mariánské 

družiny, jejichž členové působili svým příkladem na ostatní. Jezuitská kázaní však neměla 

úspěch jen díky své argumentační obratnosti: účast na nich byla povinná pro všechny členy 

městských korporací (cechy a bratrstva). Z tohoto náboženského přímusu se sice šlo od roku 

1638 vyplatit, avšak dovolit si to mohli jen ti bohatší z městské elity. Donutit ke konverzi tak 

šlo i ryze pragmatičtějšími cestami. Za těchto okolností si mohl dovolit být nekatolíkem 

pouze ten, kdo měl sdostatek finančních prostředků.  

Dalším triumfem katolické strany byla výborná jazyková vybavenost – jezuité 

oslovovali polské i litevské obyvatelstvo a nešetřili uštěpačnými poznámkami na adresu 

opoziční strany. Naproti tomu protestanti dlouho nevytvářeli potřebný tlak na katolíky a jejich 

odpor byl velmi vlažný. Až roku 1599 se na společné synodě protestanti spojili 

s pravoslavnými, aby bojovali společně proti katolíkům – byli zde přítomni starší českých 

bratří i zástupci jiných evangelických hnutí z přilehlé oblasti. 

Cechovní představitelé zprvu proti jinověrcům nepostupovali nějak přísně a dokonce 

tolerovali paritní konfesní zastoupení. V 16. století luteráni, kalvinisté a dizunité v ceších 

běžně zastávali místa starších, písařů a pokladníků, což sice oficiálně mělo být pokutováno, 

avšak v praxi se nějaké peněžité sankce opomíjely, zvláště ve zmatcích 17. věku. Pozvolna 

však počty katolických řemeslných mistrů v ceších od závěru století vzrůstaly a spolu 

s pravoslavnými začali vystupovat proti dizunitům a luteránům a odmítali je přijímat do svých 

řad.  

Katolíci atakovali ve velkém i kulturní činnost jinověrců. Šlo zejména o knihtisk. Ve 

Vilniusu se koncentrovaly tiskárny různých náboženských směrů. Nejznámější byla 

protestantská tiskárna Karcana, která se zasloužila o vydání početných děl antické a moderní 
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filozofie a teologie. Nacházela se zde i pravoslavná, později uniatská tiskárna Mamoničů, 

která vytiskla tzv. třetí litevský statut z roku 1588. Na rozkaz Zikmunda III. Jerzy Radziwiłł 

nechal zničit veškerou knižní produkci pravoslavného bratrstva při sv. Duchu. Takové akce 

však pro nekatolický knihtisk neznamenaly rozhodující pohromu a tisklo se dále mimo 

Vilnius za hranicemi nebo pod ochranou mecenášských magnátů. Vyplývá z toho, že i za 

legislativní nepřízně se jinověrci dokázali uplatnit.  

Stíhání nekatolíků se postupně prosazovalo i na dosud klidné půdě. Řeč je o městské 

radě ve Vilniusu, jež až do 17. věku byla k jinověrcům ve svých řadách velmi vstřícná. 

Neshody začaly zevnitř – řečtí katolíci napadali dizunity a nesouhlasili s jejich konšelstvím. 

Dlouhý spor vyřešil August II., jenž dizunitům účast v městské radě pod vysokou pokutou 

zakázal úplně. sumárně ale lze říci, že městská rada nepodléhala protireformačním tlakům 

tolik jako cechy. 

Naproti tomu ve vlastní politické činnosti vilenský magistrát jinověrcům neumožnil 

právě poklidný život. V roce 1577 zakázal zřizování jakýchkoli jejich nových škol či sborů v 

městských domech a nesnažil se zrovna vehementně postihnout viníky požáru budovy 

kalvínského sboru, kteří se vypátrali v řadách jezuitských studentů. Tato akce předznamenala 

vzestup náboženského napětí, které již nemělo daleko k  násilnostem. Roku 1589 se po pěti 

letech činnosti iniciativou krále zavřely dveře pravoslavné školy a bratrstva sv. Trojice, oba 

ústavy však pokračovaly splynutím s dizunitskou školní organizací. Tento postup popudil 

katolíky a dav tvořený řemeslníky, kupci a studenty svatyni násilným způsobem „dobyl“. 

Pravoslavní dostali příležitost pomstít se až v roce 1655, kdy většina uniatů ve strachu před 

blížícím se ruským vojskem opustila Vilnius – napadali a zneuctili hroby včetně ostatků 

purkmistrů Gibla a Kliczewského, nakonec několik katolíků také zabili. Násilnosti 

podporovalo katolické duchovenstvo, panovníci jim až na Štěpána Báthoryho účinně nebránili 

a počínaje Zikmundem III. katolictví veřejně protežovali. Katolíci si přitom nepočínali nijak 

vybíravě - při útoku na kalvinistickou svatyni zničen nejen její sbor, ale i knihovna a archiv a 

někteří jen stěží utekli před rozfanatizovaným davem. Roku 1682 potom katolická strana při 

vzájemných potyčkách několik kalvinistů povraždila. Jinověrci v takových situacích nemohli 

spoléhat na právní ochranu,  nýbrž jen a pouze svých mocných příznivců. Nabízí se otázka, 

proč se nekatolické konfese nepokusily spolupracovat – bránil jim v tom okolnost, že 

kalvinismu holdovali především urození šlechtici a magnáti, kteří by se jen těžko dali 

přemluvit k spojení s luteránsky orientovaným měšťanstvem. 

V polovině 17. století měl Vilnius 5 nekatolických svatyň – kalvínskou, luteránskou, 

islámskou a dizunitskou, zbylých 32 byly uniatů a katolíků (ty měly také vyšší fundace). Tato 
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čísla nevypovídají ovšem nic o celkové skladbě vyznavačů jednotlivých konfesí ve městě, 

neboť v případě protestantských církví byla tolerována vždy a pouze jen jedna jediná.  

Vilnius 16. a 17. století byl po národnostní i náboženské stránce ve své době 

výjimečným jevem, jehož obdobu bychom v soudobé Evropě stěží nalezli. Ačkoliv se ze 

strany vládních kruhů i oficiálně legitimní katolické strany podnikla řada opatření za setření 

jinověreckého rázu města, dochoval se tento unikátní konglomerát konfesí a etnik až do 

minulého století, než mu politické události, otřásající celým evropským kontinentem uštědřily 

políček, z kterého již nebylo cesty zpět. 
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