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MEZIVÁLE ČNÁ LITVA A ROZVOJ KAUNASU JAKO HLAVNÍHO M ĚSTA 

1917 – 1940 

 

POLITICKÉ DĚJINY LITVY 

 

Vznik nezávislého státu 

Pro vznik nezávislé Litvy byla klíčovým obdobím doba první světové války, protože 

již od roku 1916 začali Litevci uvažovat o vzniku samostatného státu. Avšak ještě na počátku 

války se loajálně hlásili k Rusku a carskému režimu, změnu přinesla až německá okupace 

roku 1915 a nástup německé vojenské správy1, v jejímž čele byl generál Erich von 

Ludendorff. Tato situace přiměla litevskou politickou reprezentaci k postupnému 

přeorientování se na Německo. 

Litva měla celkem tři možnosti dalšího vývoje po skončení války.Tou první bylo 

připojení k Německu, druhou získání autonomie v rámci Ruska a třetí ytvoření nezávislého 

státu pod patronací Dohody. Z těchto tří možností se nakonec do popředí dostala třetí 

varianta. 

 Po celou dobu války se na naplnění cesty k nezávislosti tohoto státu se podílela i tři 

zahraniční centra litevské politiky. První se nacházelo v Rusku v okolí poslance dumy 

Martynase Yčase, druhé ve Spojených státech amerických okolo Jonase Šliūpase a Karolise 

Cheschulise a poslední ve švýcarském Lausanne okolo Juozase Gabryse. 

 V srpnu 1915 se v Lausanne sešli zástupci Litevců a vydaly proklamaci2, která 

obsahovala dva hlavní body. Tím prvním byla stížnost na pronásledování ruskou vládou a na 

exploataci3 Německou okupační správou a druhým byl  požadavek široké autonomie. 

 II. litevská konference se konala v březnu 1916 v Bernu. Tato konference nabyla své 

důležitosti tím, že se zde poprvé objevil požadavek nezávislosti Litvy. Ale překážka pro tento 

plán se objevila na německé straně. Již měsíc po bernské konferenci se Německo rozhodlo 

nevrátit zabraná území v Pobaltí a i německá strana si vytvořila vlastní plán řešení v této 

oblasti, podle kterého mělo být vytvořeno Kuronské knížectví a Litevské velkoknížectví. Těm 

by vládl Vilém II. jako pruský král nebo německý císař. Vznikla by personální unie Litvy a 

Německa. 

                                                 
1 označovaná jako Ober - Ost 
2 proklamace = veřejné, a zpravidla slavnostní, ústní 
3 exploatace = a) hospodářské zužitkování, využití, b) vykořisťování, c) využívání již vybudovaných spojovacích 
vedení 
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 I přes tyto plány však německá okupační správa Litvy dovolila domácí politické 

reprezentaci odjet v červnu 1916 na schůzi zahraničních a domácích Litevců do Lausanne. Na 

této schůzi se veškeré složky litevské politiky dohodly na společném postupu, který povede 

ke vzniku nezávislého státu4. 

 V dubnu 1917 byla anexe Litvy a Kuronska ale i Livonska a Estonska zahrnuta do 

válečných cílů Německa. 

 Určité uplatnění pro politiky v Litvě bylo Němci povoleno v létě 1917, měl být 

vytvořen litevský vrcholný orgán jako poradní orgán německé okupační správy. V září 19175 

tak  vznikla Litevská rada, tzv. Lietuvos Taryba, která se skládala z 214 poslanců z 33 krajů. 

Litevci chtěli pro Tarybu rozšíření jejích kompetencí na konstitutivní úřad nového státu. To se 

však nestalo. 

Taryba byla alespoň uznána emigranty z Ruska a západní Evropy jako reprezentační 

úřad. 

 Jediná odchylka od plánu Litvy vytvořit samostatný stát, se objevila v polovině 

listopadu 1917, kdy se Antanas Smetona ve svém berlínském projevu vyslovil pro obnovu 

Litevského státu v rozsahu etnických hranic v těsném svazku s Německem. 

 Dne 11. prosince6 1917 vyhlásila Taryba nezávislost Litvy, ale tak prakticky 

souhlasila s protektorátem Německa, se kterým nesouhlasili někteří poslanci a Tarybu proto 

opustili. 

 16. února 1918 Taryba vyhlásila nezávislost znovu, tentokrát však bez vazby na 

ostatní mocnosti. Pověřila ústavodárné shromáždění vytvořením nové ústavy i stanovením 

vztahů k ostatním státům. Tento krok se pochopitelně nelíbil Německu, které bylo ochotné 

Litvu uznat pouze podle prosincového vyhlášení. Německá vláda znovu uznala Litvu až 23. 

března poté, co delegace Taryby potvrdila prosincové závazky.  

 Situace se změnila po zhroucení německých vojenských plánů v době kancléřství 

Maxe Bádenského7, kdy došlo k uznání samostatného litevského státu a kancléř uznal právo 

Taryby na vytvoření litevské vlády, dále nařídil vojenské správě předat veškerou

                                                 
4 květen 1917 – litevské uprchlické organizace se sešli v Petrohradu a znovu potvrdily myšlenku vzniku 
samostatného státu 
5 18.-23.září 1917 
6 Lainová, Radka: Vnitropolitický vývoj litevského státu mezi světovými válkami in.: Slovanský přehled 79, 
1993, č. 3-4 str. 280   - uvádí, že nezávislost byla vyhlášena v listopadu 1917; Švec, Luboš – Macura, Vladimír – 
Štoll, Pavel: Dějiny pobaltských zemí, nakladatelství Lidových novin, Praha 1996 str. 154– uvádí prosinec, 
k tomu se přikláním i já, protože stejné datum je uvedeno pod heslem Litva v: Otův slovník naučný nové doby 
dílu 3. části 2. na stranách 1237-1245. 
7 Max Bádenský, též Max, Prnz von Baden – říšským kancléřem byl od 3. října do 9. listopadu 1918, tedy do 
zhroucení monarchie 
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 administrativu a pravomoce litevským úřadům a slíbil odvolání armády. 

  2. listopadu 1918 byla přijata prozatímní ústava a odvolány veškeré předchozí 

závazky. 5. listopadu byl Augustin Voldemaras pověřen sestavením vlády. Vláda pak 

v prosinci přesídlila do Kaunasu, protože koncem tohoto roku přišla do Vilniusu Rudá armáda 

a v prosinci 1918 zde byla vyhlášena Litevská sovětská republika. Na počátku roku 1919 už 

se moc sovětů rozšířila na polovinu území státu.  

V únoru 1919 vznikla Sjednocená sovětská republika Litvy a Běloruska, nazývaná též 

Litbel. Sovětská vláda u moci zůstala pouze sto dní a na jaře 1919 padla. K jejímu pádu 

přispěly útoky rolnictva, které na svou stranu získala vláda přesídlená do Kaunasu a také 

pomoc Polska. V této době Polsko obsadilo Vilensko a oblast odmítlo vrátit Litvě. Litva proto 

nakonec ukončila s Polskem veškeré kontakty.  

 

Období 1919 až 1920 

16. dubna 1919 byl litevským prezidentem zvolen Antanas Smetona a předsedou vlády 

se stal Augustin Voldemaras. V září 1919 byla Litva uznána de facto8 dohodovými 

mocnostmi, stalo se tak až po Lotyšsku i Estonsku, vliv na to měl její konflikt s Polskem9 o 

území Vilenska s hlavním městem Vilniusem, který ovlivňoval celé její zapojování do 

mezinárodní politiky. Nároky Polska byly navíc podporovány Francií. Lepší vztah měla Litva 

s Velkou Británií, která byla proti vlivu Německa a Francie v Pobaltí, a proto Litvu 

podporovala. 

Poprvé byla Litva uznána de iure10 roku 1920 ale pouze Sovětským svazem.  

Vstřícnější politika s Ruskem byla způsobená zdrženlivým postojem velmocí 

k poblatským zemím. Této zdrženlivosti Rusko využívalo. Jeho mocnou zbraní bylo heslo o 

právu národů na sebeurčení. 12. července byla mezi Ruskem a Litvou podepsána mírová 

                                                 
8 de facto = a) ve skutečnosti, b) v mezinárodním právu jde znamená uznání de facto, oficiální uznání nějaké 
mezinárodní politické skutečnosti; znamená praktické kroky k navázání normálních mezinárodních styků, ale 
bez výslovného mezinárodní a zatím bez navázání mezinárodních styků,c) vskutku, vlastně, opravdu 
9 konflikt s Polskem –  Polsko a především Piłsudski vytvořili plán, kdy měla vzniknout POlsko-litevská 
federrace, do níž by byly zahrnuty oblasti Běloruska a Ukrajiny  = snaha obnovit Polsko v podobě před trojím 
dělením Polska– Polsko začalo navazovat kontakty s Litvou už na přelomu let 1918/1919, ale Litevci se svého 
nově nabytého postavení odmítli vzdát – zde je počátek polsko- litevského konfliktu, jehož následky přetrvaly až 
do počátku druhé světové války.in:  Lainová, Radka: Pobaltí 1918 – 1922 in.: Historický obzor 5, 1994, č. 7-8 
str. 156-161 
Na počátku října 1917 je uzavřen mír v Suvalkách – stanovena demarkační čára podle které připadá Vilensko 
Litvě, ale dva dny poté Polsko obsazuje Vilnius i s celou oblastí – konflikt trvá i nadále. In.: Otův slovník 
naučný nové doby. 
10 de iure = a) podle práva, b) v mezinárodním právu – uznání de iure znamená právní uznání nějaké mezinárodní 
politické skutečnosti a navázání normálních diplomatických styků mezi státy 
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smlouva. Touto smlouvou sovětská vláda souhlasila s uznáním Litvy a rezignovala na veškerá 

práva plynoucí z bývalé příslušnosti k Rusku včetně mocenských a teritoriálních nároků. 

 V roce 1920 se konaly první demokratické volby do parlamentu. V těchto volbách se 

do popředí dostala křesťansko demokratická strana, která si své pozice udržela do roku 1926. 

 

Období 1920 až 1926 

 Pobaltské státy vznikly sice pod patronací Dohody, ale ta měla jak už jsem zmínila 

zdrženlivý postoj při jejich uznání, ten byl dán nadějí obnovy demokratického Ruska a 

nedůvěrou v dlouhé trvání samostatnosti těchto nových států, protože se nacházely v oblasti, 

která ležela v zájmu několika zemí. A tak Dohoda váhala s jejich uznáním de iure až do roku 

1921 u Litvy dokonce do září 1922, postup byl opět Evropy ovlivněn  polsko - litevským 

konfliktem.  

 Litva se zařadila mezi malé státy meziválečné Evropy a její existence byla svázána 

s versailleským mírem. 

 Litva se stejně jako její severní sousedé chtěla stát členem Společnosti národů, ale i 

zde jejich zapojení posuzovali stávající členové Společnosti národů zdrženlivě, a proto se 

pobaltské státy směly nejprve účastnit pouze některých jednání. A opět se negativně projevil 

konflikt mezi Litvou a Polskem, proto byla do Společnosti národů přijata jako poslední 

pobaltský stát až 22. září 1921. 

 Spoluprací se Společností národů chtěla Litva získat mírovou neutralitu a touto cestou 

se zbavit tlaku velmocí, dále získat možnost uplatnění v mezinárodní politice, vybudovat 

diplomatické a konzulární zastoupení, uzavírat obchodní smlouvy a další. Šlo o způsob jak se 

dostat ze závislosti na Rusku. 

 1. srpna 1922 byla přijata definitivní ústava založená na širokém demokratickém 

parlamentarismu. Politické strany v Litvě měly možnost širokého uplatnění, protože účast 

v parlamentu nebyla procentuálně omezená. Prezident měl podle této ústavy pouze 

reprezentativní funkci a byl volen parlamentem na tři roky. Rozhodující moc měla být v rukou 

politických stran a jejich reprezentantů. 

 Oblast Malé Litvy s přístavem Klajpeda byla k Litvě připojena jako autonomní oblast 

roku 1923. Do této doby byla od roku 1919 pod poručnickou správou francouzského 

komisaře. 

Na počátku dvacátých let se z Litvy stává národní stát, ale mimo Litevců zde žijí i 

národnostní menšiny Rusů, Švédů, Židů, Němců a Poláků. Nejhorší postavení mezi nimi měla 

polská menšina , která trpěla špatným vztahem mezi Litvou a Polskem. 
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 Litva nakonec získala od Velké Británie a Francie jak diplomatickou tak vojenskou 

podporu, ale spíše šlo o podporu morální než praktickou. 

 

 

Smetonův převrat 

 Litevská vnitřní politická situace nebyla dobrá, to bylo způsobeno jednak problema-

tickou zahraniční politikou, Litva nebyla v konfliktu pouze s Polskem, ale dostala se do 

konfliktu i s Vatikánem, ale i neustále se měnícími koaličními vládami a jejich nestabilitou a i 

jejich neschopností dostatečně rychle řešit problémy. 

Politické problémy Litvy nakonec vedly k Smetonově převratu na konci roku 1926.

 V létě 1926 získali ve volbách převahu národní socialisté a sociální demokraté. Do 

čela vlády se dostal Mykolas Sleževičius, který zrušil válečný stav, jeho vláda amnestovala 

politické vězně a uvolnila cenzuru tisku. Došlo k celkové liberalizaci politického života.  

 Prezidentem se stal Kazys Grinius. 

 Tato vláda se v zahraniční politice opět orientovala na Sovětský svaz a v září 1926 

s ním uzavřela smlouvu o neútočení. Proti této orientaci politiky byly litevští nacionalisté. 

 Liberalizace vlády uvolnila rozvoj aktivity komunistů a stávkových hnutí. 

 V noci z 16. na 17. prosince11 se uskutečnil nekrvavý puč, který byl proveden pod 

velením Vladase Skorupskise, Jonase Petruitise a Povilase Plechavičiuse. Vojáci přiměli 

k demisy jak prezidenta tak předsedu vlády. Poté parlament bez účasti levice zvolil 

prezidentem Antanase Smetonu a sestavením vlády byl pověřen Augustin Voldemaras, který 

se stal předsedou vlády a ministrem zahraničních věcí. 

 

Charakter Smetonova režimu 

Smetonův režim byl inspirován italským fašismem, ale nekopíroval ho naopak se 

snažil pro svůj autoritativní režim najít národní cestu, aby mohl lépe odůvodnit své postavení. 

 Šlo o režim, který měl bránit pronikání komunismu ze Sovětského svazu a zároveň 

Hitlerově formě nacismu. Smetona totiž nesouhlasil s Hitlerovou rasovou ideologií. 

 Vláda se opírala o armádu a paramilitární složky12. Další podpora režimu vycházela od 

nacionálně založené inteligence a také od zemědělců, kteří byli závislí na státní podpoře 

zemědělské výroby. 

                                                 
11 předvečer narozeni prezidenta Kazyse Griniuse 
12 paramilitární složky = jde o složky, které jsou sice založené na vojenských principech, ale nepatř k ozbroje-
ným silám státu 
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 Tento režim také omezoval některá práva. Mezi ně např. patřila práva menšin, 

parlamentu a opozice. 

 

Období 1926 až 1939 

Od roku 1926 se opět zahraniční politika začíná orientovat na Německo. 

k moci se opět dostávají křesťanští demokraté, kteří vládnou společně s Tautiniky – 

tedy nacionalisty v Litvě. Tato koalice se udrží pouze do roku 1927. V dubnu tohoto roku se 

začíná Voldemaras zbavovat pro režim nepohodlných spojenců ze strany křesťanských 

demokratů. Parlament je nakonec roku 1927 rozpuštěn.  

15. května 1928 byla vydána nová oktrojovaná ústava, podle které Smetona  vládne 

pomocí dekretů. Touto ústavou je sice obnoveno působení parlamentu ale s omezenými 

právy. 

V září roku 1929 dochází k odvolání Voldemara, který se svou radikalitou vzdálil 

prezidentovi. Mimo to je zakázána a rozpuštěna i jeho fašistická organizace Železný vlk13. A 

na jeho místo premiéra nastupuje Tūbelis. 

Od roku 1929 už není parlament svoláván vůbec. 

Smetona je opět zvolen prezidentem 11. prosince 1931. Ale nyní je změněn způsob 

volby prezidenta litevské republiky, tato změna je důsledkem nesvolávání parlamentu. Lid 

tajným hlasováním zvolí zvláštní volitele, kteří poté zvolí hlavu státu. 

V roce 1933 se objevuje idea vůdcovského typu, a tak je Antanas Smetona jakožto 

prezident prohlášen národním vůdcem. 

O rok později se Voldemaras neúspěšně pokusil dostat k moci. K jeho snaze o puč se 

dokonce připojili i někteří důstojníci. 

Dalším zlomovým rokem byl rok 1935, kdy byly zakázány opoziční strany. 

 V roce 1938 byla svolána konference domácích diplomatů do Kaunasu. Tato 

konference rozhodla o posílení přátelského vztahu k Německu. V témže roce došlo k uvolnění 

vztahu s Ruskem.  

Zánik samostatného litevského státu 1939/1940 

 22. března 1939 si Hitler vynutil vydání Klajpedy, do které jako správce dosadil 

Ernesta Neumanna. 

                                                 
13 Geležinis vilkas 
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 V září roku 1939 se Litva distancovala od ostatních pobaltských států, tím, že se 

rozhodla jim v případě vojenského útoku neposkytnout svou pomoc, ale tak se zároveň vzdala 

i pomoci pro sebe samou. 

 Sovětský svaz se sice zavázal nezasahovat do vnitřního vývoje, ale stejně na jaře roku 

1940 podporovali činnost komunistických stran v jednotlivých zemí, které měly vyvolávat 

různé incidenty. 

 V létě 1940 emigroval Antanas Smetona  a do Kaunasu přiletěl náměstek Molotova 

Vladimír Děkanosov, který měl nadiktovat složení nové levicové vlády. Tímto aktem došlo 

k zániku nezávislosti litevského státu. 

 

Kaunas 

Kaunas je v dnešní době správním městem stejnojmenné oblasti Litvy. V letech 1920 

– 1940 byl prozatímním hlavním městem této republiky. 

 Kaunas leží na soutoku dvou řek Němenu a Nerisu. Možná, ale nepotvrzená nejstarší 

zmínka pochází z roku 1140 od arabského geografa, který toto místo ještě neoznačil Kaunas. 

Litevci považují za datum založení města rok 1361, kdy se jeho jméno objevuje poprvé 

v písemných pramenech. Ve středověku byl sídlem s kamenným hradem, hanzovním městem, 

centrem řemesla a obchodu a jeho výhodou byla pohodlná vodní cesta,  která tudy vedla. 

 V době meziválečné se mimo získání pozice hlavního města stal Kaunascentrem 

kultury, školství a vzdělanosti, částečně je to dáno tím, že doba meziválečná je zlatou dobou 

rozvoje litevské kultury, během které dochází k dokončení národního obrození, rozvoji 

literatury a dalších umění, včetně kinematografie a rozhlasového vysílání. 

 Roku 1922 v Kaunasu vznikla univerzita Vytautase Velikého, a dále zde byla 

Konzervatoř, Veterinární akademie, Vysoké učení tělovýchovy. 

 V Kaunasu také vzniklo činoherní divadlo a Opera, které byly spojené roku 1925 do 

jedné kulturní instituce pod názvem Státní divadlo. 
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