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Vzdělání v Litvě souvisí s přijetím křesťanství koncem 14. století. Bylo třeba vzdělávat 

duchovní, kteří by udržovali křesťanskou víru. A pro to v Litvě, kde se nacházelo pouze 

několik základních škol, chyběly podmínky.Studenti proto odcházeli za vzděláním do ciziny. 

Zejména na univerzity v Krakově  a Praze, kde byla roku 1397 z iniciativy polské královny 

Hedviky založena litevská kolej. 

Počet Litevců, kteří cestovali za vzděláním se zvýšil na počátku 16. století. Zvláště oblíbené 

byly německé univerzity. Zde se seznámili s reformačními myšlenkami a po ukončení studií 

přinesli s sebou do Litvy. Protestantismus se po Litvě šířil zejména v padesátých a šedesátých 

letech zvláště mezi šlechtou. 

V této době (v první polovině 16. století) Litevci začali přemýšlet o důležitosti založení 

vlastní vyšší školy. Několik osob se o to pokusilo. Například roku 1539 Jan Wilamowski 

spolu se svým kolegou požádali diecézní kapitulu o souhlas učit. Povolení však nedostali. 

Téhož roku Abraham Kulvietis, významný humanista a doktor obojího práva, si otevřel školu. 

Ale protože se podílel na reformačním hnutí v Litvě, dostal roku 1542 biskup od krále rozkaz 

Kulvietise a jeho pomocníky zatknout. Podařilo se mu však utéci a byl přijat na dvoře vévody 

Albrechta v Královci, kde se stal profesorem tamější univerzity. 

Poté následovalo několik jezuitských pokusů o vytvoření vyšší školy. 

Již roku 1549 jmenoval Ignác z Loyoly dva jezuity, kteří měli doprovodit papežského nuncia 

do Litvy. Ale tato mise se neuskutečnila. O 4 roky později projevil zájem o založení koleje 

v Litvě vídeňský jezuita Petr Canisius. Požádal papežského nuncia, aby zjistil podmínky 

založení jezuitské koleje. Jednalo se pouze o Canisiovu iniciativu a vedení řádu tuto myšlenku 

vzhledem k nedostatku osob odmítlo.   

Alonso Salmeron, první jezuita, který konečně Litvu navštívil,  také neuspěl. Svůj návrh ani 

nemohl přednést před králem (Za to byl zřejmě odpovědný kancléř Nicholas Radziwiłł, který 

byl hlavní oporou protestanů). 

Avšak v Polsku a Litvě bylo také mnoho lidí, kteří činnost jezuitů obdivovali. Mezi ně patřil i 

biskup a kardinál Stanislav Hosius, který v roce 1565 zřídil první jezuitskou kolej ve své 

diecézi (v městě Braniewě). Další jezuitská kolej byla zřízena o rok později v Pułtusku. Také 

vilniuský biskup Valerian Protasziewicz Szuszkowski si přál založit ve své diecézi jezuitskou 

kolej. Sám měl možnost setkat se s jezuity na varšavském sněmu. Zde poznal papežského 



nuncia Commedoneho a jezuitu Baltazara Hostounského (původem z Čech roku 1563 se stal 

viceprovinciálem polských kolejí a časem i rektorem jedné z nich), který nuncia doprovázel. 

Ten o biskupově snaze zřídit ve Vilniusu kolej informoval své nadřízené v Římě a nuncius 

představil projekt založení koleje králi a jeho dvoru. Král nuncia požádal o napsání dopisu 

představenému jezuitského řádu s nabídkou paláce, kde by se mohla konat výuku a se žádostí 

o profesorský sbor. Dopis byl poslán představenému řádu Luynezovi. Ten však zemřel 

v lednu 1566 a představeným řádu se stal Francisco Borga. Jakmile dopis dorazil do Říma, 

papežská kurie informovala představeného jezuitů Francisca Borgiu a papež sám chtěl 

královu nabídku přijmout. Jezuité to však odkládali do doby, než bude zvolen nový 

představený řádu1, a tak bylo založení koleje ve Vilniusu odloženo a kvůli událostem 

v Polsku (vzpoura proti králi) z projektu nakonec sešlo. 

 Poté, co z projektu sešlo, chopil se iniciativy vilenský biskup Valerián Protaszevicz a pustil 

se do realizace svého plánu. Chtěl kolej zřídit na vlastní náklady a roku 1568 koupil 

prostornou budovu, kde měla být kolej umístěna a zřídil nadaci. Pak posílal do Říma jednu 

žádost za druhou, aby vedení řádu poslalo do Vilna své zástupce, kteří by kolej převzali. Ale 

řád měl v té době stále nedostatek vhodných osob a tak bylo jejich vyslání stále odkládáno. 

Teprve v září 1569 přišli 4 jezuité do Vilniusu, aby si udělali obrázek o situaci. Přesvědčili se 

o naléhavosti a oprávněnosti žádosti a v tomto smyslu také poslali zprávu do Říma.  Trvalo 

však ještě půl roku než 14 jezuitů z Říma, Vídně a dalších kolejí, vstoupili do litevského 

hlavního města, kde byly slavnostně přivítáni. Dne 17.července 1570 byla kolej oficiálně 

založena. Jednalo se o pětitřídní gymnázium. Koncem roku 1570 se zde začalo učit. Od roku 

1572 byly připojeny filosofické kurzy a od akademického roku 1578/79 se začala učit 

teologie. 

Tradičně uděloval práva koleji panovník nebo papež, aby univerzitní práva udělil koleji 

panovník nebo papež. Po smrti Zikmunda Augusta (1572) nastala v zemi politická nestabilita 

a po krátké vládě Jindřicha z Valois došlo ke dvojí volbě – byl zvolen Štěpán Báthory a 

Maxmilián II. Konflikt mezi nimi skončil až Maxmiliánovou smrtí roku 1576. Tyto neshody 

zabránily biskupovi dohodnout se s panovníkem na založení univerzity. Obrátil se tedy na 

papeže Řehoře XIII., aby koleji udělil univerzitní práva. Papežská kurie biskupově žádosti 

nevyhověla a argumentovala tím, že chybí královo povolení. Vše tedy záviselo na tom, získat 

souhlas od krále. Biskup očekával krále Štěpána od roku 1578 ve Vilniusu, kam měl přijet. 

Ale v jiné části země nastala napjatá situace, kterou král musel řešit a tak cestu odložil a odjel 

                                                 
1 volba byla plánována na konec června 



do Lvova. Zde vydal první zakládací listinu vilniuské univerzity 7.7.1578. Listina byla 

zpečetěna majestátní pečetí polského království. Přestože Polsko a Litva tvořily unii, byly 

v některých oblastech autonomní. A to např. i v tom, že listina vydaná pro Litvu, ale 

nezpečetěná litevskou pečetí, neměla právní platnost. Když se kvůli tomu jezuitský provinciál 

obrátil na kancléře, ten odmítl litevskou pečeť připojit. Provinciál se proto vydal do Krakova 

za králem a Štěpán Báthory mu slíbil, že listina bude ověřena litevskou pečetí. 

V březnu 1579 král konečně přijel do Vilniusu a 1. dubna zde vydal novou zakládací listinu 

univerzity, která tentokrát byla zpečetěna litevskou pečetí. Touto listinou král udělil 

univerzitě stejná práva a svobody, jaké měly ostatní university v jeho říši. Vilniuský biskup 

měl být rektorem univerzity. To odporovalo stanovám jezuitského řádu, které nepřipouštěly 

závislost na místních biskupech. Valerián proto poslal další žádost papeži, aby svou autoritou 

toto nařízení pozměnil. Zároveň bylo do  Říma vysláno poselstvo s opisy zakládací listiny, 

které měl papež potvrdit. 

Papež vydal zakládací bulu 29.10.1579, kde potvrdil univerzitní práva a také reagoval na 

biskupovu žádost. Univerzita měla být spravována podle pravidel a tradic jezuitského řádu. 

Dále ji udělil práva a svobody, které jsou univerzitám obvykle dávány a nebo jí budou dány 

v budoucnosti. 

 

Univerzita disponovala vynikajícím profesorským sborem – zpočátku zde učili zejména 

cizinci – ve druhé čtvrtině 17. století  začínají vyučovat i litevští profesoři. Univerzita navíc 

měla vlastní tiskárnu, kde vydávala celou řadu knih.  

Roku 1641 vydal král Vladislav privilegium na zřízení právnické fakulty. 

Od poloviny 17. století začíná úpadek univerzity – vyučovací metody jezuitů již byly 

zastaralé, navíc v roce 1655 bylo Vilno vypáleno a velká část jezuitů odtud odešla. Snahy o 

obnovení byly mařeny dalšími požáry v průběhu 18. století.  

V roce 1773 došlo ke zrušení jezuitského řádu. V témže roce vznikla Komise národní 

výchovy, která převzala jezuitský majetek. Vilenská univerzita se stala Hlavní školou. Došlo 

k jejímu zesvětštění. V roce 1781 byla založena fakulta medicíny. 

Po trojím dělení Polska se univerzita nacházela na území Ruska. 1803 byla přejmenována na 

Veřejnou císařskou univerzitu a podřízena kurátorovi Edukační komise. V této době je 

univerzita spojena s velkým  množstvím  známých osobností – například  Johann Peter Frank 

a Josef Frank, Andrzej Sniadecki. 



V rce 1832 car Mikuláš I. univerzitu uzavřel.  Zůstaly pouze dvě fakulty – lékařská a 

teologická, které byly přeměněny na  Lékařsko-chirurgickou akademii a Teologickou 

akademii. 

Univerzita byla obnovena až roku 1919 jako Univerzita Štěpána Báthoryho – na území 

Polska. Po zabrání Litvy sověty byla univerzita v roce 1940 reorganizována podle sovětského 

modelu. V roce 1943 ji nacisté uzavřeli a její činnost byla obnovena na podzim 1944 (Litva 

„součástí“ Sovětského svazu). 

V roce 1990 se Litva stala nezávislou a univerzita získala zpět svou nezávislost na sovětské 

ideologii. 

 

Literatura: 

Rabikauskas, Paulus: The Foundation of the University of Vilnius (1579): Royal and papal 

Grants, Roma 1979 

Antoniewicz, Marcelli: Początki Akademii Wileńskiej w świetle nowszej historiografii 

jezuickej. In: Minulost, současnost a budoucnost gymnaziálního vzdělávání. Sborník referátů 

z konference konané ve dnech 24.-25. června 1999 v Jičíně. Semily 200 

Polišenský, Josef: Příspěvek k dějinám styků Univerzity Karlovy a Vilniuské státní 

univerzity. In: Jan Petr – Luboš Řeháček (uspoř.), Praha-Vilnius. Sborník prací k 400. výročí 

založení univerzity ve Vilniusu, Praha 1981 

Hojda, Zdeněk: České země a univerzita ve Vilniusu v prvních letech její existence. In: Jan 

Petr – Luboš Řeháček (uspoř.), Praha-Vilnius. Sborník prací k 400. výročí založení univerzity 

ve Vilniusu, Praha 1981 

Kosman, Marceli: Uniwersytet Wileński 1579-1979. Wrocław 1981 


