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      V období raného středověku ležela Litva jaksi stranou evropského dění. Území obývané 

litevskými kmeny leželo totiž mimo jakoukoliv větší obchodní tepnu. Malý zájem o tyto končiny, 

určitá izolovanost a z ní vyplívající civilizační zpoždění přispěly k tomu, že Litevci si udrželi 

nezávislost a jako jediní z baltských kmenů dokázali vytvořit  mocný středověký stát. ani Kyjevská 

Rus, ani Polsko nebyly schopni výrazněji expandovat do této obtížně přístupné, bažinami a lesy 

obklopené Litvy. Nejvážnějším nepřítelem krystalizujícího litevského státu se tak stal jen řádový 

stát, který po ovládnutí Pruska a Livonska napnul své snahy ke spojení držav rozdělených 

„litevským“ klínem. 

      V baltském kulturním regionu žila v raném středověku řada „kmenů“ – Sembové 

(dobrosrdeční), Kurové (nejkrutější), Galindové, Varmové, Notangové, Nadruvové a Skalvové – 

jejich jména jsou známa už ve 2. století po Kr. Lišili se druhem pohřbu – většina žehem, jen 

Skalvové al fosso. Na území dnešní Litvy žili mj. Žemaitové – mrtvé nespalovali, mužům do hrobu 

dávali koňské hlavy; ještě ve 13. století byli samostatným kmenem, ale ve 13. století jim bylo 

souzeno připojit se k Litevcům a Aukštaitům. Aukštaitové žili v dnešní centrální Litvě; kremovali 

své mrtvé, ale také do hrobu dávali části koně. Před sjednocením vytlačovali Žemaity na 

severozápad, kteří odsud vytlačovali Kury. Charakteristické bylo navršování kamenných mohyl nad 

jejich hroby o šířce 5-12 metrů. O vlastním kmenu Litevců toho víme paradoxně nejméně – vynikl 

až ve 13. století při podmaňování ostatních baltských kmenů. 

      Raně středověká Litva se konstituovala jako spojení tří hlavních oblastí této oblasti – Žemaitska 

(Žmudi) na západě, Aukštaitska na východě a vlastní Litvy na jihovýchodě, přičemž krystalizační 

jádro budoucího státu je třeba hledat právě v oblasti jihovýchodní Litvy kolem Vilniusu a Trakai. 

Vlastní název Litvy pochází od říčky Lietavy. Žemaitsko se pak v dalším vývoji konstituovalo jako 

svébytný celek v rámci litevského státu a svá specifika si uchovalo až do moderní doby. 

      Raně středověké prameny neříkají o Litevcích vcelku nic. Pomineme-li okrajovou zmínku o 

Litvě v Quedlinburských análech, první zmínky o Žemaitech a Aukštaitech se objevují až u 

kyjevského letopisce Nestora, který říká, že platili kyjevskému velkoknížeti tzv. tribut pacis. Litva 

vystupuje vedle Prusů, Lotyšů a Estonců také jako daňový plátce dánských králů Knuta Velikého 

(1018-1035) a Knuta IV. (1080-1086), kteří svými nájezdy ohrožovali pořeží celého Baltu. Jméno 

Litva se poprvé objevuje v Kronikách v souvislosti se zavražděním sv. Vojtěcha r. 997 a pak ještě 

mnohokrát právě s vraždou některého křesťanského misionáře. 



      Pro vznik Litevského státu měl zásadní význam rozklad Kyjevské Rusi na jednotlivá knížectví a 

poté ve druhé čtvrtině 13. století nastolení tatarské nadvlády. Litevci tohoto oslabení využili a od 

12. století podnikali do sousedních zemí kořistnické výpravy. Růst významu a bohatství náčelníků 

výprav, vytváření vojenské kasty kolem nich a zvýraznění rozdílů mezi nimi a svobodnými rolníky, 

poplatnými knížeti nevelkými naturálními dávkami a úkony přispívalo k rychlejší sociální přeměně 

společnosti. Kronikáři zaznamenali v letech 1201-1236 kolem 40 litevských nájezdů. Při výpravách 

disponovali značnou údernou silou předpokládající sloučení více kmenů. Jednotlivá litevská knížata 

ovšem spolu vedla i časté války. Likvidací konkurence a soustředěním moci do úzkého okruhu se 

vytvářely mocenské předpoklady pro vznik jednotného státu. 

      Prvním litevským panovníkem, o němž prameny sdělují více informací, byl Mindaugas I. 

(současník našeho Přemysla Otakara II. a Václava II.). Poprvé se objevil spolu s bratrem jako 

představitel nejmocnějšího rodu mezi 21 litevskými knížaty, kteří jednali o mír s haličsko-

volyňskými Rurikovci. V následujících bojích o moc se počet knížat rychle snížil. Sňatkovou 

politikou, válečnými úspěchy a uklizením příp. fyzickou nepoddajných odpůrců se Mindaugasovi 

podařilo soustředit ve svých rukách většinu moci (roku 1245 je už dokonce nazýván nejvyšším 

králem), část původních knížat ale u moci ponechal za slib poslušnosti. V tajném spojenectví s 

pomořanským knížetem Svatoplukem pak porazil i Prusy a jejich větší část si podmanil. Hrozbu 

neustálých útoků německých rytířů odvrátil slibem svého pokřtění. Ten splnil a roku 1251 byl 

skutečně pokřtěn a Litvu daroval symbolicky sv. Petru. Nutnost přijmou křest ale vyplynula i 

z jiného faktu – roku 1248 vyslal na Rus válečnou výpravu pod vedením svých dvou synovců 

(Tautvila). Výprava byla záhy poražena a této situace Mindaugas I. využil a zmocnil se jejich území 

ve vlastní Litvě. Jeden ze synovců se pak spojil s Livonskem a druhý s Haličskem a současně potom 

zaútočili ze dvou stran na Litvu. Mindaugas se v této situaci nechal narychlo pokřtít a s pomocí 

livonských rytířů vytlačil oba synovce – jejich úděly si samozřejmě ponechal. Korunovaci prvního 

litevského krále provedl z pověření papeže Inocence IV. kulmský biskup. (Královský titul byla 

meta, po které toužili jistě všichni litevští středověcí panovníci, nikomu z nich se ale kromě 

Mindaugase nikdy nepodařilo tuto snahu dovést do zdárného konce. Teprve když byla roku 1918 

vyhlášena litevská samostatnost, prohlásila Taryba 11. července 1918 Litvu královstvím a za jejího 

panovníka KRÁLE Mindaugase II. – do 2. listopadu 1918). Svému řádovému spojenci pak 

Mindaugas odstoupil Žemaitsko, nad nímž však vládla jemu nepřátelská knížata, takže se tímto 

darem zbavil i nepohodlné opozice. Jeho syn se dokonce stal pravoslavným mnichem a odmítl 

světskou vládu! Po přijetí křtu ale následovala povstání Prusů, Zemgalů a Žemaiťanů, což posléze 

vedlo k tomu, že se Mindaugas měl údajně vzdát křesťanství (ikdyž o tom soudobé prameny nic 

neříkají – jedná se pouze o hypotézu některých historiků) a odpadl od řádu (ve jménu kterého 

dobýval okolní pohanská baltská území, pokusil se dobýt i Kuronsko). Přesto nezabránil vzrůstu 



domácí opozice a byl roku 1263 s oběma syny zabit knížetem Daumantasem, který se pak sám 

chopil vlády (za tímto krokem snad stály i osobní nevyřízené účty – Mindaugas měl údajně unést 

Daumantasovu manželku, svou švagrovou, a žít s ní). Smrt Mindaugase znamenala nejen zánik 

litevského království, ale i odklad přijetí křesťanství latinského rytu o dalších 125 let.  

      Nastalo období několikaletých válek předáků o moc, do nichž se výrazně zapojili i 

Mindaugasovi zeti a jeho jediný přeživší syn – onen ruský mnich). Z nich vyšel vítězně kníže 

Traidenis z Kernavé, který si podrobil ostatní knížata, obnovil jednotu, roku 1275 odrazil tatarský 

vpád a porazil i armádu německých rytířů. Stanovil pak na dlouho stabilní hranici mezi Litvou a 

řádem na řece Němen, vzniku řádových hradů v bezprostřední blízkosti litevských hranic ale 

nedokázal. Usmířil se s Haličí a získal také významného spojence v Mazovsku (provdal sem svou 

dceru), neboť i Mazovsko bylo cílem řádových útoků. Zajímavě do těchto bojů o Litevský trůn 

zasáhl i český král Přemysl Otakar II., který sem po Mindaugasově smrti vedl křížovou výpravu a 

založil při ní i Královec. Dostal plnou podporu papeže, který ho jmenoval nástupcem Mindaugase 

na litevském trůnu! Přemysl ale Litvu nikdy nedobyl, protože se musel záhy vrátit zpět bránit Čechy 

před Bavory. Po jeho smrti roku 1282 však zprávy historických pramenů o dění na Litvě opět 

umlkají, jisté je ovšem to, že Traidenis zanechal po sobě stabilizovanou říši. Boje s řádem se sice 

odehrávaly až do roku 1387, ale šlo v nich spíše o kořist a nikdy už neskončily územními zisky 

řádu. Nyní je jasné, že aby se Litva zbavila neustálých útoků především řádu, musela přijmout křest 

– a to katolický, jiný by západ neuznal. Panovník, který by tak učinil musel ovšem počítat se silnou 

opozicí konzervativních litevských válečníků. 

      Dalším výrazným panovníkem Litvy byl Gediminas (Gedymin; 1315/16-1341) – současník 

našeho Jana Lucemburského. Pokračoval v úspěšné zahraniční politice, která Litvu zařadila mezi 

východoevropské mocnosti. V diplomatické korespondenci se nazývá „Litvinorum rex et dux 

Semigallie“ – teprve jeho syn Algirdas přijal ruský titul velkokníže. Na západu se úspěšně bránil 

řádu; na počátku 20. let 14. století se dokonce obrátil na západoevropské panovníky a papeže se 

stížností, že kořistnická politika řádu znemožňuje christianizaci Litvy. Papež vyslal do Litvy 

delegáty, aby rozhodli spor a jednali o její christianizaci, kterou ale Gediminas z pragmatických 

důvodů odmítl. 

      Za něho také začíná zahraniční expanze Litvy, která vedla ke vzniku evropské veleříše. Prvním 

objektem litevské expanze se stala Černá Rus (město Grodno), v polovině 13. století dobyla lit. 

knížata Polocko. Gediminas sám ovládl roku 1323 Minsk a Kyjev, roku 1340 si podrobil Smolensk. 

Někde ponechal u moci místní panovníky z rodu Rurikovců a dynastickou politikou si zajistil jejich 

podporu. Ovládnutí rozsáhlých oblastí v Rusku činil pod heslem „nerušit staré pořádky“, takže se 

setkával se slabým odporem. Leckdy dokonce místní knížata spatřovala v litevské říši záštitu proti 

Tatarům i ruským soupeřům. Novgorod si sice udržel nezávislé postavení, ale byla zde velmi silná 



prolitevská strana. Litevský panovník získal kontrolu nad důležitými trasami dálkového obchodu 

z Polska a Prus na východ. Válečné operace ale nebyly zdaleka jediným prostředkem růstu 

litevského panství. Gediminas, ostatně jako celá jeho dynastie až do 16. století, uskutečňovala 

obratnou sňatkovou politiku. Ruská města nebyla začleněním do litevské říše znevýhodněna – 

naopak spojení s Litvou prospívalo obchodu, čehož si byli vědomi i západní kupci. Ovládnutí 

ruských měst významně přispělo k ekonomické stabilitě velkoknížecího dvora, neboť ruské zázemí 

umožňovalo jak přísunem peněz a surovin, tak vojenských posil odolávat náporu řádu. Za něho byl 

vytvářen i tzv. hradní systém (hradská soustava), kde soudní a administrativní funkce plnil 

velkoknížetem určený místodržitel – „starosta“ 

      Přátelské vztahy Gediminas navázal zejména s polským králem Vladislavem Lokýtkem. 

Vojensky oboustranně prospěšné spojenectví proti řádu se rozpadlo po smrti Vladislavova syna 

Kazimíra III. roku 1333. Při správě tak rozsáhlé říše charakterizovala Gediminase značná 

náboženská a politická tolerance. Nedoktrinářská povaha litevského pohanství umožňovala 

poklidné soužití katolíků, pravoslavných i pohanů. Aby eliminoval vliv moskevského metropolity , 

vytvořil pro své pravoslavné poddané dočasně úřad metropolity v Novgorodku (neplést 

s Novgorodem!). Před svou smrtí (1341) rozdělil Gediminas říši mezi své tři syny, přičemž hlavní 

kníže sídlil ve Vilniusu, který se stal za jeho vlády trvale hlavním městem dynamicky rostoucí říše.  

      Z dějin je patrné, že až do 15. století neměl litevský velkoknížecí rod jasná pravidla, která by se 

týkala principů nástupnictví na trůn – velmi dobře to uvidíme na případu Gediminasových vnuků, 

kde nějaké právo prvorozeného rozhodně nemůžeme brát v úvahu. Pravidlem pouze bylo, že 

následník trůnu zůstával doma na vládcově dvoře, zatímco ostatní synové byli posíláni spravovat 

ruské země. Obraz vlády komplikuje i skutečnost, že se ve většině případů objevuje vedle 

vládnoucího knížete i druhý, mimořádně vlivný člen rodu – vedle Vytenise to byl Gediminas, který 

pak zdědil trůn, vedle Gediminase měl vlivnou pozici i jeho bratr Margiris a ve druhé polovině 14. 

století se objevuje dvojice Algirdas a Kestutis. Část historiků proto mluví o instituci tzv. 

submonarchy jako o politickém systému Gediminasovců. Jiní historici naopak soudí (a tato teorie 

snad bude reálnější), že např. Gediminasovci vládnoucí v ruských údělech neměli výrazně menší 

moc ve svých údělech, než onen submonarcha a tito submonarchové pouze více vystupují 

v pramenech kvůli svým velmi častým bojům s řádem. 

      Zanedlouho po smrti Gediminase došlo typicky k bojím všech tří bratrů o svrchovanou moc. 

Algirdas a Kestutis (současníci Karla IV.) zbavili moci třetího bratra, uvěznili ho a sami si rozdělili 

moc a teritorium, přičemž oba získali titul knížete. Pokračoval poté ve východní politice svého otce. 

Realizoval z něj rozšíření svého panství k hornímu toku Oky a jeho říše tak zabírala tři pětiny 

bývalé Kyjevské Rusi. Využil rozkladu Zlaté Hordy a po porážce Tatarů roku 1363 definitivně 

upevnil svou vládu v Kyjevě, nepodařilo se mu však dobýt Moskvu. S Poláky poté svedl boj o 



haličsko-vladiměřské knížectví – tento pokus získat po smrti Kazimíra III. zpět Poláky dobytá 

území skočil pro Algirdase neúspěchem a knížectví tak zůstalo rozděleno mezi oba státy. Za jeho 

vlády se Litva stala jedním z největších států Evropy a uznávanou velmocí. O Litvu jako spojence 

proti polsko-uherskému spolku projevil zájem i sám císař Karel IV. Roku 1358 nabídl oběma 

litevským knížatům ochranu Říše výměnou za jejich pokřtění (poselství vedené pražským 

arcibiskupem Arnoštem z Pardubic). Jednání ovšem ztroskotalo na nereálných litevských 

podmínkách, žádajících vytvoření vlastní církevní provincie. Zajímavé ale je, že jeden ze synovců 

obou vladařů, Jindřich, byl roku 1365 v Královci pokřtěn a žil po útěku z vlasti na Karlově dvoře. 

      Po smrti Algirdase zdědil velkoknížecí titul jeho syn Jagello, mj. strýc Zikmunda Korybutoviče. 

V této době ale dospěli také synové zavražděného Algirdasova bratra, tedy Jagellova strýce. 

Nejschopnější z nich, Vytautas (český ekvivalent tohoto lit. křestního jména = Vitold), nalezl 

útočiště  a pomoc u řádu německých rytířů. Za jejich pomoc přistoupil na pokořující podmínky – 

musel jim odstoupit po návratu na trůn část Žemaitska, přijmout křest a zavázal se nevypovídat 

války bez souhlasu řádu. Ovládl pak s bratrem Vilnius a celou Litvu a stal se velkoknížetem. 

Smlouvu s řádem však neplnil, a tak následujícího roku podnikli rytíři do nitra Litvy válečnou 

výpravu. Vitold se dohodl s Jagellou na smíru, vytlačilii řád a společně s ním dobyl řádový hrad 

v Kaunasu.   

      Litva zůstávala jako jedna z posledních zemí Evropy spjatá s pohanstvím. Ve Vilniusu od časů 

Gediminase působily některé mnišské řády (františkáni) a řada Geminidasovců (termín Jagellonci 

pro jednu z jeho větví zná pouze česká a polská historiografie) vládnoucích nad ruskými úděly 

přijala pravoslaví. Jagello si více než jeho předchůdci uvědomoval nutnost christianizace jako 

ideologického i politického prostředku, jenž by odstranil argumenty křižáků. Zvláště za 

stupňujícího se náporu řádu se stala otázka křtu naléhavou. Přijmout křest znamenalo získat 

spojence proti řádu – buď v pravoslavné Moskvě nebo katolickém Polsku. Jagello se po kratším 

váhání rozhodl pro latinský ritus (1385)! Zavázal se přijmout křest, propustit polské zajatce, vtělit 

Litvu do polského státu, vrátit Polsku ztracené země a za to vše se měl stát polským králem. Dne 

14. února 1386 Jagello přijel do Krakova, nechal se pokřtít  a oženil se s dvanáctiletou anjouovskou 

princeznou Hedvikou. 4. března 1386 byl pak ve vavelské katedrále korunován polským králem 

jako Vladislav II. Litva sice byla několikanásobně větší než Polské království, s nímž měla být 

spojena, ale představovala tehdy méně zkonsolidovaný celek. Na jaře 1386 zahájil Jagello masovou 

christianizaci Litvy. Následujícího roku založil vilenské (tj. ve Vilniusu) biskupství a obdařil ho 

bohatými statky. V Litvě ale scházeli kněží znalí jazyka a prostředí a polsky hovořícímu kléru lidé 

nerozuměli, takže christianizace postupovala velmi pomalu. 

      Na konci osmdesátých let se znovu rozhořel spor mezi Jagellou a Vitoldem (Vytautasem), který 

se domáhal svého dědického práva. Vytautas se stal mluvčím litevské opozice, nespokojené 



s inkorporací Litvy do Polska a obsazování litevských úřadů polskou šlechtou. Společně s řádem se 

pokusil o nové dobývání Litvy, avšak již v létě téhož roku přešel na stranu Jagella. Ten mu pak 

v srpnu 1392 přenechal vládu nad celou Litvou a sám si ponechal jen vrchní vládu. 

      Lze předpokládat, že od dob konstituování litevského státu přežily i původní litevské knížecí 

rody. Dnešní historiografie vcelku odmítá dřívější tvrzení o jejich vymizení a nahrazení pouze 

služebnou šlechtou. U pozdější šlechty (bajorů) je totiž vidět velká majetková i politická 

diferenciace. 
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