Gediminas


Středověká Litva

	Území obývané litevskými kmeny stálo mimo velké obchodní tepny raného středověku. Snad proto, že bylo toto území izolované (Litva byla bažinatá, těžko dostupná a obklopená lesy), si Litevci udrželi nezávislost a dokázali vytvořit mocný středověký stát. 
	Výsledkem formování Litvy bylo spojení 3 oblastí – západního Žemaitska (Žmudi), východního Aukštaitska a jihovýchodní Litvy. Později pod nadvládou jednoho panovníka - 
litevského velkoknížete. Jen Žemaitsko vytvořilo  svébytný celek v rámci litevského státu, což je patrné dodnes. 
	O podrobení Litvy usilovala řada panovníků (např. kyjevská knížata, dánští panovníci atd.). Po oslabení moci Kyjevské Rusi toho litevská knížata využila a směřovala proti Rusi své nájezdy.
	Největším nepřítelem byl – řád německých rytířů. Na jedné straně se díky tomu litevské kmeny sjednocovaly proti tomuto soupeři, ale na druhé straně některá kmenová knížata využívala pomoci řádu proti domácím soupeřům.
	Prvním panovníkem byl Mindaugas, které mu se díky sňatkové politice, válečným úspěchům a likvidaci odpůrců podařilo soustředit moc ve svých rukou. Proti němu se brzy vytvořila koalice Jatvingů, žemaitských knížat a řádu německých rytířů. Ovšem Mindaugas slíbil, že se nechá pokřtít a tím získal německé rytíře. Po křtu byl roku 1253 korunován. Stal se tak prvním a zároveň posledním litevským králem. Různá povstání Žemaiťanů atd. vedly k tomu, že Mindaugas odpadl od řádu a vzdal se křesťanství. Nakonec byl zavražděn domácí opozicí.
	Jeho smrt znamenala konec litevského království, ale i odložení přijetí křesťanství (latinského ritu)o téměř 125 let.
	Mindaugasův syn Vaišvilkas převzal v letech 1264 – 1267 vládu, šlo ovšem o velmi nestálé poměry.
	Po jeho smrti zvítězil nad ostatními knížaty kníže Traidenis, který obnovil jednotu a 
r. 1275 odrazil tatarský vpád. Také se mu podařilo porazit křížovou výpravu, která obléhala jeho hrad v Kernavė. O období, následujícím po skonu knížete Traidenise, máme jen málo zpráv o dění na Litvě. 
	Na přelomu  80. a 90. let 13. století se objevují jako vládci bratři Butigeidis a Pukuveras-Butvydas. Soustředili se především na odvrácení křižácké expanze. Roku 1295 nastoupil Pukuverasův syn Vytenis, jenž začal s podrobováním ruských knížectví (pomocí sňatkové politiky a  vojenských akcí). Neustále také bojoval proti řádu.


Gediminas (vládl 1315/6 – 1341)

	Nástupcem Vytenise se stal jeho bratr Gediminas. Litva se díky němu zařadila mezi východoevropské mocnosti.  Na Západě se bránil řádu – úspěšně. Vytvořil se spojenectví s Rižany a rižským arcibiskupem Fridrichem z Pernštejna, kterému slíbil, že se nechá pokřtít.
	Posléze se obrátil na západoevropské panovníky a papeže se stížností, že kořistná politika řádu znemožňuje christianizaci Litvy. Nakonec Gediminas přestup ke křesťanství odmítl, ale boj proti řádu vedl nadále.
	Přijal titul král „Litevců a mnohých Rusů“(Rex Litvinorum et multorum Ruthenorum).
	Mezi první objekty litevské expanze patřila Černá Rus. Gediminasův syn Algirdas se oženil s Marií, dcerou vitebského knížete a vládl ve Vitebsku.
	Gediminas pak ovládl Minsk, roku 1323 Kyjev, r. 1340 Smolensk a 1341 Pinsk s Turovem. Většinou dosadil vládce z řad svých příbuzných, kteří zachovávali místní zvyky a splynuli s místním prostředím, nebo ponechal místní ruská knížata, ale zajistil si dynastickou politikou jejich podporu. Ruská knížata spatřovala v Litvě oporu proti Tatarům, protože ruská knížectví byla značně rozdrobena a sama by se neubránila.	V polovině 30. let se střetl poprvé s Moskvou.
	Pokud jde o vztah Litvy a tatarských chánů (kteří byli vládci Ruska), byl velmi nejistý. Jednou vystupovali jako spojenci (proti řádu – 1319), podruhé jako nepřátelé.
	Poté, co se litevská expanze stala pro Tatary neúnosnou, zaútočili proti Litvě v letech 1338 a 1338. Litevci tento nápor odrazili. 
	Litva se také stala jakýmsi obchodním mezičlánkem mezi ruskými a západními kupci.
	Gediminas prováděl úspěšnou sňatkovou politiku. Důkazem toho je spojenectví s polským králem Vladislavem Lokýtkem, které uzavřel sňatkem Gediminasovy dcery Aldony s Vladislavovým synem Kazimírem.
	Ovšem po smrti Vladislava a nástupu Kazimíra III. roku 1333 se spojenectví proti řádu rozpadlo a došlo ke zhoršení vztahů. Zejména během sporu o haličské dědictví roku 1340.
	Gediminas byl velmi tolerantní – jak nábožensky, tak politicky. A tak umožnil poklidné soužití katolíků, pravoslavných i pohanů.
	Před svou smrtí rozdělil Gediminas litevskou říši mezi syny a vrchním knížetem určil Jaunutise, jehož sídlem byl Vilnius.
	Vilnius byl poprvé zmíněn jako panovnická rezidence v roce 1323 a díky Gediminasovi se stal hlavním městem dynamicky rostoucí říše.


Situace po smrti Gediminase

Nevýbojného Jaunutise zbavili moci jeho bratři Algirdas (Olgerd) a Kęstutis (Kiejstut) roku 1345. Algirdas získal titul vrchního knížete a východní území a západní část získal Kęstutis. Litva se za vlády Algirdase stala jedním z největších států Evropy, se kterým bylo nutné počítat při řešení poměrů ve východní Evropě.
	Po smrti Algirdase zdědil jeho velkoknížecí titul jeho syn Jagello.

	Litva neustále byla pohanskou zemí. Od doby Gediminase působily ve Vilniusu mnišské řády (např. františkáni).Vznikla zde i židovská obec. Řada litevských knížat přijala pravoslaví. Nejvíce si nutnost christianizace Litvy uvědomoval právě poslední zmiňovaný, Jagello. Chtěl tak „umlčet“ argumenty křižáků. 
	Proto slíbil, že se nechá pokřtít, za což se měl stát polským králem. Oženil se  s polskou princeznou Hedvikou a jako Vladislav II. byl korunován r. 1386 polským králem.
	Mezi dalšími potomky se proslavili například Jagellovi synové Kazimír IV. , polský král a Vladislav III. Varnenčík, polský král, nebo také synové Kazimíra IV. Vladislav II, který se stal králem českým a uherským, a Zikmund I. Starý, král polský. 

	Tak se tedy potomci litevského velkoknížete Gediminase stali zakladateli dynastie Jagellonců, která byla vedle Rurikovců nejvýznamnější šlechtickou rodinou ve východní Evropě.


Příloha:

1)	Popis Gediminasova tažení za ovládnutí Kyjeva (Raczyňský kodex)
- volný překlad dle C. Rowella
2)	Mapka růstu litevského státu ve 14. a 15. století
3)	Rodokmen Gediminasovců (Jagellonců)
4)	Potomci Algirdase a Marie Vitebské
5)	Potomci Algirdase a Juliany Tverské

Raczyňský kodex (popis Gediminasova tažení za ovládnutí Kyjeva)

	…A když osvobodil Žmuďskou zemi od Němců, táhnul proti ruským knížatům a přišel nejdříve k městu Vladimiru. A kníže Vladimír Vladiměřský shromáždil svůj lid a postoupil velký boj s velikým knížetem Gediminem. A pomohl Bůh knížeti velikému Gediminovi, že zabil knížete Vladimíra Vladimiřského, zničil jeho celé vojsko a obsadil město Vladimir. A potom táhl na knížete Lva Luckého. A kníže Lev uslyšel, že Litevci zabili knížete Vladimíra a vzali město Vladimir, neodvážil se mu postavit a utekl ke knížeti Romanovi, svému zeti, do Brjansku. A knížata a bojaři volyňští bili čelem velikému knížeti Gediminovi, aby jim panoval a pánem u nich byl, a zemi neničil. Veliký kníže Gedimin je zavázal přísahou a zanechal u nich své zástupce (naměstniki) a začal tam vládnout. A potom na zimu táhl do Brestu, odkud rozpustil všechno své vojsko a sám v Brestu přezimoval. Brzy přišly Velikonoce a on sebral všechny litevské, žmuďské a ruské síly a druhý týden po Velikonocích vytáhl na knížete Stanislava Kyjevského. Po příchodu na jih vzal město Ovruč a  město Žitomír. Kníže Stanislav Kyjevský se radil s knížetem Olegem Perejaslavským, knížetem Romanem Brjanským a knížetem volyňským, kterého veliký kníže Gedimin vyhnal z Lucku, a sebrali své lidi ve velkém množství a setkali se všichni na řece Rpeni pod Bělgorodem, šest mil od Kyjeva. Postoupili bitvu a velikou seč a Bůh pomohl velikému knížeti Gediminovi na hlavu porazit všechna ruská knížata a jejich všechno vojsko zůstalo na místě pobito. Litevci zabili knížete Lva Luckého i knížete Olega Pereslavského a Stanislav Kyjevský s Romanem Brjanským a malou družinou utekl do Brjansku. Veliký kníže Gedimin obklíčil Bělgorod. Měšťané viděli, že jejich pán utekl i s vojskem a že je vojsko celé na hlavu pobito, proto nechtěli se protivit tak velikému litevskému vojsku, podrobili se s městem knížeti Gediminovi a učinili přísahu sloužit Velikému knížectví litevskému. Zatím veliký kníže Gedimin táhl se svými veškerými silami do Kyjeva, obklíčil ho a Kyjevané se začali bránit proti němu. Ležel veliký kníže Gedimin pod Kyjevem měsíc, a pak měšťané se mezi sebou poradili, že nemohou vzdorovat moci velikého knížete, zvláště bez svého pána Stanislava Kyjevského. Slyšeli, jak jejich pán Stanislav utekl před Gediminem a jeho vojsko bylo pobito a jak jim nenechal žádnou ochranu. Když se poradili jednomyslně, podali se velikému knížeti Gediminovi a mniši, popi a djákoni vyšli s křížem z města. Otevřeli městské brány a slavnostně ho uvítali, pokořili se a zavázali se mu sloužit a bili mu čelem, aby je nezbavoval vlasti. A kníže Gedimin při tom je nechal a sám slavně vjel do města Kyjeva.



