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Marcela Kalašová, 4.ročník 
 
 

Radziwiłłové – historie mocného litevského rodu 
 
  Mocný litevský magnátský rod Radziwiłłů (litevsky Radvilů) v 16. a 17. století spoluurčoval 

dějiny Velkoknížectví litevského i polského království. Členové tohoto rodu často zastávali 

nejvyšší úřady v zemi a mnohdy se chovali jako nejmenovaní místokrálové Velkoknížectví 

litevského. Rod pochází z Litvy, hlavní sídla zde měli v Kiejdanech, BirŜi a NieświeŜi. Po 

navázání vztahů mezi Velkoknížectvím litevským a Polskem (1569 vznik polsko-litevského 

státu = Rzecz pospolita) získávali Radziwiłłové majetky i v Polsku a stali se tím jedním 

z nejbohatších rodů v Rzeczi pospolité. 

  Původní erb Radziwiłłů patřil do skupiny tzv. herbu Trąba. V modrém poli se nacházela 

trojice černých loveckých trubek na zlatých řemíncích sestavená do tvaru vidlice (v postavení 

2:1). Po povýšení Radziwiłłů do stavu říšských knížat v roce 1518 byl i jejich erb polepšen. 

Ve zlatém poli se nachází černá orlice s červenou zbrojí nesoucí na hrudi štítek s původním 

rodovým erbem, turnajský helm s černo-zlatými přikrývadly je korunovaný a v klenotu se 

nachází rostoucí černá korunovaná orlice s červenou zbrojí.  

  Za zakladatele rodu Radziwiłłů bývá považován Ościk, kastelán vilniuský, žijící v 1. 

polovině 15. století. V závěti z roku 1442 rozdělil majetek mezi své tři syny, z nichž jméno 

nejstaršího, trockého vojvody Radziwiłła, dalo jméno celému rodu. Radziwiłłův jediný syn 

Mikuláš I. (Mikołaj I.) pokračoval v rozmnožování rodového majetku. Zahájil rychlou a 

skvělou politickou kariéru, jejímž vrcholem bylo v roce 1491 získání titulů vilniuského 

vojvody a kancléře Velkoknížectví litevského, což byly dva nejvyšší posty ve Velkoknížectví 

litevském. Rod Radziwiłłů se tímto zařadil mezi nejmocnější litevské rody. Ke konci života 

vlastnil Mikuláš I. více než 15 000 poddaných ve více než 3000 městech a vesnicích, takže si 

mohl dovolit rozdělit svůj majetek mezi své tři syny a tím založit 3 základní linie rodu 

Radziwiłłů. 

  Nejstarší  syn, Mikuláš II. (Mikołaj II.), založil linii sídlící na Goniądzu a Medelachu a jako 

první z Radziwiłłů získal v roce 1518 od císaře Maxmiliána I. titul říšského knížete. Druhý 

syn Mikuláše I., Jan, získal pro své potomstvo sídla v NieświeŜi a Ołyce, a potomci třetího 

syna, Jiřího (Jerzy), sídlili v BirŜi a Dubinkách. Od této chvíle členů rodu Radziwiłłů neustále 

přibývá, takže bude vhodnější se věnovat jen těm významnějším a to vesměs 

v chronologickém sledu. 
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Barbara (1520-1551) 

  Barbara byla dcerou Jiřího, zakladatele linie v BirŜi a Dubinkách. V roce 1537 se vdala za 

podstatně staršího Stanislava Gasztołda, aby tím napomohla spojení dvou nejmocnějších 

litevských rodů Radziwiłłů a Gasztołdů, které měly společný cíl - potlačení vlivu polského 

krále na Litvě. Stanisłav Gasztołd však už v roce 1542 umírá a Barbara se odstěhovala na 

jedno z rodových sídel u Vilniusu. V roce 1544 na brestském sněmu žádá Mikuláš Černý 

z rodu Radziwiłłů, aby litevský velkokníže sídlil a žil ve Vilniusu a nikoliv v Polsku. 

Zikmund I. tomuto přání vyhověl a ještě ten samý rok Zikmundův syn a spoluvládce Zikmund 

II. August přesídlil do Vilniusu. Zde se seznámil s Barbarou a ač ženatý s ní navázal vztah; 

dochovala se i jejich milostná korespondence. V roce 1545 nečekaně zemřela manželka 

Zikmunda Augusta Alžběta. Zikmund August se tajně s Barbarou oženil, snad i pro údajné 

Barbařino těhotenství. Tento sňatek neschvalovala jak Zikmundova matka královna Bona, tak 

většina šlechty. Protože byl sňatek uzavřen tajně, nebyl považován za právoplatný a navíc 

šlechtě nebylo po chuti výrazné posílení vlivu rodu Radziwiłł ů. Na sněmu v Piotrkově 10.8. 

1548 se šlechta snažila přimět Zikmunda Augusta k rozvodu, ten ale pohrozil abdikací. Na 

dalším sněmu se šlechta snažila zamezit alespoň Barbařině korunovaci, ale Zikmund August 

si  s podporou Radziwiłłů korunovaci Barbary prosadil. Barbara byla na polskou královnu 

korunována 7.12.1550 ve wawelské katedrále, ale již půl roku nato zemřela ve svých 31 

letech. 

 

Mikuláš Černý (Mikołaj Czarny) (1515-1565) 

  Jako malý vyrůstal na krakovském dvoře a již zde navázal dobré vztahy s budoucím králem 

Zikmundem Augustem. V roce 1544 obdržel titul zemského maršálka Velkoknížectví 

litevského a v roce 1547 získal od císaře Karla V. titul říšského knížete po vymřelé linii 

Radziwiłłů, potomků Mikuláše II. Podporoval Zikmunda Augusta v bojích za uznání 

manželství a korunovaci Barbary, byl Zikmundovým nejbližším rádcem a spolupracovníkem. 

V roce 1550 se mu spolu s bratrancem Mikulášem Rudým podařilo zlomit opozici litevské 

šlechty a rod Radziwiłłů se stal nejmocnějším ve Velkoknížectví litevském. V tom samém 

roce dosáhl nejvyššího úřadu – stal se kancléřem Velkoknížectví litevského. V roce 1551 

navíc získal úřad vojvody vilniuského. V roce 1553 přestoupil ke kalvínské víře, 

korespondoval si s Kalvínem a dalšími významnými kalvinisty, ve Vilniusu založil 

kalvínskou školu a v roce 1563 začal v tiskárně v Brestu Litevském tisknout překlad Bible. 
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  Mikuláš Černý se aktivně účastnil  Livonské války (1558-1583), v níž se střetl Moskevský 

stát (Ivan Hrozný), Polsko-litevský stát, Švédsko, Dánsko a Livonský řád (Řád mečových 

rytířů), kteří ovládali Livonsko (severní část Lotyšska a jižní Estonsko). Ivan Hrozný začal 

ohrožovat Livonsko a řád požádal o pomoc Polsko-litevský stát. Mikuláš Černý z pověření 

Zikmunda Augusta vedl jednání s velmistrem Livonského řádu Gotthardem Kettlerem. Slíbil 

mu vojenskou pomoc pod podmínkou, že Livonsko přijme svrchovanost polského krále. 

V roce 1561 bylo tedy Livonsko sekularizováno a od té doby zde vládl králův zástupce. 

Mikuláš Černý poté vedl jednání o příměří i s Dánskem a Švédskem. 

  V 60. letech 16. století vztahy mezi Zikmundem Augustem a Mikulášem Černým ochladly. 

Králi bylo nemilé, že Mikuláš měl na Litvě velkou moc a jednal de facto jako litevský 

místokrál. Spolu s ostatními litevskými rody navíc po králi požadoval větší osamostatnění 

Litvy. Podle Mikulášova návrhu by Litva a Polsko měly jen společného panovníka, sněm a 

zahraniční politiku. Svého cíle Mikuláš Černý již nedosáhl, neboť v roce 1565 umírá. 

 

Kryštof  Mikuláš Piorun (Krzysztof Mikołaj) (1547-1 603) 

  Syn Mikuláše Rudého se správně jmenoval jen Kryštof, jméno Mikuláš mu historici 

přisoudili podle jména jeho otce. Kryštof již jako velmi mladý získal několik titulů (kráječ 

Velkoknížectví litevského, podčíšník Velkoknížectví litevského), uplatnil se však především 

na poli válečném. Roku 1572 získal titul polního hejtmana Velkoknížectví litevského. Jako 

takový spolu se svým vojskem střežil hranice s Moskevským státem a též se aktivně účastnil 

Livonské války, ovšem na rozdíl od strýce Mikuláše Černého přímo v poli. V roce 1578 se 

mu podařilo získat zpět některá ztracená území v Livonsku a byl odměněn úřady trockého 

kastelána a podkancléře Velkoknížectví litevského. Vojenské úspěchy mu přinesly obdiv lidu, 

přízvisko „Piorun“ (blesk) a zajištění nesmrtelnosti prostřednictvím oslavných záznamů 

v kronikách a poezii. V roce 1583 se oženil s Gryzeldou Báthoryovou, sestřenicí polského 

krále Štěpána Bathoryho. V roce 1584 se Kryštof ucházel o úřad vojvody vilniuského. Zprvu 

byl odmítnut pro svou kalvínskou víru, ale když jeho katolický příbuzný Mikuláš Kryštof 

Sirotek úřad odmítl, získal ho Kryštof. Štěpán Báthory v roce 1586 umírá. Při volbě nového 

krále Kryštof podpořil habsburského kandidáta, avšak nakonec byl zvolen Zikmund III. Vasa 

(jako polský král 1587 – 1632), v letech 1592 – 1598 dočasně švédský král. Kryštof s ním 

neměl dobré vztahy, hlavně nesouhlasil s požadavkem pomoci Litevců proti Turkům, stejně 

jako většina litevské šlechty.  

  V roce 1600 Švédové opět zaútočili na Livonsko. Kryštof se opět vyznamenal, když Švédy i 

přes nedůvěru Zikmunda III. v roce 1601 porazil u Kokenhausenu a dále je vytlačoval 
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z livonského území. Kvůli nemoci byl nucen uprostřed bojů předat velení Janu Zamojskému a 

po Zamojského rezignaci velení již zpět nepřijal. V roce 1603 umírá. 

  V 80. letech 16. století ve svém hlavním sídle v BirŜi vystavěl opevněný zámek, který byl 

v letech 1597-1600 před švédskou hrozbou ještě více opevněn. Kryštof byl velkým 

ochráncem kalvinistů, v BirŜi pro ně založil sbor a při něm školu a špitál. Podporoval mnoho 

kalvínských spisovatelů, z nichž někteří mu své práce dedikovali. 

 

Mikuláš Kryštof Sirotek (Mikołaj Krzysztof Sierotka ) (1549-1616) 

  Nejstarší syn Mikuláše Černého od roku 1563 studoval na evropských univerzitách, 

konkrétně v Lipsku, Norimberku, Stuttgartu, Strassburgu a Tübingenu. Aby nezapomněl na 

svůj rodný jazyk, poslal mu otec nově vytištěnou Bibli ze své tiskárny v Brestu Litevském, 

druhý exemplář dostal württemberský kníže do své knihovny. V roce 1565 podnikl Mikuláš 

Kryštof druhou cestu do Evropy, navštívil Augsburg, Francii a Itálii; v Římě přestoupil na 

katolictví. Získal  přízeň Zikmunda Augusta a za vojenskou pomoc proti Ivanu Hroznému 

obdržel titul dvorního maršálka Velkoknížectví litevského. V roce 1573 byl členem delegace, 

která jela pro nově zvoleného polského krále Jindřicha z Valois do Paříže, následně se 

účastnil Jindřichovy korunovace. Od roku 1574 otevřeně vystupoval proti protestantům, 

kalvinisty vyhnal ze svých panství, kostely přesvětil na katolické, rušil kalvínské sbory a začal 

podporovat jezuity. Při nové volbě polského krále stál na straně Habsburků (arcivévoda 

Ernest), ale byl zvolen Štěpán Báthory. V té době také Mikuláš Kryštof ohluchl a trpěl 

různými chorobami. Složil slib, že jakmile mu to zdravotní stav dovolí, vydá se na pouť ke 

Svatému hrobu do Jeruzaléma. Než mohl slib splnit, musel se účastnit bojů v Livonské válce, 

za což byl v roce 1579 odměněn titulem nejvyššího maršálka Velkoknížectví litevského. Do 

Jeruzaléma se vydal v roce 1582, navštívil i Egypt a pokochal se pohledem na pyramidy 

v Gíze. Vracel se přes Krétu a Itálii, kde byl přepaden a do Litvy se navrátil v červenci roku 

1584. O své cestě později (1590) sepsal v polštině deník, který se šířil prostřednictvím opisů a 

již v roce 1599 byl vydán v latině. V 17. a 18. století se stal velmi oblíbenou četbou a byl 

přeložen do několika jazyků. K radosti Kryštofa Pioruna odmítl úřad vojvody vilniuského, 

avšak po Kryštofově smrti (1603) se mu stejně nevyhnul. Až do konce života ho sužovala 

nemoc, kterou i přes časté léčebné pobyty v zahraničí nedokázal pokořit. Bohatá byla jeho 

zakladatelská činnost, založil špitály v NieświeŜi, Mirze, Bialej, Czarnawczycach, postavil 

mnoho kostelů, pro benediktýnky postavil v NieświeŜi klášter a kostel, pro jezuity založil 

kolej v NieświeŜi s kostelem, který byl jednou z prvních barokních staveb v Polsko-litevském 

státě, pro bernardiny postavil také v NieświeŜi klášter s kostelem. Hlavní rezidencí Mikuláše 
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Kryštofa byl pochopitelně NieświeŜ, kde vybudoval zámek s bastiony a v něm shromáždil 

velkou knihovnu a galerii portrétů Radziwiłłů. Dal též podnět ke zpracování mapy 

Velkoknížectví litevského; zpracoval ji Macie Strubicz a poprvé byla vydána v roce 1603. 

Protestantskou tiskárnu svého otce v Brestu Litevském nechal přemístit do Vilniusu a dal ji 

k dispozici jezuitům. Mikuláš Kryštof zesnul v NieświeŜi v roce 1616 a byl pochován 

v místním jezuitském kostele v hrobce, kterou sám založil. 

 

Jiří (Jerzy) (1556-1600) 

  Mladší syn Mikuláše Černého byl vychován v kalvínské víře a v letech 1570-1572 

absolvoval studia v Lipsku a v Padově. Pod vlivem Petra Skarge přestoupil v roce 1574 na 

katolickou víru. Téhož roku byl jmenován nástupcem vilniuského biskupa a proto v letech 

1574-1576 studoval v Římě teologii a filozofii a koketoval s myšlenkou vstupu do jezuitského 

řádu. V roce 1578 podnikl cestu do Compostely, navštívil při té příležitosti i Prahu. V roce 

1582 ho Štěpán Báthory jmenoval správcem Livonska, kde začal s pomocí jezuitů 

s rekatolizací a cenzurou knih. V roce 1583 se konečně stal biskupem vilniuským a v roce 

následujícím byl dokonce jmenován kardinálem. Po smrti Štěpána Báthoryho stejně jako jeho 

příbuzní podpořil při volbě krále  Habsburky, se zvoleným Zikmundem III. Vasou se však 

spokojil a vyjednal mu sňatek s Habsburkovnou Annou. V roce 1591 se Jiří stal biskupem 

krakovským, v roce 1600 umírá a podle svého přání byl pohřben v Římě. 

 

Kryštof (Krzysztof) (1585-1640) 

  Kryštof, syn Kryštofa Mikuláše Pioruna, byl vychován v kalvínské víře a proto absolvoval 

studia v Lipsku a Heidelbergu. Při své cestě po Evropě v letech 1601-1604 dále navštívil 

Švýcarsko, Francii a Nizozemí. Po vzoru otce se dal na dráhu vojenskou. Již v roce 1608, 

když Švédové ohrožovali litevské území, se podílel na jejich odražení. V roce 1613 získal 

úřad vojvody vilniuského, zprvu jen jako zástupce nemocného Mikuláše Kryštofa Sirotky. A 

roku 1615 se stal polním hejtmanem Velkoknížectví litevského. Zanedlouho měl Kryštof 

možnost ukázat své velitelské schopnosti, avšak nebyl příliš úspěšný. Roku 1617 se Švédové 

vylodili na pobřeží Kuronska, dobývali pobřeží a dostali se až k Rize. Kryštof se se svým 

vojskem Švédům postavil, ovšem bylo to marné. Riga byla dobyta a Kryštof po sérii dalších 

neúspěchů bojiště opustil. Přesto byl Kryštof v lidových písních opěvován a lid doufal, že se 

Kryštof do bojů vrátí a Švédy porazí. V roce 1632 nově zvolený král Vladislav IV. Kryštofovi 

odmítl udělit slíbený úřad vojvody vilniuského, až po zákroku kancléře Velkoknížectví 

litevského Albrechta Stanislava Radziwiłła se tak stalo. Neúspěchy na bojišti si dokázal 
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vynahradit činností duševní. Sepsal několik spisů; pro spis o reorganizaci armády podle 

západoevropského stylu se poučil z bojů se Švédy. Navíc vlastnil velkou vícejazyčnou 

knihovnu, zakládal školy a podporoval učence. 

 

 Albrecht Stanislav (Albrycht Stanisław) ( 1593-1656) 

  Albrecht Stanislav studoval filozofii ve Würzburgu a poté podnikl cestu po Evropě. 

Navštívil Nizozemí, Francii a Itálii a při té příležitosti se osobně seznámil s budoucím 

papežem Urbanem VIII. V roce 1613 podnikl další cestu, tentokrát po Francii, Švýcarsku a 

Itálii. Stal se blízkým důvěrníkem krále Zikmunda III. a v letech 1624-1625 doprovázel 

kralevice Vladislava na jeho cestě po západní Evropě. Za své věrné služby získal titul 

kancléře Velkoknížectví litevského, nejvyšší titul v zemi. Přesto se do politických dějin 

nezapsal, věnoval se spíše posílení pozice Radziwiłłů v zemi. Albrecht Stanislav byl katolík, 

vystupoval proti ústupkům protestantům, toleroval pouze kalvínskou víru u členů svého rodu. 

Založil mnoho kostelů a jezuitských kolejí avšak jeho hlavním zájmem  byla spisovatelská 

činnost. Sepsal několik traktátů, překládal z latiny a hlavně psal historické práce, které se 

dočkaly několika vydání. Ku pomoci mu byli speciální sekretáři, kteří mu opatřovali relace 

s politického, dvorského a společenského života, jakož i zprávy ze zahraničí. 

 

Jan (Janusz) (1612-1655) 

  Jan byl černou ovcí rodiny. Jako kalvinista absolvoval studia v Lipsku a poté cestoval po 

Evropě. Zpočátku ještě spolupracoval s králem Vladislavem IV., z jeho pověření vykonal 

několik misí a byl odměněn úřadem podkomořího Velkoknížectví litevského. V 30.letech 17. 

století však už došlo na první rozpory a královskou mocí. V roce 1646 získal úřad polního 

hejtmana Velkoknížectví litevského. Nově zvolený král Jan Kazimír Janovi vůbec 

nevyhovoval a spory s královskou mocí se prohloubily. V roce 1649 Jan tvrdě potlačil 

vzpouru Kozáků, vedenou Bohdanem Chmelnickým. Při tom bylo velice poničeno město 

Kyjev. Jan se v bojích choval velmi krutě a bezohledně. Nevybíravě se choval i ke králi, 

v roce 1653 ho přinutil, aby mu svěřil úřad vojvody vilniuského, neboť za ním stála nejvyšší 

polská šlechta. Na Litvě se pak Jan choval jako nejmenovaný vládce a žil ve velkém 

přepychu. Poražení Kozáci se spojili a carem a v roce 1654 vtrhli na Litvu. Porazili Janovo 

vojsko a začali obsazovat litevská území. V následujícím roce dobyli dokonce Vilnius. 

Z druhé strany se do bojů zapojili Švédové, kteří obsadili Polsko a severozápadní litevské 

země. Litevská šlechta, v čele s Janem, zradila polského krále a uzavřela v Kiejdanech roku 

1655 se švédským králem Karlem Gustavem dohodu. Dohoda litevské šlechtě garantovala 
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náboženskou svobodu a Litva se poddala švédskému králi. Jan zanedlouho poté zemřel na 

otravu na jednom ze švédských zámků. 

 

Bohuslav (Bogusław) (1620-1669) 

  Po brzké ztrátě rodičů byl Bohuslavovým poručníkem Kryštof "Piorun". Bohuslav 

absolvoval studia v nizozemském Gröningenu, kde se též účastnil válek se Španěly, dále v 

Utrechtu a Paříži. Dalších 10 let po Evropě cestoval a byl hoštěn na královských a knížecích 

dvorech. Do vlasti se vrátil roku 1648 kvůli povstání Kozáků. S králem Janem Kazimírem 

měl dobré vztahy do té doby, než začal prosazovat práva Radziwiłłů na sněmech. Navíc se 

spojil s klikou, která chtěla krále sesadit. Když začali v roce 1655 Polsko-litevský stát 

ohrožovat Švédové, přidal se Bohuslav na jejich stranu a složil lenní slib švédskému králi. Od 

této chvíle Bohuslavovo vojsko sloužilo švédskému králi, po dlouhou dobu bez vědomí Jana 

Kazimíra. Bohuslav za odměnu obdržel úřad novgorodského vojvody. V roce 1656 vstoupil 

Bohuslav do služeb pruských a v roce 1657 se stal pruským místodržitelem a velitelem 

braniborského vojska. V roce 1668, po abdikaci Jana Kazimíra, se Bohuslav stal jedním z 

navržených kandidátů na polsko-litevský trůn, podmínkou byl jeho přestup na katolictví. 

Zvolen byl však Michal Korybut Wiśniowiecki a Bohuslav zanedlouho zemřel. Zajímavým 

pramenem pro poznání Bohuslavova života je jeho Autobiografie. 

 

Karel Stanislav (Karoł Stanisław, řečený Panie Kochanku) (1734-1790) 

  Karel Stanislav byl nejpopulárnějším polsko-litevským šlechticem své doby, proslul svými 

historkami, které kolovaly po celém Polsko-litevském státě a které s chutí literárně zpracovali 

mnozí spisovatelé. Byl velkým konzumentem alkoholu a milenec mnoha žen. Po svém otci 

zdědil velký majetek a mohl si dovolit postavit vojsko o 10 000 vojácích. V roce 1762 se stal 

vojvodou vilniuským. Po smrti krále Augusta III. byl protivníkem strany Czartoryských a byl 

nucen utéci do Turecka. Následně byl zbaven i titulu vojvody vilniuského. Později, poté co 

uznal za krále Stanislava II. Augusta (Poniatowského), mu Kateřina II. umožnila se vrátit a 

Karel Stanislav se stal maršálkem konfederace barské. Pro své urážlivé chování a vyhrožování 

vojenským zásahem svým protivníkům byl ovšem zanedlouho donucen opět vlast opustit. 

Majetek mu byl zabaven a tak žil v cizině celých 10 let na dluh. Posílal žádosti o podporu na 

všechny strany, až mu Kateřina II. dovolila se do vlasti vrátit. Část majetku získal zpět a 

usadil se natrvalo v NieświeŜi. Zámek přestavěl na velmi honosné sídlo, zřídil zde divadlo, 

kde se hrál i balet, a vydržoval si vlastní orchestr. 
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Helena (1753-1821) 

  Helena byla dcerou podkancléře Velkoknížectví litevského Antoniego Przezdzieckiego a do 

rodu Radziwiłłů se přivdala. V mládí měla možnost se vzdělávat a plně toho využívala. 

Mluvila pěti jazyky, hrála na několik hudebních nástrojů, kreslila a malovala, psala poezii a 

prózu a zamilovala si umění. Navíc až do pokročilého věku byla velmi pohledná. Ve svazku 

se svým mužem Michalem Hieronymem Radziwiłłem nebyla spokojená a proto vyhledávala 

jiné muže. Za největší její počin je však považováno vybudování překrásných zahrad – 

Arkádií - nedaleko Łowicze. S budováním klasicistních zahrad se spoustou malých staveb 

bylo započato roku 1778. Byla zde vybudována jezera, postavena klasicistní svatyně bohyně 

lovu Diany, řecký oblouk, akvadukt, amfiteátr, cirk, gotický domek, Sybillina jeskyně, 

křišťálový palác, drobné pavilony, pomníky, obelisky a mnoho dalšího. V roce 1800 vyšel ve 

francouzštině popis Arkadií, autorkou byla sama Helena. Po její smrti zahrada spolu se 

stavbami chátrala, mnoho staveb do dnešní doby zaniklo. Dnes vlastní Arkádie Muzeum 

narodowe ve Varšavě. 
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