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Virtute Patria, або дзIцячыя
партрэты РадзIвIлаЎ

Ткачэнка Марыя Iванаўна, галоўны бібліятэкар Расійскай 
нацыянальнай бібліятэкі (Санкт-Пецярбург)

К
ожны Радзівіл, пільнуючыся слядоў сваіх продкаў, тое, 
што для іх было пахвальным, лічыць прыстойным і для 
сябе [1]. Слонімскі пробашч Ф. Анцута спаслаўся ў сваім 
казанні 15 лістапада 1757 г. на пахаваннi ваяводы наваг-

радскага Ю. Радзiвiла на аднаго даўняга караля, які называў пакой з 
партрэтамі продкаў “сваёй школай, таму што, прыглядаючыся, часта 
іх прыкладам рэгуляваў сваё жыццё” [2]. Партрэтныя зборы ў Нясвi-
жы таго часу можна было б назваць ужо не школай, але акадэмiяй. У 
той час якраз падыходзiла да канца праца над альбомам 165 гравюр 
паводле жывапiсных выяў, дапоўненых “гiсторыка-генеалагiчнымi 
надпiсамi з аўтэнтычных дакументаў” [3].

Час ужо расцерушыў некаторыя з арыгiналаў жывапiснай хронiкi 
роду Радзiвiлаў, пачынальнікам якой быў Мiкалай Крыштаф Сiрот-
ка. Інакшы лёс мелi гравiраваныя партрэты: iх захаванню спрыяла 
тыражнасць. Выявы, змешчаныя ў кнiгах, часам аказвалiся ў боль-
шай бяспецы, чым станковыя аркушы. Іх вiзуальная вобразнасць 
дапаўнялася вербальнай: партрэты суправаджалiся пэўнага зместу 
надпiсамi. Апроч cцiслых бiяграфiчных звестак змяшчалiся верша-
ваныя прысвячэннi. Кнiжныя партрэты звычайна маюць больш шы-
рокi сэнсавы кантэкст, сваю гiсторыю стварэння i iснавання. 

Сярод гравiраваных партрэтаў Радзiвiлаў вылучаюцца дзве дзi-
цячыя  выявы: Мiкалая Крыштафа Сiроткi (1566) i пазнейшая – яго 
дзяцей (1604). Абедзве гравюры ўзнiклi ў сувязi з аўтарскiмi прысвя-
чэннямi выданняў маладым прадстаўнiкам ужо вядомага ў Заходняй 
Еўропе княжацкага роду. 

“Такiм быў князь на Алыцы Радзiвiл,
Калі засвойваў лiцэйскiя навукi ў Цюбiнгенскiм унiверсiтэце.
Твар высакароднага князя намаляваць магчыма,
Але дары розуму нiхто маляваць не можа” – гэтымi радкамi пачаў 

свой верш на партрэт Мiкалая Крыштафа Радзiвiла прафесар фiла-
софii Цюбiнгенскага унiверсiтэта Леанард Энгельхард. Гравюра зна-
ходзiцца ў зборнiку, выдадзеным прафесарам грэчаскай i лацiнскай 
моў Марцiнам Крузiусам (1526–1607) у друкарнi Iагана Апарына [4]. 
Партрэт зроблены ў тэхнiцы дрэварыту, памеры 140 х 99 мм. Выява 
паясная, твар паказаны на 3/4 ўправа, абедзве рукi на парапеце. У 
правай хлопчык трымае кнiгу ў скураным пераплёце. Па-еўрапейску 
апрануты ў аздобную блузу з вузкiмi рукавамi, з-пад якiх выступа-
юць фалдаваныя манжэты, такi самы каўнерык ля шыi. Мастак да-
кладна перадаў багатыя ювелiрныя ўпрыгожаннi вучня з княжацкага 
роду: па унiверсiтэцкiх правiлах убранне павiнна было адпавядаць 
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стану навучэнца i разам з добрымі манерамi служыць прыкладам 
для iншых. З. Петшык у даследаваннi аб навучаннi студэнтаў з Рэчы 
Паспалiтай у Страсбургу адзначыў, што ў адным з лiстоў да сына ад 
5. I. 1564 г. М. Радзiвiл Чорны прасiў яго зрабiць i прыслаць на Лiтву 
свой партрэт. Сын выканаў просьбу бацькi, але той быў незадаво-
лены дастаўленай са Страсбургу выяваю. Разам з тым, Чорнага раз-
весялiў выгляд убрання сына. За мяшчанскi густ ён раскрытыкаваў 
вернага слугу Мiкалая Крыштафа Б. Язерскага. 19. IX. 1564 г. ваяво-
да заказаў стварэнне новага партрэта, у натуральную велічыню, каб 
мог убачыць, якога росту яго сын [5]. Магчыма, у архiвах захавалiся 
звесткi пра гэты незвычайны заказ. Варта адзначыць, што на гравю-
ры з базельскага выдання 1566 г. М. К. Радзiвiл мае выгляд, якi мог 
задаволiць яго патрабавальнага бацьку. 

Партрэт М. К. Радзiвіла мае подпiс мастака ў выглядзе манагра-
мы ў нiжнiм левым кутку гравюры. Яна складаецца з сумяшчэння 
лацiнскiх лiтар IZ з трыма кропкамi ўнiзе. Манаграма была вядомая 
Г. К. Наглеру толькi па гравюры да тытула “Зямельных уставаў кня-
ства Вюртэмберг” (Штутгарт, 1567) [6]. Аднак iмя мастака застаец-
ца нераскрытым. Падобнай манаграмай карыстаўся ў канцы XVI ст. 
Якаб Цубэрляйн [7]. Яго подпiс з тых самых лiтар адрознiваецца 
малюнкам цэбра замест трох кропак (адкуль i прозвiшча: нямецкае 
Zuber – цэбар). Маецца адна акалiчнасць, якая звязвае М. Крузiуса 
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з гэтым мастаком. Манаграмiст IZ падпiсаўся пад яго партрэтам з 
кнiгi “Выявы прафесараў Цюбiнгенскага унiверсiтэта” [8]. У вершы 
“Да мiласцiвага чытача” аўтар кнiгі, таксама выкладчык унiверсiтэ-
та, Э. Цэлiус упамiнае ўсiх мастакоў, якiя працавалi над партрэтамi 
для гэтага выдання, сярод iх i Я. Цуберляйн – “добры мастак у гэтым 
горадзе” [9]. Варта ўвагi тое, што манаграма не мае ў сваiм складзе 
малюнка цэбра. Мастакi не заўжды прытрымлiвалiся аднаго вiдары-
су ў подпiсах. Але калi гады жыцця 1556–1607 указаны Г. К. Наглерам 
правiльна, Якаб Цуберляйн, паводле свайго веку, не мог быць аўта-
рам партрэта Сiроткi [10]. У такiм выпадку можна меркаваць, што 
майстар IZ з трыма кропкамi пад манаграмай належаў да старэйшага 
пакалення гэтага роду.

Партрэты М. К. Радзiвiла i М. Крузiуса блiзкiя паводле тыпу: вы-
явы паясныя, твар падаецца ў 3/4 рукi на парапеце, антураж адсутнi-
чае. Адзiным атрыбутам, якi характарызуе занятак партрэтаваных, 
з’яўляецца кнiга. М. Крузiус у прадмове, прысвечанай Сiротку кнi-
гi, падкрэслiваў яго “вялiкую любоў да ведаў”. Дзеля гэтага Мiкалай 
Крыштаф “не сумняваўся адправiцца ў далёкую дарогу, i спачатку 
быў у Страсбургу, а цяпер ужо амаль два гады знаходзiцца тут у Цю-
бiнгене. <...> Усе ў захапленні ад тваёй дабрыні, далiкатнасцi жыцця, 
высакароднасцi; я ж больш таму здзiўляюся, наколькi твая Мосць 
старанны ў вучобе, ва ўсiм мае вялiкi поспех i з вучонымi людзьмi 
часта на лацiне бездакорна i разважна гутарыць не толькi на публiч-
ных дыспутах, але i ў прыватных размовах” [11]. Iмя М. К. Радзiвiла 
засталося ў гiсторыi Цюбiнгенскага унiверсiтэта [12], i ў “Швабскай 
хронiцы” пад годам 1564 запiсана: “8 верасня ў Цюбiнген studii causa 
прыехаў лiтоўскi князь Мiкалай Крыштаф Радзiвiл” [13]. Меў ён 15 
гадоў, гэта крыху больш, чым хлопчыку на партрэце манаграмiста 
IZ. Тыя, хто бачыў Сiротку падлеткам, адзначалi, што быў ён “прыго-
жым i добрых звычаяў” [14] трымаўся. Культурнае асяроддзе, ство-
ранае на радзiме яго бацькам М. Радзiвiлам, не магло не ўплываць на 
цiкавасць Сiроткi да навук i кнiгi [15]. На працягу ўсяго жыцця ён 
“быў рады пытацца пра кнiгi новыя i вучоныя, якiя ў свет выходзiлi, 
i распараджаўся iх закупляць, а чытаннем iх з задавальненнем бавiў-
ся. Мовы розныя ведаў i, як той Мiтрыдат, з людзьмi розных народаў 
сам, без тлумача, вельмi добра мог размаўляць” [16].

Гуманiстычныя традыцыi эпохi Адраджэння ў адносiнах да ведаў 
i выхавання засталiся актуальнымi для М. К. Радзiвiла. У бацькоў-
скай “iнструкцыi”, складзенай у 1603 г., ён падкрэслiваў: “рады быў 
бы ўбачыць пры сваiм жыццi, каб мае дзецi атрымалi належнае свай-
му стану i Айчыне сваёй патрэбнае i годнае выхаванне” [17]. Сваёй 
“мiлай Айчынай” называў Сіротка Вялiкае княства Літоўскае.

Партрэт трох старэйшых сыноў М. К. Радзiвiла Яна Юрыя, Альб-
рыхта Уладзiслава i Крыштафа Мiкалая таксама быў створаны ў су-
вязi з iх замежнай паездкай на вучобу. Гравюра змяшчаецца ў пры-
свечанай вучням кнiзе М. Радэра “Сад святых” [18]. На рэдкiм у 
гiсторыi медзярыту трайным  партрэце (памеры 125 x 82 мм) браты, 
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прадстаўленыя пакаленна, у аднолькавым убранннi: бездакорнага 
крою чорныя iтальянска-iспанскiя касцюмы, зашпiленыя на шэраг 
дробных гузiкаў. Раўнавагу ў суадносiнах чорнага i белага колераў 
у гравюры падтрымлiваюць шырокiя выкладзеныя белыя каўняры, 
гафтаваныя раслiнным узорам. Абшытыя аздобнай тасьмай блузы 
маюць на поясе вузкiя раменьчыкi з дэкаратыўнымi спражкамi. Фун-
кцыю характарыстыкi мадэляў нясуць каштоўныя ювелiрныя ўпры-
гожаннi: ланцужкi, бранзалеты i пярсцёнкi, а таксама акцэнтаваныя 
рукаяцi шпагаў. Як i ў партрэце Сiроткi, кампазiцыю дапаўняе выява 
кнiгi, вучнёўскi атрыбут. Мiнiяцюрнага фармату томiк у скураным 
пераплёце з зашпiлькамi i накладкамi трымае ў правай руцэ Кры-
штаф. “Найяснейшыя князi, сярод сваiх вучняў вас першымi вiтае 
наш Феб”, – звяртаўся да Радзiвiлаў выкладчык рыторыкi Матэус 
Радэр [19]. Першымi ў Аўгсбургскiм езуiцкiм калегiуме дазваляла iм 
вылучыцца бацькоўская слава. Virtute patria – такi дэвiз змешчаны 
ўнiзе пад партрэтам. Кiравацца сынам належала ваеннай доблесцю 
бацькі – удзельнiка паходаў каралёў Жыгiмонта Аўгуста i Стафана 
Баторыя, і яго набожнасцю, як пiлiгрыма i фундатара храмаў i кля-
штараў: ён “Таварыства нашага найцудоўнейшы храм i калегiум у 
Нясвiжы ад падмуркаў выставiў, узгадаваў, надзялiў” [20]. Кветка 
дабрадзейнасцi нiколi не блякне i не вяне, а часта дае ў працы новыя 
i трывалыя плады [21].

Партрэт сыноў М. К. Радзiвiла выкананы рукой умелага майстра. 
Актыўна выдзеленыя святлом твары хлопчыкаў, хоць і ўзмацняюць 
уражанне некалькi перабольшанага малюнка галоў, але ўраўнаважва-
юць суiснаванне на аркушы белага i чорнага колераў. Штрых на тва-
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рах пададзены эканомна, лёгкая апрацоўка светлаценяў не стварае 
пластычнай аб’ёмнасцi  формы. Фiгуры ў цэлым трактуюцца досыць 
плоскасна. Мастацкая вартасць твора ў значнай ступенi залежыць ад 
густоўнай распрацоўкi яго дэкаратыўнага вырашэння. Акцэнт на дэ-
каратыўнасцi можна лiчыць апраўданым. Трайны партрэт ствараўся 
для кнiжнага фармату ў восьмую долю аркуша. Станковая гравюра 
дае мастаку больш свабоды, у тым лiку i ў вырашэннi прасторавых 
задач. У партрэце навучэнцаў з Нясвiжа адчуваецца пэўная спраса-
ванасць у размяшчэннi фiгур: малюнак левай рукi Крыштафа i пра-
вай Альбрыхта крыху абрэзаны; скарочаная дэкаратыўная рамка 
заняла верхнюю частку аднастайна штрыхаванага фону. Ледзь заў-
важная ўсмешка на твары Альбрыхта дадае жывасцi гэтаму твору.

На адвароце тытула “Саду святых” знаходзiцца Радзiвiлаўскi герб 
з подпiсам на таблiчцы ў нiжняй частцы картуша: “Вышэйшая доб-
лесць узвяла пячацi князёў. Сапраўдная доблесць продкаў вучыць, 
што мы ёсць княжацкi род”. У 1604 г. па заказе М. К. Радзiвiла быў 
награвiраваны ў Аўгсбургу яшчэ адзiн, яго ўласны, герб. Як пiсаў 
у лiсце сын картографа Мацея Струбiча Мацей Самуэль: “Паводле 
распараджэння ВКнМцi даў герб ВКнМцi лепшаму аўгсбургскаму 
гравёру выразаць на медзi, якi пасылаю праз Магiльнiцкага ВКнМцi, 
пакінуўшы пры сабе сорак друкаваных, каб наклеiць на тыя мапы, 
што ёсць тут, а ВКнМцi пасылаю шэсцьдзесят друкаваных. За гравi-
раванне герба заплацiў пан Масальскi восем злотых, а за друкаваны 
па паўгрошу польскаму” [22]. Параўнанне абодвух гербаў паказвае, 
што яны выкананыя рукой аднаго майстра. С. Александровiч падаў 
iмя “лепшага аўгсбургскага гравёра” – Лукас Кiлiян. З такiм мерка-
ваннем можна пагадзiцца. Параўнальны аналiз партрэтаў, гравiра-
ваных Лукасам Кiлiянам, i выявы дзяцей Сiроткi дае аналогii ў рас-
працоўцы кампазiцыi, ужытку арнаментыкi, выкарыстаннi дэвiзаў. 
Манера штрыхоўкi не пярэчыць разцу аўгсбургскага мастака.

Лукас Кiлiян звычайна падпiсваў свае творы поўным прозвiшчам, 
радзей манаграмай з iнiцыялаў. Гравюры ў кнiзе М Радэра: партрэт, 
герб i тытульны аркуш подпiсу мастака не маюць. Л. Кiлiян на час 
выхаду ў свет кнiгі “Сад святых” быў ва ўзросце 25 гадоў. У 1604 г. ён 
вярнуўся з чатырохгадовай творчай вандроўкi па Iталii, дзе ўдаска-
нальваў майстэрства пасля навучання пад наглядам свайго айчыма 
гравёра i выдаўца Даменiка Кустаса [23]. Прымаючы на ўвагу па-
мянёны лiст М. С. Струбiча ад 9 красавiка, можна меркаваць, што           
Л. Кiлiян быў у Аўгсбургу на самым пачатку 1604 г. i меў час для вы-
канання герба М. К. Радзiвiла i гравюр да кнiгi М. Радэра [24].

Існуе партрэт самога М. К. Радзiвiла Сiроткi, гравiраваны Л. Кi-
лiянам i адбiты ў Д. Кустаса [25]. С. Александровiч у подпiсе пад 
iлюстрацыяй № 5, цытаванага вышэй даследавання па картаграфii 
Вялiкага княства Лiтоўскага, указаў год выканання гравюры як 1604. 
Магчыма, аўтар прымеркаваў падзею да заказу на герб. Была яшчэ 
адна нагода дадаць у iканаграфiю нясвiжскага дзеяча новы штрых: 
26. III. 1604 г. ён атрымаў прывiлей на Вiленскае ваяводства. У под-
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пiсе па авале вакол пагруднай выявы М. К. Радзiвiла прысутнiчаюць 
словы “Palatinus Vilnensis”. 

М. Крузiус i М. Радэр у прысвячэннях М. К. Радзiвiлу i Яну, Альб-
рыхту, Крыштафу Радзiвiлам падкрэслiвалi знатнасць iх паходжан-
ня, а вызначэнне  апошнiх як “князёў iмперыi” вынесена на тытул 
кнiгi. Бацькi вучняў, спачатку М. Радзiвiл Чорны, а пазней i Сiротка, 
выпраўляючы ўжо сваіх сыноў у свет, старалiся яшчэ больш узвы-
сiць значнасць роду. Яны пасылалi весткi пра жыццё Радзiвiлаў i свае 
ўласныя падарункi пануючай арыстакратыi краёў, дзе прымалi iх дзя-
цей, у тым лiку i кнiгi [26], карту Вялiкага княства Лiтоўскага i, маг-
чыма, гравiраваную генеалогiю роду Радзiвiлаў [27]. “Бацькоўскай 
дзейнасцю” можна было б дапоўнiць подпiсы пад партрэтамi дзя-
цей, вандроўнiкаў па навуку. “Навук распачатых пiльнуюць, – пiсаў         
М. К. Радзiвiлу прэцэптар паездкi езуiт Мельхiёр Дыцыус, – памна-
жаюць навуку пабожнасцi i звычаяў <...> Іх Мосцi навук вызваленых 
таксама пiльнуюцца <...> На лютнi ямп. Ян i пан Крыштаф вучацца 
<...> ямп. Альбрыхт таксама iнструменту пiльнуе <...> Кожны з iх ву-
чыцца па-нямецку <...> Пачалi Іх Мсцi вучыцца фехтаванню <...>”. 
Мелi маладыя магнаты прыватных настаўнiкаў “з рыторыкi, таксама 
права i фiласофii” [28]. Не было наканавана нiкому з iх пераўзысцi 
бацьку па прымяненнi ведаў i стваральнай дзейнасцi... 20. Х. 1636 г. 
рэктар Нясвiжскага калегiума Крыштаф Залеўскi на пахаваннi Альб-
рыхта Уладзiслава выказаў узнёслую пахвалу арлу Радзiвiлаў, да яко-
га Еўропа з уцехай прыглядалася i прыглядаецца [29].

Гравіраваны партрэт, звязаны з прысвячэннем друкаванай кнiгi 
з нагоды peregrinatio academica, не атрымаў далейшага развiцця ў 
Вялiкiм княстве Лiтоўскiм. “Бацькоўская дабрачыннасць” засталася 
недасягальнай на той вышынi, на якую ўзвесцi яе маглi М. Радзiвiл 
Чорны i М. К. Радзiвiл Сiротка.
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АД СКАРЫНЫ ПАЧАТАК.
МАСТАЦТВА БЕЛАРУСКАЙ КНIГI:

ПЕРАЕМНАСЦЬ ТРАДЫЦЫЙ

Бутэвіч Анатоль Іванавіч, пісьменнік

К
алі акінуць вокам нашы набыткі за ўвесь шматсотгадовы 
час беларускага кнігадрукавання, можна без пераболь-
шання сказаць, што мастацтва беларускай кнігі (маю на 
ўвазе не толькі кнігі на беларускай мове) мае такія бага-

тыя традыцыі, што яны безумоўна і годна далучаюцца да агульна-
еўрапейскага кантэксту, а часам нават пераўзыходзяць вопыт еўра-
пейскіх краін, застаюцца непаўторанымі і наватарскімі. Традыцыйна 
хочацца сказаць, што нам проста пашанцавала на такія выбітныя 
постаці, якія сталі адметнымі і знакавымі ў беларускай гісторыі. Але 
ці справядліва гэта? Ці не падкрэсліваем мы тым самым выпадко-
васць здзейсненага, ці не бярэм менавіта яе за зыходны пункт? Ці не 
змяншаем ролю і значэнне зробленага нашымі папярэднікамі?

Я схільны сцвярджаць, што высокі ўзровень беларускага кнігад-
рукавання ад самага пачатку быў абумоўлены ўсім папярэднім ходам 
беларускай гісторыі, станам тагачаснага грамадства, яго культуры, 
навуковага развіцця, якія не былі адарваны ад еўрапейскага кантэк-
сту. Адным словам, гэта цалкам аб’ектыўны і заканамерны працэс, 
які выспеліўся самім часам, быў падрыхтаваны людзьмі і пакліканы 
да жыцця вопытам і набыткамі ў сумежных галінах чалавечай дзей-
насці на беларускай зямлі.

Валодаючы несумненным асабістым талентам, маючы ў сваім 
багажы вопыт замежных калег, Скарына і яго паслядоўнікі здолелі 
не толькі развіць і прымножыць зробленае іншымі, але і засведчылі 
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