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Інтэнсіўнае пранікненне ў Беларусь заходне-
еўрапейскай культуры пачалося ў XV–XVІ стст. 
Шмат у чым гэта было звязана з тым, што ўсё 
больш выхадцаў з ВКЛ стала атрымліваць адука-
цыю за мяжой. Аднак працяглы перыяд шляхта 
і магнаты не вельмі сур’ёзна ставіліся да пытан-
ня навучання ўласных дзяцей у Заходняй Еўропе – 
многія з іх усё яшчэ прытрымліваліся традыцыйнай 
сістэмы выхавання. Згодна з ёй малады арыстакрат 
павінен быў прайсці праз шэраг іерархічных ступеняў 
пры каралеўскім двары (паж, збраяносец, рыцар). 
Пры гэтым сем уласцівых тагачасным школам вы-
зваленых мастацтваў ім замянялі сем шляхетных 
дабрачыннасцяў: валоданне халоднай зброяй і лукам, 
верхавая язда, паляванне, плаванне, гульня ў шахматы 
і шашкі, напісанне паэтычных твораў.

Але новы светапогляд пранікаў і ў асяроддзе пра-
вячай эліты. Праявіўся ён у паступовым прызнанні 
важнасці добрай адукацыі, здольнай паспрыяць 
умацаванню як уласнага роду, так і ўсёй дзяржавы. 
Гуманістычны ідэал арыстакрата быў выдатна сфар-
муляваны гр. Б. Касцільёнэ ў «Кнізе аб прыдворным» 
(Венецыя, 1528). Згодна яму ўзорны прадстаўнік 
прывілеяванага саслоўя – гэта развітая духоўна і фізічна 
асоба, якая спалучае шэраг прывабных якасцей (шля-
хетнасць, дабрадзейнасць, адукаванасць) і сваім пры-
кладам станоўча ўздзейнічае на манарха. Наватарскай 
была і агучаная аўтарам думка аб тым, што грамадскую 
павагу і славу можна зарабіць не толькі ў сражэнні, 
але і на дзяржаўнай службе – праз адданасць Радзіме, 
эрудыцыю і дабрачыннасць.

Трэба адзначыць, што ў Беларусі аднымі з першых 
успрынялі гэтыя разважанні менавіта князі Радзівілы. 
Так, канцлер ВКЛ М. Радзівіл Чорны, хаця сам і не 
атрымаў належнай адукацыі, ужо знаходзячыся на 
высокіх дзяржаўных пасадах зразумеў усю важнасць 
і неабходнасць сапраўднай вучобы (скардзіўся на сла-
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бае веданне латыні – тагачаснай міжнароднай мовы ды-
пламатычных зносін), а таму вельмі сур’ёзна падышоў 
да выхавання ўласных дзяцей. Пры выбары месца іх за-
межнага навучання ўлічваліся, зразумела, і рэлігійныя 
схільнасці самаго канцлера. Якраз па гэтай прычыне 
яго сыны – будучыя вялікі маршалак ВКЛ А. Радзівіл, 
староста жамойцкі С. Радзівіл і кардынал Е. Радзівіл  – 
вучыліся ў 1570-я гг. ва ўніверсітэце Лейпцыга, 
а М. К. Радзівіл Сіротка, які стаў пазней ваяводай 
віленскім, у 1563 г. быў накіраваны бацькам у Страс-
бург. У апошнім дзейнічала гімназія І. Штурма, дзе ў той 
час вучылася каля 3 тыс. юнакоў з ліку найбольш сла-
вутых родаў Еўропы (з ВКЛ – Глябовічы, Нарушэвічы 
і Тышкевічы). Яна была шырока вядома высокім 
узроўнем выкладання антычных моў, рыторыкі і г. д. 
На момант прыбыцця маладога князя ў Страсбург тут 
ужо знаходзілася шэсць палякаў і ліцвінаў (да 1621 г. яе 
скончыла 280 юнакоў з Кароны і ВКЛ). 

М. К. Радзівіл Сіротка, аднак, настолькі вылучаўся 
з агульнага асяроддзя, што яму прысвячалі свае працы 
мясцовыя прафесары – У. Тупіус (кнігу, скіраваную 
супраць Трыдэнцкага сабора) і К. Дасыподыюс (дзве 
працы Эўкліда па геаметрыі з каментарыямі). Саму 
ж вучэбную праграму для яго асабіста склаў І. Штурм – 
уключыў у яе курсы права, рыторыкі і матэматыкі. 
Сам М. Радзівіл Чорны ў адным з лістоў да сына так 
акрэсліў пастаўленыя перад ім задачы: «З дапамогай 
Божай добрым аратарам і добрым пісарам лацінскім 
да хаты рыхтуйся прыехаць, каб пасля навук… быў 
варты службы ў тых паноў, да якіх я цябе… уладка-
ваць жадаю». Адным толькі Страсбургам вучоба ма-
ладога арыстакрата, зразумела, не абмежавалася: ужо 
ў 1564 г. у гэтым горадзе пачалася эпідэмія і ён накіраваўся 
ў Цюбінген, Цюрых і Гейдэльберг, а потым (пасля карот-
кага вяртання на Радзіму з-за смерці бацькі) пабываў 
у Аўгсбургу, Мілане, Падуі і Рыме [1, с. 160–165].

Нягледзячы на адпаведнае выхаванне, шчырага 
кальвініста з М. К. Радзівіла Сіроткі так і не атры-
малася. У далейшым прадстаўнікі нясвіжскай лініі 
Радзівілаў, верныя каталіцызму, як правіла, ужо абміналі 
пратэстанцкія навучальныя ўстановы і за мяжой 
вучыліся ў езуіцкіх калегіумах, а таксама ўніверсітэтах, 
пераважна Аўстрыі і Італіі. У выніку гэтага яны даска-
нала валодалі старажытнымі і сучаснымі мовамі, вы-
датна ведалі філасофію, гісторыю і рыторыку. У ВКЛ 
жа шмат у чым дзякуючы якраз гэтаму імі рэгулярна 
займаліся адказныя дзяржаўныя (канцлер, падканцлер, 
маршалак, падчашы) і адміністрацыйныя (ваявода 
і кашталян віленскія, ваявода полацкі) пасады. Толькі 
ў асобных выпадках пры выбары месца навучання на 
першае месца ставілася не канфесійная прыналежнасць 
горада, у якім знаходзіўся ўніверсітэт, а якасць выкла-
дання у ім асобных прадметаў. Так, напрыклад, вучыўся 
пераемнік Л. Сапегі на пасадзе канцлера ВКЛ А. С. Ра-
дзівіл, прысвяціўшы сваёй «еўрапейскай стажыроўцы» 
ажно 11 год (1605–1616) і паспеўшы за гэты час пабываць 
у нямецкім Вюрцбургу, галандскім Лёвене, французскім 
Арлеане і італьянскім Неапалі [2, с. 143].
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Інакш ставіліся да замежнай адукацыі Радзівілы 
біржанскай лініі, якія захавалі вернасць кальвінізму. 
З часоў вялікіх гетманаў ВКЛ Е. Радзівіла і яго сына 
М. Радзівіла Рудога перавага ў тутэйшым асяроддзі ад-
давалася выключна вайсковай справе, а гуманітарная 
адукацыя лічылася другараднай. Нават нашчадак апош-
няга К. Радзівіл Пярун, які, дарэчы, таксама займаў 
пасаду вялікага гетмана ВКЛ у 1589–1603 гг., пісаў, 
што выхаваны быў «у вайсковым, а не ў парыжскім 
калегіуме». Разам з тым менавіта ён вырашыў унесці 
пэўныя карэктывы ў склаўшуюся традыцыю і даць 
сваім сынам (Янушу і Крыштофу) якасную адукацыю. 
З сямі год яны выхоўваліся прыватнымі настаўнікамі, 
а потым год ці крыху большы тэрмін наведвалі 
Віленскую кальвінскую школу. Што датычыцца Януша, 
то ён ра зам са стрыечным братам Ежы (да іх далучыліся 
таксама Я. Агінскі і А. Трызна) у 1595 г. адправіўся 
ў Страсбург, дзе юнакі вывучалі нямецкую і француз-
скую мовы, мараль, палітыку і гісторыю. Кароткі час 
яны знаходзіліся ў паездцы па даліне р. Рэйн, у тым ліку 
наведалі Гейдэльберг, дзе праслухалі некалькі лекцый 
і мелі дыспут з мясцовымі прафесарамі. Праз год знаход-
жання ў Страсбургу Януш і Ежы ў кастрычніку 1596 г. 
накіраваліся ў Базельскі ўніверсітэт, дзе ўдасканальвалі 
веды па ўжо азначаных вышэй дысцыплінах (у дадатак 
праслухалі курс па анатоміі чалавека) праз прыватныя 
лекцыі, якія ім давалі тутэйшыя прафесары, а таксама 
рэктары Грынеус і А. Паланус. 

Першае паўгоддзе 1597 г. браты правялі ў Жэневе, дзе 
асновы кальвінскага веравызнання ім выкладаў славуты 
тэолаг Т. Безэн. Атрымаўшы такім чынам грунтоўныя 
тэарэтычныя веды, маладыя людзі запісаліся ў Парыж-
скую Рыцарскую акадэмію – вывучалі там вайсковую 
справу, майстэрства фехтавання і верхавой язды. Паз-
ней яны прынялі ўдзел у сапраўдных баявых дзеян-
нях супраць іспанцаў, а ў пачатку 1599 г. вярнуліся на 
Радзіму (грошай на плануемае падарожжа ў Англію ці 
Італію ў іх бацькоў не знайшлося) [3, с. 202–203]. 

Што тычыцца замежнай адукацыі Крыштофа, то яго 
бацька дакладна распарадзіўся ва ўласным завяшчанні 
ад 1599 г.: «Найвялікшая павіннасць Бацькоўская дзе-
цям сваім даць належнае выхаванне, таму, раз з ласкі 
Божай, мае добрае веды ў мове лацінскай Сын мой 
Крыштоф і ўзрост такі, што ўжо можа падарожнічаць 
(на момант складання завяшчання яму было 14 год. – 
А. С.), а таксама з улікам таго, што валоданне лацінскай 
і нямецкай мовамі з’яўляецца найпатрэбнейшай 
здольнасцю ўсіх грамадзян народаў нашых: Прашу… 
апекуноў яго (вышэй у дакуменце быў прыведзены спіс 
з 12 прозвішчаў, сярод якіх былі ўзгаданы канцлер ка-
ронны Я. Замойскі і канцлер ВКЛ Л. Сапега. – А. С.), 
каб адразу ж пасля маёй смерці і пахавання накіраваць 
яго да Нямеччыны, найперш у Лейпцыг, дзе хай буд-
зе жыць, пакуль не засвоіць нямецкую мову і толькі 
потым калі будзе добра ведаць лацінскую і нямецкую 
мовы, можа ехаць у іншыя германскія краіны прыгля-
дацца да добрых парадкаў і гарадоў. Таксама можа 
паехаць да Францыі, калі там у той час будзе спакой 

і бяспека, але толькі праездам, не спыняючыся нідзе 
надоўга (Крыштоф пабываў не толькі ў Францыі, 
але і ў Англіі, Швейцарыі і Галандыі. – А. С.): а вось 
у Італію каб не ехаў, бо не жадаю, каб ён ведаў гэтую 
мову і ўспрыняў бы грахоўныя звычаі тамашніх лю-
дзей. Хай Пан Бог яго абраніць ад пагрозы ягоннай 
веры (напэўна, меў на ўвазе пераход у каталіцтва пасля 
наведвання Італіі ўсіх сыноў М. Радзівіла Чорнага. – 
А. С.) і здароўю… бачым наколькі заразнае паветра ў тых 
краях (у 1607 г. у Балонскім універсітэце ў час эпідэміі 
памёр сын М. К. Радзівіла Сіроткі Крыштоф Мікалай. – 
А. С.) і якую вялікую пагрозу прынеслі розныя людзі 
набажэнства Рымскага нашай любімай Айчызне (га-
ворка найперш ідзе аб езуітах. – А. С.). Таксама пра-
шу, каб з ім да Нямеччыны адправіліся: Д. Хайноўскі, 
даўшы яму 200 злотых аплаты, С. Рысінскі Педагог яго, 
які хай таксама такую ж аплату будзе мець. Грабкоўскі, 
юнак яго. Каханоўскі, Аборскі, Сакалінскі, Фрацковіч 
слугі яго. На гэтае падарожжа і харчаванне ў тых краях 
прашу каб… Ежы Радзівіл (староста мазырскі. – А. С.), 
пляменнік мой вылучыў з Ужэндова 13 тысяч злотых 
і з Сольца каля 8 альбо 9 тысяч злотых, на ўласнае мер-
каванне, каб там годна свайго палажэння і добрай сла-
вы сваёй сям’і жыць мог. А да хаты ў дваццацігадовым 
узросце з дапамогай Пана Бога прыехаўшы… хай пры 
каралеўскім двары паслужыць…» [4, с. 168–169].

Дадзены план навучання ў Еўропе К. Радзівіл паспеў 
выканаць яшчэ да смерці свайго бацькі ў 1603 г. – ён 
адправіўся ў замежнае падарожжа за два гады да гэта-
га. У Лейпцыгу малады князь правёў некалькі месяцаў, 
слухаючы прыватныя лекцыі ажно трох дзясяткаў мяс-
цовых прафесараў. Згодна рапарту С. Рысінскага, што-
дзень гадзіна аддавалася на вывучэнне нямецкай мовы, 
а таксама адбываліся заняткі па філасофіі, рыторы-
цы, праву і матэматыцы. Далей К. Радзівіл адправіўся 
ў Гейдэльберг, а пасля праз Францыю ў Галандыю, дзе 
далучыўся да арміі князя М. Аранскага. Аднак доўга 
тут ён не здолеў прабыць: смерць бацькі прымусіла яго 
вярнуцца ў Рэч Паспалітую [5, с. 21–25].

Нягледзячы на далейшую актыўную палітычную 
і вайсковую дзейнасць, К. Радзівіл напрыканцы 
1610-х гг. знайшоў час, каб скласці падрабязную 
інструкцыю аб навучанні свайго сына Януша (дадзена 
яго гувернёру А. Стацкевічу). Згодна з ёй хрысціянская 
мараль абвяшчалася асновай выхавання, а ў выніку 
навучання ён павінен быў стаць не «школьным до-
ктарам», але «добрым палітыкам і добрым Айчыны 
сынам». Пераходзячы ж да канкрэтных рэкаменда-
цый, К. Радзівіл найперш ставіў перад сынам задачу 
дасканала авалодаць лацінскай і нямецкай мовамі, 
а таксама каб «памяць сабе вастрыў ды язык да прамоў 
здольны меў». Гувернёр жа павінен быў сачыць за 
дакладным распарадкам дня падапечнага – з выдзя-
леннем «пэўных гадзін на вывучэнне навук, пэўных 
гадзін на ежу, пэўных гадзін на рэкрэацыю…». Такса-
ма значную ўвагу неабходна было ўдзяляць фізічным 
і вайсковым практыкаванням – бегу, узняццю розных 
па памеры грузаў, верхавой яздзе, стральбе з луку 
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і ручніцы. Да збору і Віленскай кальвінскай школы 
Януш быў абавязаны накіроўвацца кожную раніцу, 
але пасляабедзенныя заняткі ён меў права прапу-
скаць і займацца па індывідуальнай праграме дома. 
У Віленскай кальвінскай школе гувернёр павінен быў 
падабраць яму «кампанію» з ліку дзяцей «сябраў ды 
слуг» К. Радзівіла (у дакуменце называліся прозвішчы 
Глябовіча, Валовіча, Нарушэвіча, Стадніцкага, Завішы) 
і папрасіць рэктара П. Дземітровіча адпускаць іх у воль-
ныя ад заняткаў дні да Януша «на рэкрэацыю». Асобна 
тут адзначалася і неабходнасць таго, каб малады князь 
«як мага далей стараніўся» езуітаў [6, с. 266–269].

Трэба таксама адзначыць, што Януш з дзяцінства 
дэманстраваў здольнасці да навук і мастацтва – у пяць 
гадоў ён напісаў свой першы ліст да бацькі, а ў шко-
ле захапіўся паэзіяй і жывапісам. У дзевяць гадоў 
у лісце да бацькі, які змагаўся са шведамі ў Прыбалтыцы, 
жадаў яму перамог, прыводзячы прыклады Аляксандра 
Македонскага, Юлія Цэзара і інш. Пры гэтым, акрамя 
хатніх настаўнікаў, юны Януш наведваў і цэлы шэраг 
айчынных кальвінскіх школ, у тым ліку ў Слуцку, дзе ён 
правёў ажно тры гады (1625–1628) пад апекай былога 
рэктара Віленскай кальвінскай школы П. Дземітровіча. 
Навучанне яго тут было даволі інтэнсіўным, бо пра-
дугледжвала непасрэдную падрыхтоўку да адукацый-
най паездкі ў Заходнюю Еўропу. Толькі за першы год 
свайго знаходжання ў гэтым горадзе ён азнаёміўся 
з наступнымі творамі: «Лісты» Цыцэрона, «Камедыі» 
П. Цярэнцыя, «Сістэма логікі» В. Кекермана, «Рыто-
рыка» Д. Марціні, якія яму «у школе Слуцкай Рэктар 
(А. Рэйнгольд. – А. С.) прапанаваў ды растлумачыў» 
[7, с. 183, 189, 193].

Прыведзеныя рэкамендацыі К. Радзівіла мелі свой 
лагічны працяг – у 1628 г. ён, адпраўляючы Януша 
ў Еўропу, даў яму, а таксама гувернёру А. Пшыпкоўскаму 
і А. Рэйнгальду, які дзеля гэтага пакінуў рэктарскую па-
саду, якія суправаджалі яго, новыя інструкцыі. Згодна 
з імі вучыцца ён павінен быў толькі ў настаўніка «рэфар-
мацыйнай рэлігіі», а сама вучоба павінна была зыходзіць 
«з боязі Божай і ведання праўды яго свяшчэннай… бо 
гэта крыніца мудрасці, фундамент шчасця чалавеча-
га…». Таксама падкрэслівалася неабходнасць падтры-
мання спартанскіх умоў жыцця за мяжой: «Мужчына 
нарадзіўся не жанчынай, ён да такіх расце з дапамогай 
Бога забаў, якія не распешчанага патрабуюць чалаве-
ка…». З ліку навук, якія павінен быў засвоіць малады 
князь – «практыцы палітычнай служачыя», пералічаны: 
класічныя і сучасныя мовы, права, рыторыка, геаметрыя. 
Таксама ён павінен быў мець палітычна-гістарычную на-
чытанасць і рэгулярна займацца фізічнымі і вайсковымі 
практыкаваннямі (з акцэнтам на верхавую язду), а вось 
наконт музыкі і танцаў тут было адзначана, што малады 
князь «можа абыйсціся і без іх». Да таго ж важнай мэтай 
яго падарожжа было завязванне кантактаў з еўрапейскай 
арыстакратыяй і знаёмства з прыдворным этыкетам 
[8, с. 144–145]. 

Адметным момантам у падрыхтоўцы 16-гадовага 
Я. Радзівіла да замежнага падарожжа стала прызнан-

не яго паўнагадовым Віленскім Трыбуналам. Сама 
ж вандроўка ажыццяўлялася адпаведна бацькоўскай 
інструкцыі – па дарозе ў Лейпцыгскі ўніверсітэт ён 
пэўны час правёў пры дварах у Берліне і Дрэздэне. Пас-
ля года навучання, у 1631 г. Януш збіраўся наведаць 
яшчэ і Альтдорф, але яго бацька вырашыў, што той ужо 
атрымаў дастатковую адукацыю і загадаў яму ехаць 
у Нідэрланды і прыняць удзел у вайне з іспанцамі, 
каб лепш засвоіць «рыцарскую навуку». Але малады 
князь усё ж знайшоў час праслухаць шэраг курсаў ва 
ўніверсітэце Лейдэна. Менавіта тут знайшло яго да-
ручэнне новага караля Уладзіслава IV Вазы ў якасці 
пасла наведаць Англію і паведаміць там аб зменах 
у кіруючых колах Рэчы Паспалітай. Таксама яму 
было загадана наняць тысячу пехацінцаў і некалькі 
інжынераў і артылерыстаў для плануемай вайны 
з Расіяй. Паспяхова выканаўшы азначаныя справы, 
напрыканцы 1633 г. Я. Радзівіл вярнуўся на Радзіму 
[9, с. 23–28].

Пад апекай К. Радзівіла знаходзіўся і сын яго брата 
Януша (памёр у 1620 г.) – Багуслаў. У завяшчанні наконт 
навучання апошняга яго бацька катэгарычна забараняў 
аддаваць хлопца ва ўсялякую айчынную кальвінскую 
школу (выдатнае сведчанне аб іх тагачасным гаротным 
стане), а жадаў, каб хатнія настаўнікі далі яму пачатко-
вую адукацыю, якую б ён дапоўніў ведамі, атрыманымі 
ў еўрапейскіх універсітэтах. К. Радзівіл выканаў пажа-
данне брата і наняў для Багуслава лепшых гувернёраў. 
Сярод іх быў і ўжо згаданы вышэй П. Дземітровіч, 
які ў 1630 г. пісаў яму аб поспехах свайго 10-гадовага 
падапечнага наступнае: «У скланеннях, спражэннях, 
словах (па латыні. – А. С.), у Катоне і ў катэхізісе ня-
дрэнныя поспехі». Набытыя веды спатрэбіліся юна-
ку ўжо праз год – ва ўласнай аўтабіяграфіі пад 1631 г. 
ён запісаў наступнае: «Быў з князем панам дзядзькам 
(К. Радзівілам. – А. С.) на сойме ў Варшаве, дзе меў 
справу з ваяводам віленскім Сапегам (Л. Сапега. – 
А. С.) наконт Копысі, якую  выйграў. Падчас гэтай 
справы прамаўляў я да караля Жыгімонта Трэцяга». 
У Еўропу Багуслаў з’ехаў у 1637 г. (яго суправаджала 
вялікая світа на чале з Я. Цадроўскім) – стажыраваўся 
ў галандскіх універсітэтах Гронінгена і Утрэх-
та, сем месяцаў браў прыватныя ўрокі ў Парыжы: 
«Вучыўся ездзіць на кані ў Дэляфолі, асвойваў шпагу 
ў Сен-Анжэ, навучаўся танцам ў Дэ Нуаэ…», пабываў 
у Лондане. Паўсюдна ён аглядаў крэпасці і наладжваў 
кантакты з правячай элітай – сустракаўся з манархамі 
Францыі (Людовікам ХІІІ) і Англіі (Карлам І). Відавочна, 
што малады князь прыняў удзел і ў баявых дзеяннях – 
у 1640 г. ён у галандскай арміі Г. Насаўскага ваяваў 
супраць іспанцаў, прычым у адной з сутачак: «Пада 
мной параніла каня, а самаго мяне злавілі іспанцы. Але 
паколькі гэтая сутычка была ноччу, тыя, што мяне ўзялі, 
невядома чаго напалохаліся і адступілі ад мяне…». 
У 1641 г. смерць К. Радзівіла прымусіла Багуслава 
вярнуцца ў Рэч Паспалітую. Пасля ён яшчэ некалькі 
разоў ездзіў у Еўропу (да 1648 г.), але гэта былі ўжо 
забаўляльныя і дыпламатычныя вандроўкі [10, с. 23–38].
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Такім чынам, менавіта пратэстанцкія навучаль-
ныя ўстановы адыгралі значную ролю ў выхаванні 
князёў Радзівілаў. На жаль, праблема канфесійнай 
прыналежнасці спыніла іх наведванне прадстаўнікамі 
нясвіжскай лініі гэтага роду, але шмат у чым дзяку-
ючы якраз «біржанцам» культурна-асветніцкія кан-
такты Беларусі з Германіяй і Галандыяй працягваліся 
і ў XVII ст., што знайшло сваё адлюстраванне ў архі-
тэктуры, мастацтве, выдавецкай справе і г. д. Акрамя 
відавочных станоўчых момантаў (наладжванне кантак-
таў з еўрапейскай арыстакратыяй, перайманне трады-
цыі мецэнацтва, пашырэнне эрудыцыі), навучанне ў за-
ход нееўрапейскіх гімназіях і ўніверсітэтах мела і пэў-
ныя негатыўныя вынікі. Так, М. Чачай лічыць, што 
менавіта замежная адукацыя князёў Радзівілаў рас-
пачала іх паступовую паланізацыю, бо ў тутэйшых 
бурсах яны жылі разам з палякамі і набіралі з іх улас-
ныя світы. У 1615 г. згаданы вышэй Я. Радзівіл пісаў 
з гэтай нагоды свайму брату Крыштофу: «Хоць сам 
Ліцвінам народжаны і Ліцвінам памерці прыйдзецца, 
але звароты польскія ў Айчыне нашай ужываць вы-
мушаны». Разам з тым гэты польскі гісторык прызнае, 
што дадзены аспект не здолеў істотна паўплываць на 
самаідэнтыфікацыю князёў Радзівілаў, якія заставаліся 
шчырымі патрыётамі сваёй Бацькаўшчыны [11, с. 89–90]. 
Пры гэтым замежнае навучанне ўмацавала ў іх асяроддзі 
гуманістычны светапогляд. Выдатна дэманструе гэта 
і грамата таго ж К. Радзівіла аб адкрыцці Слуцкай гімна-
зіі 6 лістапада 1630 г.: «Абавязак добрага грамадзяніна 
спрыяць карысці і ўпрыгажэнню той краіны, у якой ён 
нарадзіўся, і звыш таго рыхтаваць шляхецкую моладзь 
з пялёнак да ўсялякай дзяржаўнай службы. А гэтага, 
відавочна, нельга дасягнуць ніякім іншым больш узвы-
шаным чынам, як толькі ўзводзячы храмы выхавання 
маральнага і навук, і даручаючы іх настаўнікам сумлен-
ным, вучоным і старанным…» [12, с. 172]. 

У цэлым жа відавочна, што адукацыйныя паездкі 
князёў Радзівілаў у замежныя пратэстанцкія навучаль-
ныя ўстановы ўмацоўвалі кантакты правячай эліты 
Рэчы Паспалітай з той часткай заходнееўрапейскай 
арыстакратыі, якая прыняла Рэфармацыю, і такім 
чынам садзейнічалі ўсталяванню саюзных адносін 
з асобнымі краінамі Германіі, Галандыяй і Англіяй. 
Акрамя гэтага, высокі статус дадзенага магнацкага 
роду на землях ВКЛ спрыяў пашырэнню папулярнасці 

германскіх і галандскіх універсітэтаў сярод айчыннай 
шляхты, якая бачыла ў іх адзіную раўнавартасную 
альтэрнатыву неасхаластычнай езуіцкай мадэлі наву-
чання.
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Анатацыя

Артыкул прысвечаны актуальнай для сучаснай беларускай гістарычнай навукі праблеме наведвання прадстаўнікамі 
айчыннай правячай эліты еўрапейскіх пратэстанцкіх навучальных устаноў у сярэдзіне XVІ – першай палове XVII ст. Акцэнт 
зроблены на вызначэнні спецыфікі замежных адукацыйных паездак князёў Радзівілаў, якія лічыліся ўзорам для пераймання 
ў тутэйшым грамадстве. Прааналізаваны агульныя прыярытэты і змест навучання. Адзначаны факт спалучэння ў час падоб-
ных падарожжаў тэарэтычных ведаў з практычным вопытам удзелу ў сапраўдных баявых дзеяннях і выканання адказных 
дыпламатычных місій.  

Summary

The scientifi c article is devoted to topical modern Belarusian historiography problem of visiting representatives of the national 
ruling elite of European Protestant schools in the middle of the XVI – fi rst half XVII century. Emphasis is placed on determining the 
specifi city of foreign educational trips Radziwill, who were considered a role model in the local society. Analyzed the general priorities 
and content of education. Noting that such a combination during travel of theoretical knowledge with practical experience in real 
combat and mission-critical diplomatic missions.


