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Ж.В. НЕКРАШЭВІЧ-КАРОТКАЯ 

«РАДЗІВІЛІЯДА» ЯНА РАДВАНА (ВІЛЬНЯ, 1592) У КОЛЕ ЛІТАРАТУРАЗНАЎЧЫХ ПРАБЛЕМ  
Даeтся краткий обзор истории изучения поэмы «Радзивиллиада» Яна Радвана, уточняются сведения о времени опублико-

вания произведения, определяется его место в литературе Великого княжества Литовского эпохи позднего Ренессанса. Анали-
зируется предисловный комплекс, жанровая природа, особенности архитектоники, система образов произведения. Приводятся 
аргументы в пользу атрибуции поэмы «Радзивиллиада» как памятника белорусской ренессансной поэзии.  

The history of studying the poem «Radivilias» by Ioannes Radvanus is briefly reviewed, the poem publication data on the time are 
defined more accurately, its place in the late Renaissance literature of Grand Duchy of Lithuania is defined. The preface complex, genre 
nature of the work, peculiarities of architectonics and the system of images are analysed. The arguments in favour of attribution of the 
poem «Radivilias» to literary texts of Belarusian Renaissance poetry are given. 

Гераічная паэма Яна Радвана «Radivilias sive 
De vita et rebus praeclarissime gestis, immortalis 
memoriae, illustrissimi principis Nicolai Radivili» 
(«Радзівіліяда, або Пра жыццё і подзвігі бессмя-
ротнай памяці, учыненыя з найвялікшай славай, 
найсвятлейшага князя Мікалая Радзівіла», да-
лей – «Радзівіліяда»), якая пабачыла свет у ві-
ленскай друкарні Яна Карцана ў 1592 г., – адзін з 
цэнтральных помнікаў лацінамоўнай паэзіі Бела-
русі. Побач з «Прускай вайной» Яна Вісліцкага гэ-
ты твор стаў паэтычным асэнсаваннем гераічнай 
мінуўшчыны нашага народа. Першую згадку пра 
«Радзівіліяду» змясціў польскі бібліёграф Ян Да-
ніэль Яноцкі ў 1747 г., адзначыўшы, што гэта – 
«unendlich seltenes Werk» («надзвычай рэдкі твор») 
(Janocki 1747, 84), і даўшы яму даволі крытычную 
ацэнку. Спосаб абмалёўкі галоўнага героя, князя 
Мікалая Радзівіла, ён ахарактарызаваў так: «Der 
Verfasser scheinet gar nicht zur Besingung eines so 
grossen Helden, von der Natur bestimmet gewesen 
zu sein» («Здаецца, што аўтар для апісання тако-
га вялікага героя не адштурхоўваўся ад прыро-
ды») (Janocki 1747, 84). Кароткімі згадкамі пра 
«Радзівіліяду» абмежаваліся польскія даследчыкі 
пачатку XIX ст.: літаратуразнавец Ф. Бянткоўскі 
(гл. Bentkowski 1814, 664) і бібліёграф М.Г. Юшыньскі 
(гл. Juszyński 1820, 102). Ужо яны заўважылі 
яўную «літвінскую» дамінанту ў ідэйнай накірава-
насці твора, у сувязі з чым на працягу ўсяго XIX і 
першай паловы ХХ cт. велічная эпапея Яна Рад-
вана заставалася па-за ўвагай польскіх літарату-
разнаўцаў. Б. Надольскі ў сваім дакладзе, прысве-
чаным культуры Адраджэння, назваў паэму «верша-
ванай хронікай, задуманай як эпас» і зрабіў нега-
тыўнае падсумаванне: «Ад “Радзівіліяды” моцна 
патыхае шкалярствам» (Nadolski 1956, 209).  

З канца 50-х гг. ХХ ст. творчасць Яна Радвана ўво-
дзіцца ў кантэкст даследаванняў па гісторыі літоўскай 
літаратуры. Першым з літоўскіх вучоных згадаў 
«Радзівіліяду» ў сваёй працы В. Абрамавічус 
(гл. Abramavičius 1959), а Б. Казлаўскас у 1965 г. апуб-
лікаваў артыкул, прысвечаны паэме Яна Радвана 
(гл. Kazlauskas 1965). Дзякуючы гэтым і іншым працам 
літоўскіх вучоных, «Радзівіліяда» да пачатку 90-х гг. 
мінулага стагоддзя ідэнтыфікавалася як помнік ме-
навіта літоўскай літаратуры (гл. Корсакас 1985, 504). 

Нават праз стрыманыя радкі пазітывісцкіх дасле-
даванняў, прысвечаных «Радзівіліядзе», прасту-
пае героіка-эпічная дамінанта ў вызначэнні жан-
равай прыроды твора. Так, Ю. Новак-Длужэўскі, 
даўшы агульную характарыстыку выданню і са-
мой паэме, адзначыў, што ў межах цэлага твора 
аўтар робіць акцэнт на постаці гетмана. «Пахва-
лы аўтара, – падсумоўвае пры гэтым вучоны, – 
маюць як бы апасродкаваны характар. Ён уводзіць 
іх у працэсе ўсхвалення высокага рангу жыцця 
гетмана, вылучэння такіх яго якасцяў і годнасцяў, 
якія адносіліся да агульнавядомых, прызнаных і 
бясспрэчных рысаў яго асобы» (Nowak-Dłużewski 
1969, 148). Такая характарыстыка дакладна пе-
радае сутнасць цэнтральнай задачы паэта-эпіка, 
якая была сфармулявана ў трактаце М.К. Сар-
беўскага «De perfecta poesi sive Vergilius et 
Homerus» («Пра дасканалую паэзію, або Вергілій 
і Гамер»): «res particulares juxta universalia 
tractare» («прыватныя прадметы выяўляць як 
агульныя») (Sarb. De perf. II. 3, p. 28, 29–32)*. 
                                                 

* Тут і далей пры цытаванні гэтага трактата М.К. Сар-
беўскага ў адпаведнасці з правіламі цытавання класічных 
помнікаў прыводзіцца яго скарочаная назва (Sarb. De perf.), 
нумары раздзела і падраздзела, нумар старонкі з індэксам “p” 
(pagina) і нумары радкоў паводле навуковага перавыдання 
помніка, гл.: S a r b i e w s k i  M.K. O poezji doskonałej czyli 
Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi, sive Vergilius et 
Homerus). Wrocław, [1954]. 



Веснік БДУ. Сер. 4. 2008. № 2 

 4 

У беларускім літаратуразнаўстве імя Яна Рад-
вана ўпершыню было згадана В.І. Дарашкевічам, 
які назваў аўтара «Радзівіліяды» побач з Янам 
Вісліцкім, Мікалаем Гусоўскім і іншымі пісьменні-
камі адным з лепшых прадстаўнікоў лацінскай лі-
таратуры Беларусі і Літвы XVI ст. (гл. Дорошкевич 
1979, 71). Аднак першаадкрывальнікам «Радзі-
віліяды» ў айчыннай медыявістыцы з’яўляецца 
С.В. Кавалёў, які ў 1990 г. апублікаваў спецыяль-
ны артыкул, прысвечаны паэме Яна Радвана. У 
гэтай працы, а таксама ў манаграфіі «Героіка-
эпічная паэзія Беларусі і Літвы канца XVI ст.» 
(Мн., 1993) вучоны даў разгорнутую характа-
рыстыку паэмы «Радзівіліяда», адзначыў уплыў 
класічнай традыцыі, патрыятызм аўтара, звярнуў 
увагу на ключавыя вобразы твора (гетмана Радзі-
віла, цара Івана Грознага, ваяводы Пятра Шуйска-
га, полацкага кашталяна Георгія Зяновіча, мінска-
га кашталяна Яна Глябовіча і інш.) (гл. Кавалёў 
1990; Кавалёў 1993, 57–65). Менавіта С.В. Кава-
лёў упершыню ўключыў «Радзівіліяду» ў кантэкст 
гісторыі беларускай літаратуры. 

У 1997 г. выйшла паралельнае выданне «Радзі-
віліяды», падрыхтаванае літоўскім вучоным Сігі-
тасам Нарбутасам, які пераклаў паэму на літоўскую 
мову (гл. Radvanas 1997), а праз год выйшла з друку 
яго манаграфія «Традыцыя і арыгінальнасць 
“Радзівіліяды” Яна Радвана». Вельмі падрабязна, 
з шырокім цытаваннем фрагментаў паэмы аўтар 
аналізуе кампазіцыйныя асаблівасці твора, адзна-
чае сувязь з папярэдняй літаратурнай традыцы-
яй (найперш з «Энеідай» і «Георгікамі» Вергілія), 
даследуе вобразную сістэму твора, яго гістарыч-
ную аснову. Праз вялікую колькасць тэкставых 
паралелей і на грунце скрупулёзнага статыстыч-
нага аналізу аўтарскіх тропаў даследчык прыхо-
дзіць да высновы, што «няма ніякіх падстаў лі-
чыць Яна Радвана плагіятарам антычнай літара-
туры» і што «антычную спадчыну аўтар “Радзіві-
ліяды” выкарыстоўваў творча» (Narbutas 1998, 25).  

С. Нарбутас даказаў, што рымскую лічбу «(І)І)ІІХС», 
якая пазначае год выдання зборніка Яна Радвана 
на тытульным аркушы, трэба разумець як «1592», 
а не «1588». Памылковае датаванне «Радзівілія-
ды» пачалося яшчэ ў XIX ст. Цікава, што храна-
лагічна першая «расшыфроўка» рымскай лічбы 
была правільнай: Ф. Бянткоўскі годам выдання 
«Радзівіліяды» пазначыў 1592 (гл. Bentkowski 
1814, 664). У кнізе М.Г. Юшыньскага, хутчэй за 
ўсё, праз памылку друку фігуруе 1692 (!) год як 
дата апублікавання «Радзівіліяды» (гл. Juszyński 
1820, 102). Найбольш пашыраная ў навуковых 
працах памылковая дата – 1588 г. – падаецца ў 
працах Міхала Вішнеўскага і Караля Эстрайхера 
(гл. Wiszniewski 1851, 153; Estreicher 1915, 45). З гэ-
тай прычыны да з’яўлення манаграфіі С. Нарбу-
таса амаль усе польскія, літоўскія і беларускія да-
следчыкі датавалі «Радзівіліяду» 1588 г. (гл., напр.: 
Nowak-Dłużewski 1969, 147; Nadolski 1956, 209; 
Nowy Korbut 1965, 148; Kazlauskas 1965, 278; 

Кавалёў 1993, 57). Толькі Генрык Люлевіч, аўтар 
артыкула «Ян Радван» у «Польскім слоўніку бія-
графічным», заўважыў, што 1588 г. як дата вы-
дання «Радзівіліяды» з’явіўся ў даследніцкіх пра-
цах у выніку памылковай расшыфроўкі рымскай 
лічбы на тытульным аркушы (гл. Lulewicz 1987, 3). 
Наогул, памылковае датаванне быццам бы нейкім 
містычным чынам «пераследавала» «Радзівілія-
ду» ў навуковай літаратуры. Так, у адным з арты-
кулаў Б. Надольскі, падобна, пераблытаў год 
апублікавання «Радзівіліяды» з годам смерці кня-
зя Мікалая Радзівіла, і паэма Яна Радвана да-
туецца тут 1584 г. (гл. Nadolski 1973, 261). С. Нар-
бутас прывёў пераканаўчую аргументацыю на ка-
рысць 1592 г. як даты апублікавання «Радзівілія-
ды». Па-першае, ён прыгадаў іншыя выданні, якія 
былі датаваны ідэнтычнай рымскай лічбай, ад-
назначна расшыфраванай паводле іншых крыніц 
як 1592 (гл. Narbutas 1998, 11–13). Што ж да 
лічбы 1588, то трэба заўважыць, што яна пазна-
чаецца ў рымскай сістэме іначай – (І)І)ХХСVIII. 
Менавіта так з наступнай расшыфроўкай па-арабску 
датуецца ў кнізе Ю.С. Бандтке выданне Райн-
хольда Гайдэнштайна «Пра вайну з маскавітамі» 
(Базель, 1588) (гл. Bandtkie 1826, 31). Па-другое, 
літоўскі вучоны звярнуў увагу на тое, што ў чац-
вёртай кнізе «Радзівіліяды» паэт, гаворачы пра 
нашчадкаў Мікалая Радзівіла «Рудога», згадвае 
аднаго з двух яго сыноў – Мікалая – як памерлага 
(гл. Radivilias IV, 518–520)*. Вядома, аднак, што 
Мікалай Радзівіл, сын гетмана, памёр у 1589 г. 
(гл. Вялікае княства Літоўскае 2007, 494), а зна-
чыць, паэма не магла быць апублікавана ў 1588 г.  

Архітэктоніка аналізаванага выдання часцей 
за ўсё заставалася па-за ўвагай даследчыкаў або 
характарызавалася вельмі сцісла. Між тым кніга 
пад назвай «Радзівіліяда» ўяўляе сабой зборнік. 
Ён адкрываецца тытульным аркушам з указан-
нем, што кніга падрыхтавана «iussu et auctoritate 
Mag[nifici] D[omini] Ioannis Abramowicz, in Wor-
niany, Praesidis Derpatensis, Capitanei Lidensis 
Vendensisque etc.» («на загад і з ініцыятывы вы-
сакароднага пана Яна Абрамовіча, у Варнянах, 
прэзідэнта дэрпацкага, старасты лідскага і вен-
дэнскага і г. д.»). Адварот тытульнага аркуша – 
мемарыяльная старонка з надпісам «Illustrissimo 
amplissimoque principi Nicolao Radivilo <...> omni-
bus honoribus nitide functo...» («Найяснейшаму і 
найзаможнейшаму князю Мікалаю Радзівілу <...> 
пышна пахаванаму з усялякімі пашанамі...»), пад-
пісаная Янам Абрамовічам. 

Прадмоўны комплекс «Радзівіліяды» трады-
цыйна ўключае ў сябе выяву герба, эпіграму на 
                                                 

* Пры спасылках на тэкст паэмы «Радзівіліяда» ўжы-
ваецца скарочаная назва паэмы (Radivilias), а таксама ўказ-
ваецца парадкавы нумар раздзела і паэтычных радкоў 
паводле навуковага перавыдання, гл.: R a d v a n a s  J .  
Radviliada / Compiled, introductory article, commentaries and 
vocabulary of persons; translated from Latin into Lithuanian by 
Sigitas Narbutas. Vilnius, 1997. 
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герб і празаічнае прысвячэнне. Выява радзіві-
лаўскага герба (арол і шчыт з трыма ражкамі, або 
«Трубы») аздоблена ў верхняй частцы надпісам 
«Consecratio» («Абагаўленне»). Магчыма, з’яў-
ленне гэтага надпісу абумоўлена тым, што Міка-
лай Радзівіл «Руды» з 1547 г. быў князем Свяшчэн-
най Рымскай імперыі (гл. Грыцкевіч 2007, 493). 
Эпіграма на герб пад назвай «Hospes et aquila» 
(«Іншаземец і арол»; Radvanus 1592, [3–4]) напі-
сана ў форме carmen echicum («верша-рэха») 
(гл. Некрашэвіч-Кароткая 2007, 548). Празаічнае 
прысвячэнне «Illustrissimo Principi ac Domino 
D. Christophoro Radivilo <...>» («Найяснейшаму 
князю і пану П. Хрыстафору Радзівілу <...>»; 
Radvanus 1592, [5–13]), напісанае Янам Абрамо-
вічам, адрасавана сыну памерлага ў 1584 г. гет-
мана Мікалая Радзівіла. Пасля яго змешчана 
прысвячэнне Яна Радвана, адрасаванае Яну 
Абрамовічу (гл. Radvanus 1592, [14]). Два пра-
заічныя прысвячэнні дапаўняюцца двума вер-
шамі на польскай мове («Do Jego Mości Pana 
Jerzego Radziwiła Woiewodzica Nowogrodzkiego» і 
«Do Jego Mości Pana Krzysztofa Radziwiła 
Woiewodzica Wileńskiego»), падпісаныя імем «Jan 
Kozak Litwin» (гл. Radvanus 1592, [15–16]), а так-
сама шэрагам вершаў на лацінскай мове. Два з іх 
(прысвечаны Георгію Радзівілу і Хрыстафору 
Радзівілу) падпісаны «Ioannes Radvanus Lit.» («Ян 
Радван, літ[він]») (гл. Radvanus 1592, [17–18]). 
Аўтарам трэцяга верша, адрасаванага Яну Абра-
мовічу, пазначаны «Ioannes Rutski, Eques Lit.» («Ян 
Руцкі, літвінскі афіцэр») (гл. Radvanus 1592, [19]). 
Чацвёрты лацінскі верш таксама прысвечаны Яну 
Абрамовічу і надрукаваны ананімна (гл. Radvanus 
1592, [20–22]). 

З 25-й старонкі выдання пачынаецца паэма 
«Радзівіліяда»: першая кніга – 937 радкоў (гл. Rad-
vanus 1592, [25–58]), другая кніга – 854 радкі 
(гл. Radvanus 1592, [59–89]), трэцяя кніга – 963 
радкі (гл. Radvanus 1592, [89–124]), чацвёртая 
кніга – 548 радкоў (гл. Radvanus 1592, [124–142]). 
Такім чынам, цэлая паэма складаецца з 3302 
радкоў дактылічнага гекзаметра. Пасля паэмы ў 
выданні змешчаны празаічны твор «Oratio funeb-
ris in laudem <...> Nicolai Radivili» («Пахавальная 
прамова ў гонар <…> Мікалая Радзівіла») (гл. Rad-
vanus 1592, [143–155]) Андрэя Валана. Пачы-
наючы з 156 старонкі ў кнізе змешчаны шэраг 
вершаў пад агульнай назвай «Carmina diversorum 
auctorum, ad petitionem Mag[ni] Domini Ioan[nis] 
Abramovicii» («Вершы розных аўтараў, [напіса-
ныя] па просьбе вяльможнага пана Яна Абра-
мовіча»). Сярод іх – вершы Яна Радвана і Пятра 
Раізія на лацінскай мове, а таксама ананімна 
надрукаваны верш «Sława» на польскай мове 
(гл. Radvanus 1592, [165–167]). 

Цэнтральны твор апісанага выдання – паэма 
«Радзівіліяда», якую С.В. Кавалёў і С. Нарбутас 
адносяць да жанру гераічнага эпасу (гл. Кавалёў 
1993, 65–66; Narbutas 1997, LII). Слушнасць тако-

га меркавання пацвярджаюць у першую чаргу 
кампазіцыйныя асаблівасці твора. Неабходны 
для эпапеі, паводле М.К. Сарбеўскага, «universa-
lis thesis, quomodo se aliquis heros juxta civilis vitae 
perfectionem in ea actione gereret» («агульны тэ-
зіс, якім чынам той ці іншы герой паводзіць сябе ў 
адпаведнасці з уяўленнем пра вышэйшую даска-
наласць грамадскага жыцця») (Sarb. De perf. II. 3, 
p. 29, 1–3), у межах якога павінна быць сфарму-
лявана цэнтральная тэма твора, у Яна Радвана 
вырашаны ў палемічным ключы. У першых рад-
ках аўтар стварае своеасаблівую анталогію тэм і 
сюжэтаў антычнай паэзіі (гл. Radivilias I, 1–3 etc.). 
Доўгі рэестр паэтычных тэм папярэднікаў патрэб-
ны аўтару для таго, каб завяршыць яго іранічнай 
заўвагай: «Talia quae vacuas tenuissent plurima 
mentes, // Omnia jam vulgata, cedrum meruere, fi-
dem non» («Вялікае мноства такога, што захап-
ляе марныя душы, – гэта ўсё агульнавядомае, 
заслугоўвае кедра, не веры») (Radivilias I, 13–14). 
Перамогі, здабытыя беларускімі і літоўскімі вая-
рамі на палях Лівонскай вайны (1558–1583), на 
думку паэта, валодаюць аксіялагічнай сама-
дастатковасцю для таго, каб зрабіцца ўласна 
прадметам эпічнага аповеду.  

Аўтар лічыць, што паўтараць «усё агульнавя-
домае» – марны занятак для паэта Вялікага 
княства Літоўскага. У цэнтры яго ўвагі – подзвіг 
Мікалая Радзівіла, велікакняжацкага намесніка 
караля Жыгімонта Аўгуста, вялікага гетмана і 
канцлера Вялікага княства Літоўскага, які 26 сту-
дзеня 1564 г. з 10-тысячным войскам атакаваў 
недалёка ад Чашнікаў, на рацэ Уле, 24-тысячную 
армію князя Пятра Шуйскага (пры тым, што на 
дапамогу Шуйскаму набліжалася 50-тысячнае 
войска князёў Пятра і Васілія Шчэпіных-Сярэбра-
ных). Сапраўды, хіба дарэчным было б прыпа-
добніць такую баталію, скажам, да заваёўніцкіх 
паходаў Цэзара, калі яго магутныя легіёны з 
лёгкасцю разбівалі атрады галаў і гельветаў? 
Пасля палемічна завостранага ўступу Ян Радван 
з рэнесансавай упэўненасцю ў сваіх творчых сі-
лах рашуча заяўляе: «…te Radivile, tua et memo-
randa canemus / Facta Senex, tibi Pierios sacramus 
honores» («…я апяваю цябе, Радзівіл, твае века-
помныя дзеі, о Старча, табе прысвячаю піэрыйскія 
(гэта значыць паэтычныя) ўслаўленні» (Radivilias 
I, 16–17).  

Ян Абрамовіч у сваім прысвячэнні ўспамінае, 
як славуты Аляксандр Вялікі ўсклікнуў на магіле 
Ахіла: «Шчаслівы ты, юнача, які знайшоў Гамера 
вешчуном сваёй славы». «Neque ille Heroicus Ra-
divili nostri animus, – працягвае аўтар, – <...> se-
cum omnia sua moritura ac ex omni hominum me-
moria evellenda existimaret (quod, Noster Apollo ve-
ta, Musae prohibete Latinae)» («Так і той вялікі ге-
раічны дух нашага Радзівіла <...> [ніколі] не адчуў 
бы, што разам з ім і ўсё ягонае памрэ ды цалкам 
знікне з памяці людзей (барані ад гэтага, о наш 
Апалон, не дапусціце, лацінскія Музы)») (Radva-
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nus 1592, [6–7]). «Noster Apollo» – гэта і трады-
цыйны зварот да нябеснага апекуна паэтаў і ў 
той жа час перыфрастычнае пазначэнне самога 
Яна Радвана. У творах аўтараў перыяду Адра-
джэння, «эпохі ўсемагутнасці паэтаў, якія пазбаў-
ляюць смерці выпадкі і людзей» (Nowak-Dłu-
żewski 1966, 195), паэтычнае майстэрства было 
ўзнята на недасягальную вышыню, што знаходзі-
ла адлюстраванне і ў вобразнай сістэме твораў 
паэтаў-гуманістаў. Так, Янам Вісліцкім, аўтарам 
«Прускай вайны» (1516), кіруе Апалон, які ў фіна-
ле першай часткі твора загадвае паэту змяніць 
тэму аповеду. У самой «Радзівіліядзе» пры апі-
санні гадоў навучання галоўнага героя прысутні-
чае даволі аб’ёмістая сцэна яго падарожжа да 
Кастыльскай крыніцы, прычым гэтым падарож-
жам кіруе Мусей – легендарны пясняр з грэчаскай 
міфалогіі, вучань Арфея і папярэднік Гамера 
(гл. Radivilias I, 233–378). Такім чынам, у помніках 
гераічнага эпасу традыцыйныя вобразы «паэтыч-
нага кола» антычнай міфалогіі – Музы, Апалон, 
Мусей – становяцца своеасаблівымі спадарожні-
камі паэтаў. Паэты-гуманісты, у сваю чаргу, не 
просяць пакорліва апекі ў Музаў (як Гамер або 
Вергілій), але заклікаюць стаць побач, ацаніць 
велічнасць абранага імі героя, значнасць падзеі, 
якая апісваецца. Так, калі ў межах традыцыйнага 
звароту да Музаў у экспазіцыі гераічных паэм Га-
мер і Вергілій прасілі багінь пра дапамогу, то аўтар 
«Радзівіліяды» звяртаецца да іх як да роўных: 
«Calliope, atque Erato vestras advertite mentes, // 
Et date quam virtus ingentem ad sydera vexit // 
Ductorem Litauum» («О Каліопа і Эрата, павярніце 
свае твары і пакажыце, як [душэўная] даскана-
ласць узнесла да самых нябёсаў магутнага пра-
вадыра літвінаў!» (Radivilias I, 22–24). Відавочна 
агульнасць ідэйнай устаноўкі айчынных паэтаў-
эпікаў: герой эпапеі эпохі Рэнесансу слаўны не 
толькі сваімі подзвігамі, сваёй «абсалютнай даска-
наласцю», але таксама сваёй богаабранасцю, пры-
хільнасцю нябесных апекуноў паэзіі. 

У пачатку паэмы Ян Радван стварае неабход-
ную ў межах эпічнага твора «cosmographiam ma-
ris et terrae» («касмаграфію мора і зямлі»), пра 
якую дэталёва пісаў М.К. Сарбеўскі (гл. Sarb. De 
perf. I. 1, p. 7, 8–9), але гэты паэтычны прыём да-
памагае паэту стварыць бясконца прывабны воб-
раз роднага краю. «Касмаграфія мора» напаў-
няецца апісаннямі дзівосных рэк – Нёмана, Віліі, 
Заходняй Дзвіны, «касмаграфія зямлі» – паэтыч-
най прэзентацыяй айчынных лясоў з іх натураль-
нымі багаццямі. У цэнтры створанага мастацкага 
сусвету, таксама як Вергілій – Энея, Ян Радван 
ставіць свайго героя. Да шэрагу вялікіх князёў, 
пералік якіх пачынаецца з легендарнага Палямо-
на, аўтар далучае «Quem canimus MAGNUM 
RADIVILUM, nomen et omen // Nicolei cui mens de-
derat praesaga parentum» («…таго, каго мы апява-
ем, – вялікага Радзівіла, – якому прадбачлівая 
мудрасць бацькоў дала імя і знак – Мікалай») 

(Radivilias I, 95–96). Мікалай Радзівіл, імя якога 
перакладаецца са старажытнагрэчаскай мовы як 
«пераможца народаў», прадстаўлены ў паэме як 
сапраўдны народны герой, асілак, здольны на 
выключна цяжкія і выключна велічныя дзеі. Вось 
чаму Я.Д. Яноцкаму падалося, што вобраз галоў-
нага героя ў паэме намаляваны штучна. Мікалай 
Радзівіл у Яна Радвана, таксама як Ахіл у Гамера 
або Эней у Вергілія – «idea universalissima herois 
in omni omnino genere actionis <…> absolutissimi» 
(«найбольш агульная ідэя абсалютна дасканала-
га ў любым відзе дзейнасці героя») (Sarb. De perf. 
II. 7, p. 51, 12–13), абавязковая ў межах эпапеі. 
Нездарма паэт прыводзіць у «Радзівіліядзе» 
своеасаблівыя рэестры плямёнаў, якія «tre-
muerunt» («трымцяць») перад вялікім гетманам 
або якія пераможаны ім (гл. Radivilias I, 199–201; 
507–514).  

Сюжэтна «Радзівіліяда» цесна звязана з Бе-
ларуссю. Ключавыя ваенныя падзеі, апісаныя ў 
паэме, адбываліся пераважна на тэрыторыі Ві-
цебскай вобласці. Так, у другой кнізе апісваецца 
асада Полацка маскоўскімі войскамі ў 1563 г. 
(гл. Radivilias II, 457–652), у трэцяй – бітва на Уле 
(пры Чашніках) (гл. Radivilias III, 207–672); на па-
чатку чацвёртай кнігі распавядаецца, як па даро-
зе на Пскоў Мікалай Радзівіл вызваляў Полацк, 
Азярышча, Сокал (Radivilias IV, 1–98). У межах 
апісання войска Стэфана Баторыя, якое рухаец-
ца на Пскоў (кніга IV), паэт вельмі падрабязна пе-
ралічае назвы беларускіх ды літоўскіх гарадоў і 
рэк, з якіх паходзілі ваяры. Апроч Вільні, сталіцы 
Вялікага княства Літоўскага, тут узгадваюцца лі-
чаныя геаграфічныя назвы, што лакалізуюцца на 
карце сённяшняй Літвы: Cunassus (Каўнас), Troci 
(Тракай), Vaca (Балтойі-Воке), рака Nerys (Ня-
рыс). Але большасць ратнікаў, як вынікае з тэксту, 
насяляюць Vitebas (Віцебск), ripas Beresinae (бе-
рагі Бярэзіны), Lidam (Ліду), Erdivilonios campos 
(Эрдзівілавы землі, г. зн. Наваградак. – Ж. Н.-К.), 
жывуць in arvis Orsae (на землях Оршы); іх гада-
валі vetus Polottus (старажытны Полацк), Mohi-
laeus (Магілёў), Ozeriscia (Азярышча), Homella 
(Гомель), Moseris (Мазыр), Mscislaus (Мсціслаўль), 
Vla (Ула), Crevus (Крэва), aequora Minsci (землі 
Мінска), moenia Brestae (муры Брэста), Cobrinia 
aeqora (кобрынскія землі), parvae tecta Recitze 
(хаты невялікай Рэчыцы). У войску караля Стэ-
фана ён бачыць Osmenios populos (жыхароў Аш-
мян), тут – Slonimii viri (слонімскія мужы) i Volco-
viscum colentes (жыхары Ваўкавыска) (гл. Radivi-
lias IV, 143–171). Відавочна, што не толькі падзеі, 
якія апісваюцца ў «Радзівіліядзе», не толькі героі 
паэмы, але нават айчынныя тапонімы сталі асно-
вай эпічнага мастацкага палатна, у цэнтры яко-
га – Беларусь і беларусы. 

У «Радзівіліядзе» прадстаўлены многія героі Лі-
вонскай вайны з ліку беларускай магнатэрыі і шлях-
ты. Гэта Ян Глябовіч, Філон Кміта-Чарнабыльскі, 
Георгій Тышкевіч, Мікалай Сапега, Ян Хадкевіч, Ге-
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оргій (Грыгорый) Осцік, Георгій Зяновіч, Багдан
Саламярэцкі ды іншыя. Тым не менш С.В. Кава-
лёў справядліва заўважае, што пры ўсёй увазе
Яна Радвана да іншых правадыроў беларуска-лі-
тоўскага войска «лідэрства, прыярытэт Мікалая
Радзівіла выразна захоўваецца, падкрэсліваецца
тым ці іншым чынам» (Кавалёў 1993, 64). Пры гэ-
тым постаць вялікага гетмана ўключана аўтарам
у гістарычную перспектыву. Ён – нашчадак славы
вялікіх герояў Грунвальда Ягайлы і Вітаўта. Ме-
навіта вялікі князь Вітаўт з’яўляецца гетману ў
вешчым сне (гл. Radivilias III, 239–302). Наогул, 
ідэйная дамінанта «Радзівіліяды» звязана з пе-
раемнасцю гераічных традыцый: ад Палямона і
першых вялікіх князёў – да Мікалая Радзівіла, які
заслужыў вечную славу і пашану не толькі сярод
суайчыннікаў, але таксама ў «нябесных сонмах» 
(гл. Radivilias IV, 475–503). Маючы на мэце ства-
рэнне агульнадзяржаўнай гераічнай эпапеі, Ян
Радван паспяхова выкарыстаў у сваёй паэме поў-
ны арсенал прапісных арыстоцелевых атрыбутаў
(удакладненых М.К. Сарбеўскім), важных для прэ-
зентацыі эпічнага героя. Пры гэтым ён стварыў цал-
кам арыгінальны твор, сапраўдны паэтычны шэдэўр
эпохі позняга Рэнесансу. 
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