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–	 если	 в	 свободном	 сочетании	 полностью	 сохраняются	 самостоя
тельные	лексические	значения	входящих	в	него	языковых	знаков,	то	в	
устойчивых	 знакосочетаниях	 лексическая	 самостоятельность	 компо
нентов	утрачена;	такое	знакосочетание	по	характеру	значения	прибли
жается	 к	 устойчивой	номинативной	 единице.	Понять	 смысл	помогает	
контекст:	««Голубые каски», зайдя на Украину, фактически бы узако-
нили линии разлома Украины»	(РИА	Новости,	2014,	15	апреля).	Здесь	–	
«Голубые каски»	–	миротворцы.

Сравнение	 знакосочетаний,	 содержащих	цветолексемы,	 в	материа
лах	словарей	и	в	периодических	изданиях	показало,	что	в	словарях	от
ражена	только	та	информация,	которая	уже	успела	закрепиться	в	лите
ратурном	языке.	Для	своевременного	выявления	новых	периферийных	
значений	цветолексем	необходимо	проводить	дальнейшие	исследования	
современного	языка	средств	массовой	информации.

Лілія Шасцярнёва
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (г. Мінск, Беларусь)

КАНЦЭПТ «РАДЗІВІЛЫ»  
ЯК КУЛЬТУРНА ЗНАЧНАЯ КАШТОЎНАСЦЬ 

Дынастычнае	 імя	Радзівілы прадстаўляе	 адзін	 з	 самых	 знакамітых	
магнацкіх	 дынастычных	 родаў	 ВКЛ.	 Розныя	 прадстаўнікі	 гэтай	
сям’і	 далі	 Рэчы	Паспалітай	 і	 Вялікаму	Княству	Літоўскаму	 гетманаў,	
канцлераў,	мудрых	дзяржаўных	палітыкаў,	кардыналаў.		Усяго	на	сёння	
на	генеалагічным	дрэве	Радзівілаў	448	імён.

У	 цяперашні	 час	 існуе	 дастаткова	 шмат	 тэкстаў	 на	 польскай,	
беларускай,	 літоўскай,	 англійскай,	 рускай	 і	 іншых	 мовах,	 якія	
прысвечаны	вывучэнню	роду,	яго	ўнёску	ў	гісторыю.	Усё	гэта	дазваляе	
дастаткова	поўна	паказаць	структуру	паданалізнага	канцэпту.

Так,	некаторыя	навукоўцы	лічаць	прозвішча	РАДЗІВІЛ	 вытворным	
ад	 старажытнага	 балцкага	 складанага	 ўласнага	 імя	 Rad-vilas,	 але	
беларускія	 даследчыкі	 даказваюць,	 што	 прозвішча	 мае	 славянскае	
паходжанне	[2,	с.	28].

У	 гістарычных	 крыніцах	 антрапонім	 РАДЗІВІЛ	 упершыню	
згадваецца	 ў	 1401	 г.,	 калі	 нашчадак	 Лідзейка	 Войшунд	 падпісаўся	
радавым	імем	Радзівіл (радзіў	–	раіў,	адсюль	і	прозвішча).	Як	адзначае	
А.	 А.	 Мяцельскі,	 «усе	 наступныя	 пакаленні	 Радзівілаў	 працягвалі	
«радзець»,	клапаціцца	аб	дабрабыце	сваёй	краіны»	[5,	с.	12].	З	гісторыі	
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таксама	вядома,	што	свой	радавы	герб	«Трубы»	Радзівілы	атрымалі	на	
Гарадзельскім	 сейме	 ў	 1413	 г.	Пасля	 пад	 гербам	 з’явіўся	 дэвіз	 «BÓG	
NAM	RADZI»,	што	значыць	«Бог	нам	раіць».

Захоўваючы	традыцыі	сям’і,	прадстаўнікі	роду	дадавалі	да	адноль-
кавых	 імён	 парадкавы	 нумар.	 Таксама	 шырока	 выкарыстоўваліся	
мянушкі	 (вядома	 больш	 за	 10):	 Геркулес Літоўскі; Радзівіл Руды; 
Радзівіл Чорны;	Радзівіл Стары; Радзівіл Барадаты; Радзівіл Пярун; 
Радзівіл Набожны;	Радзівіл Сіротка; Радзівіл Рыбанька; Пане Каханку;		
і	мянушка	легендарнай	Барбары	Радзівіл	–	Чорная Дама.	

Прозвішча	 Радзівілы	 шырока	 прадстаўлена	 ў	 шматлікіх	 энцыкла-
педычных	 выданнях.	Напрыклад,	 экцыклапедыя	 «Вялікае	 княства	Лі-
тоўскае»	ўключае	артыкул	аб	50	найбольш	важных	прадстаўніках	роду	
Радзі	вілаў.		Тут	згадваецца	Радзівіл Осцікавіч	–	пачынальнік	дынастыі,	
Соф’я Радзівіл –	 беларуская	 святая,	 Ганна Кацярына	 –	 мецэнатка,	
Францішка Уршуля Радзівіл	–	драматург	і	паэт,	грамадскі	дзеяч,	Мікалай 
Радзівіл Чорны	 –	 	 заснавальнік	 Брэсцкай	 і	 Нясвіжскай	 тыпаграфій	 і	
найбуйнейшых	 цэнтраў	 пратэстантызму,	Мікалай Кшыштаф Радзівіл 
Сіротка	–	заснавальнік	Нясвіжскай	ардынацыі	і	інш.	

Як	 адзначае	 Ю.	 А.	 Гурская,	 антрапанімічная	 формула	 асобы	 мае	
4	 варыянты,	 а	 «найбольш	 разгорнутая	 структура,	 якая	 змяшчае	 6	
кампанентаў,	з’яўляецца	вельмі	рэдкай:	Караль Станіслаў Ануфрый Ян 
Непамуцен Радзівіл	 [3,	 с.	 288].	Зразумела,	што	такая	прэзентацыя	 імя	
падкрэслівае	высокае	 сацыяльнае	 становішча	яго	носьбіта.	Найбольш	
часта	ў	навуковых,	навукова-папулярных	і	публіцыстычных	дыскурсах	
ужываюцца	 стылістычна	 нейтральныя	 трох-	 і	 чатырохкампанентныя	
структуры:	 Міхаіл Казімір Рыбанька, Караль Станіслаў Радзівіл, 
Караль Радзівіл Пане Каханку.	Двухчленная	структура,	якая	складаецца	
з	прозвішча	і	тытула,	выкарыстоўваецца	ў	тэкстах	са	станоўчай	ацэнкай	
роду:	Князь Радзівіл заставаўся самым папулярным у Літве і нават 
у Кароне. Трохчленная	 структура	 імя	 ўказвае	 на	 прыналежнасць	 да	
арыстакратыі: Караль Мікалай Радзівіл, Антоні Альбрэхт Радзівіл.	

Кожнае	 імя	 з	 роду	 РАДЗІВІЛ	 з’яўляецца	 сімвалам	 сваёй	 эпохі,	
засвойваецца	на	ўзроўні	моўнай	і	мастацкай	свядомасці.	Як	справядліва	
адзначае	 Ю.	 М.	 Гурская,	 «асэнсаванне	 ключавога	 імя	 ў	 канкрэтную	
гістарычную	эпоху	праяўляецца	ў	наборы	метафарычных	мадэляў,	якія	
выражаюць	 працэс	 канцэптуалізацыі	 актуальных	 з’яў,	 характэрных	
для	соцыуму»	[3,	с.	293].	Так,	імя	Мікалая	Радзівіла	Чорнага	выступае	
як	 сімвал	 эпохі	 Рэфармацыі,	 таму	 што	 ён	 быў	 ініцыятарам	 рэформ	 у	
рэлігійнай	 і	 заканадаўчай	 сферах,	 што	 паспрыяла	 стварэнню	 метафар	
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будаўніцтва,	 рэканструкцыі	 сакралізацыі	 яго	 вобраза:	 «…разумны	
будаўнік,	 што	 заклаў	 фундамент	 веры	 і	 шчырага	 ўсхвалення	 Бога	 ў	
Княстве	Літоўскім»;	«некаранаваны	ўладар	…	Чорны	быў	 і	 апосталам	
Рэфармацыі	на	Беларусі»	[7,	с.	141,	147].	Пра	яго	магутнасць	тады	вобразна	
казалі:	«Дзе	канцлер	Чорны	прывяжа	карову	ў	Літве	ці	ў	Польшчы,	там	
яна	 стаіць	 і	 стаяць	 будзе».	 	 Пра	 талент	Мікалая	 Радзівіла	 Чорнага	 як	
дыпламата	Вітаўт	Чаропка	напісаў	так:	«Ён	атрымаў	нямала	перамог,	але	
не	зброяй	на	полі	бітваў,	а	словам	і	справай	за	дыпламатычным	сталом	
або	 ў	 соймавай	 зале.	 І	 гэтыя	 перамогі	 былі	 вартыя	 самых	 бліскучых	
вайсковых	трыумфаў»	(Звязда.	16.06.2015;	Звязда.	19.06.2018).

Новая	эпоха	ў	гісторыі	Нясвіжа	звязана	з	іменем	Мікалая	Радзівіла	
Сіроткі,	 вобраз	 якога	 ўзмацняецца	 праз	 метафарычную	 намінацыю,	
своеасаблівы	вобраз-сімвал	– святлейшы пілігрым.	Па	жаданні	князя	яго	
пахавалі	ў	простым	адзенні	пілігрыма,	а	над	барэльефам	у	Нясвіжскім	
фарным	 касцёле	 змешчана	 эпітафія	 на	 лацінскай	 мове,	 якую	 ён	 сабе	
прыдумаў:	 «Перад	 тварам	 смерці	 любы	 чалавек	 –	 не	 рыцар,	 а	 толькі	
пілігрым».	

Канцэптуальная	 метафара	 можа	 быць	 вынесена	 ў	 загаловак:	
Радзівілы – некаранаваныя каралі [3,	 с.	 3]; Радзівілы – каралі без 
кароны (Радзивиллы	–	короли	без	короны;	КП.	31.05.2016); Радзівілы – 
нясвіжскія каралі. Такі	 прыём	 назіраецца,	 напрыклад,	 на	 старонках	
газеты	«Комсомольская	правда»,	дзе	быў	запушчаны	праект	«Знакаміты	
род»	 пра	 легендарных	 Радзівілаў.	 Галоўны	 семантычны	 кампанент	
канцэпта	 Радзівілы	 –	 ‘выбітны	 род	 ВКЛ’,	 ‘найбуйнейшы	 род’.	 У	
публікацыях	Надзеі	Белахвосцік	канцэпт	РАДЗІВІЛЫ	характарызуюць	
яшчэ	 наступныя	 дадатковыя	 прыкметы:	 самый могущественный род 
ВКЛ; самый легендарный, многочисленный и знаменитый (Радзивиллы	–	
короли	без	короны;	КП.	31.05.2016).	

Канцэптуалізацыя	 асобы	 можа	 быць	 прадстаўлена	 ў	 тэксце	 ці	
загалоўку	як	экспліцытна,	так	і	імпліцытна:	Каралева кахання (Барбара	
Радзівіл);	Атлант кальвінізму (Мікалай	Радзівіл	Чорны).

У	 беларускамоўных	 тэкстах	 канцэпт	 РАДЗІВІЛЫ	 рэалізуецца	 праз	
ацэначны	прыметнік	  найбуйнейшы,	 у	 якім	актуалізуецца	маштаб	роду,	
высакароднасць	яго	паходжання:	Радзівілы	–		найбуйнейшы	магнацкі род	
герба	«Трубы» [1,	с.	502].	Сучасныя	публікацыі	пра	магнацкі	род	Радзівілаў	
пацвярджаюць	меркаванне	пра	тое,	што	гэта	самы	знакаміты	і	значны	род	
ВКЛ:	 «Барбара	 Радзівіл	 была	 каралевай	 Польшчы,	 Мікалай	 Крыштаф	
Радзівіл	Сіротка	заснаваў	Нясвіжскую,	адну	з	самых	вялікіх,	рэзідэнцыю,	
Міхал	Казімір	Радзівіл	Рыбанька	 стварыў	мануфактуру	слуцкіх	паясоў,	
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удалец	Караль	Станіслаў	Радзівіл	Пане	Каханку	праславіўся	грандыёзнымі	
вечарынамі.	Да	таго	ж	перад	перайманнем	усходнееўрапейскай	моды	ён	
аддаваў	перавагу	традыцыйным	шляхецкім	звычкам,	у	чым	падае	пры
клад	 і	 сённяшнім	беларусам»	 (Звязда.	11.03.2017).	Канцэптуальную	на
грузку	нясуць	тэксты,	якія	апісваюць	прэцэдэнтныя	феномены,	выража
ныя	 ўстойлівымі	 выразамі:	 Радзівілаўскі летапіс, Радзівіламонтаўскі 
палац, Нясвіжскі тэатр Радзівілаў, Слуцкі тэатр Радзівілаў	 і	 інш.	 У	
беларускай	моўнай	карціне	 свету	канцэпт	РАДЗІВІЛЫ	цесна	 звязаны	з	
тапонімам	Нясвіж,	 адпаведна	 канцэптуальна	 значным	 будзе	 устойлівы	
выраз	нясвіжскія Радзівілы,	паколькі	прадстаўнікі	менавіта	гэтай	галіны	
сталі	некаранаванымі	каралямі	ў	ВКЛ.	

Стэрэатып	Радзівілаў як	жорсткіх	прыгнятальнікаў	сфарміраваўся	ў	
савецкі	час	і	быў	звязаны	з	савецкай	ідэалогіяй,	а	новы	этап	у	развіцці	
канцэпту	пачынаецца	ў	XX	ст.,	калі	з’яўляюцца	новыя	публіцыстычныя	
і	мастацкія	творы	аб	Радзівілах,	навуковыя	даследаванні,	прысвечаныя	
гэтаму	 роду.	 Пісьменнікі,	 гісторыкі,	 журналісты	 ацэньваюць	
прадстаўнікоў	сям’і	як	мецэнатаў,	калекцыянераў,	мудрых	рэфарматараў	
і	 інш.	 Гэты	 канцэпт	 пакладзены	 ў	 аснову	 многіх	 найменняў:	 вёскі 
Радзівілкі, Радзівілішкі; Радзівіл, Радзівілка (уласнае	 імя);	 «Уладары 
Вялікага княства»	 (У.	 Сыракомля),	 «Радивиллы в эпоху интриг 
и авантюр: ист. миниатюры»	 (І.	 Масляніцына,	 М.	 Багадзяж);	
«Радзивилл»	(назва	бара);	хлеб	«Радзивилловский»	і	сетка	крамаў	з	такой	
жа	назвай,	сыр	«Радзивилл», гарэлка	«Радзівіл Рыбанька»;	«Музычныя 
вечары ў замку Радзівілаў»	і	інш.

На	сёння	канцэпт	Радзівілы з’яўляецца	для	беларусаў	дамінанатным	
і	ўспрымаецца	як	намінацыя	знакамітага	і	ўплывовага	роду,	які	аказаў	
моцны	уплыў	на	гісторыю	і	культуру	народа.	
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