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А. А. Прохараў (г. Мінск)

ПАДАННІ АБ ЗАСНАВАННІ МАГІЛЁВА
Міфалагічныя старажытныя паданні пра заснаванне гарадоў 

звычайна даносяць да нас рэшткі старажытных міфалагічных 
уяўленняў, якія даюць магчымасць рэканструкцыі. рэлігійнай 
ментальнасці перыяда іх узнікнення. Беларуская міфалогія не 
мае настолькі старажытных паданняў аб заснаванні гарадоў, 
як, напрыклад, паданні пра заснаванні Кіева ці Кракава -  ста
ражытных сталічных гарадоў. Але захаваўшыяся паданні ма- 
юць значны інтарэс для вывучэння міфалагічнай ментальнасці 
намельніцтва беларускіх земляў.

Частка паданняў фарміравалася як, ідэйны, рэлігійны падму- 
рак для абгрунтавання звышнаткральнага паходжання горада, 
яго выключгага лесу фактычна для яго сакралізацыі ў свядомасці

насельніцтва. Другая группа паданняў, самая распаўсюджаная 
ў беларускай міфалогіі, была створана як тлумачэнне ці то 
назвы горада, ці то абставін яго ўзнікнення. У гэтых выпадках 
найбольш прадуктыўным быў шлях адтапанімічнага утварэння 
паданняў. Гэтыя паданні як правіла фарміраваліся ўжо ў больш 
познія часы.

Існуе некалькі паданняў аб паходжанні Магілёва, што дастат- 
кова рэдка для беларускіх гарадоў. 3 іншага боку тэта не дзіўна, 
так як Магілёў у сярэднявеччы быў адным з буйнейшых рамес- 
ных і гандлёвых цэнтраў на беларускіх землях.

Назва горада этымалагічна выводзіцца ад слова '‘магіла''. 
Падобныя назвы сустракаюцца ва ўсім усходнеславянскім сус- 
вете. Насамрэч адно з датаваных XII ст. гарадзішчаў у межах 
сучаснага Магілёва насіла назву Магіла [7, с. 5]. Можам бачыць, 
што гэтая этымалагічная повязь ўсведамлялася ў сярэднявеч
чы. Баркулабаўскі летапіс наўпрост сведчыць, што менавіта тут
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потым і быў пабудаваны замак: “Лета 1526 болшйй замок за- 
роблен й прйнято много горы Могйлы, на которой теперя замок 
Могйлев стойт; по горце Могйле, назван Могйлев’' [1, с. 174]. 
Верш з Магілёва, напісаны ў 1625 г., ставіў пытанне “Ад мо- 
гйлокь Могйліовъ чому бы прозвано?” [10, с. 2]. Красамоўна 
апісвае адметнасць тэрыторыі гісторык XIX ст. Іосіф Турчыновіч: 
“Насамрэч зямля Беларусіі ўздымаецца курганамі паўсюдна, 
асабліва ж у вобласці, цэнтрам якой магчыма прыняць сярэдняе 
цячэнне Дняпра... Але найбольш іх знаходзіцца паміж горадам 
Магілёвам і ракою Сож” [14, с. 3-4].

Празрыстая этымалогія назвы Магілёва натхняла амаль усе 
народныя варыянты ладанняў, выводзячы назву горада ад ко- 
раня “магіла”. Але “народная этымалогія'’ таксама пачала сваю 
гульню, спрабуючы выводзіць назву горада ад дзвух каранёў: 
“магіла” і ‘'леў”, што дало магчымасць шукаць “Магілу Льва”.

Гэтую ідэю падхапілі гісторыкі і храністы XVIII—XIX ст., 
якія паспрабавалі знайсці “гістарычны” адпаведнік засна- 
вацеля горада. Так “Хроніка беларускага горада Магілёва” 
XVIII ст. Трубніцкага ў варыянце пераклада Мікалая Гартын- 
скага сцвярджае, што замак быў пабудаваны галіцкім кня
зем Львом Данілавічам у 1267 г. [13, с. 9]. Аб гэтай даце няма 
пэўных гістарычных звестак, хоцяж дагэтуль яе прыводзяць 
як афіцыйную дату заснавання горада. Потым указвалі на яго 
ўнука -  князя Льва Юр’евіча [15, с. 11], ці на полацкага князя 
Льва Уладзіміравіча. Але гэтыя варыянты відавочна нацяг- 
нуты і могуць быць аднесены да “навуковай міфалогіі”. Паз- 
ней узнік ужо зусім недарэчны варыянт, калі заснаванне го
рада прымяркоўвалі да дзейнасці легендарнага князя Льва 
Данілавіча Могія па мянушцы “Магутны Леў”.

Ёсць адзінае выключэнне з гэтай этымалагічнай традыцыі, 
калі ў Магілёўскім летапісу Сурты і Трубніцкага падаецца: 
“МоНуі Іо'м, ро зіомлаіізкй пагм/апу, Ншпасгу зі§ -  тоспу, бйгу, 
роіріпу іош, гасгугп іако Іак ]езГ [9, с. 239]. Летапіс параўнаў 
сам горад з магутным львом. Тэты ўрывак справакаваў яшчэ 
адну блытаніну. Потым у краязнаўчай літаратуры сустракалася 
думка, што тут былі яшчэ і княскія ловы.

У пачатку XIX ст. ігумен Арэст прапанаваў новую версію па- 
ходжання назвы Магілёва, якую ён пачаў словамі “па паданню 
народнаму вядома” [5, с. 1]. Ён сцвярджаў, што па паданню на 
месцы Магілёва раней быў лагер атамана Магілы. Потым тут 
была закладзена вёска Магілка ці Могілкі (відавочна менавіта 
бел. форма ‘мбгілкі’), так як побач было шмат пахаванняў 
забітых Магілаю людзей. Ігумен Арэст фактычна прывёў два 
магчымых варынты паходжання назвы горада: ад вялікай 
колькасці магілак забітых атаманам Магілаю людзей і аднача- 
сова ад імя самога атамана. Тэта тапанімічная пара поўнасцю 
адпавядае іншай пары з падання Арэста яшчэ аднаго перса- 
нажа -  атамана разбойнікаў Гвазда (ад 'гваздзіць') з вялікім 
пагоркам каля Магілёва, які на той час ужо ўваходзіў ў гарад- 
скую мяжу: Гваздоўкай. Тара Гваздоўка ўзгадваецца пад 1704 г. 
У варыянце Арэста яшчэ бачны летапісны варыянт паходжання 
назвы ад “магіла” толькі з познясярэднявечнай апрацоўкай -  
матыў паходжання тапоніма ад імя разбойніка. Але Арэст яшчэ 
не супастаўляў другую тару -  Мышакоўку, якую ён прыгадвае 
ўсваіх “Запісках” пад 1660 г. як і ў Магілёўскім летапісу. Гэтую 
версію паўтарас М. Без-Карніловіч [2, с. 151-152].

У 1851 г. у “Магілёўскіх губернскіх ведамасцях” з’явіўся арты- 
кул Ф. Падабеда з выкладам яшчэ аднаго народнага падання, 
у яюм упершыню галоўную ролю адыгрываў Машэка -  пачварны 
разбойнік-забойца, загінуўшы ад рукі любай жанчыны [6, N° 370, 
с. 285-286]. Месца яго пахавання ў народзе празвалі “магілаю льва”, 
адчаго ці ад магіл побач пайшла назва горада. Але імя Машзкі яшчэ 
бясспрэчна не суадносілася з назвай тары, пакуль тэта было спалу- 
чэнне: Тэта тара і цяпер завецца Машэкаўскай ці Мышакоўскай”. 
П. Іііэйн перадрукаваў тэты варыянт падання [16, с. 451-453].

Трэбаадзначыць.штопрыведзенаеўгазецепаданне, асабліва 
яскрава падкрэслівае міфалагічнае супрацьпастаўленне звяза- 
нага з Машэкаю дзікага хаоса (жудасныя, без пранікнення со- 
нечнага света лясы; сціснуты ў сваім цячэнні Дняпро; немагчы- 
масць пюдзям жыць у гэтых мясцінах і г.д.) і культурнай пра- 
сторы пасля яго забойства (высечаныя дзікія лясы, заснаванне 
горада). Тэта, безумоўна, ўказвае на старажытныя матывы і, 
хутчэй за ўсё, на блізкі да эпічнага характер апавядання.

Сапраўды ёсць падставы бачыць у вобразе Машэкі стара
жытныя фальклорныя рысы. Яшчэ ў газетным артыкуле 1851 г.

ён апісваецца не толькі як галоўны ўдзельнік падання пра за
снаванне Магілёва, але і як персанаж народнага фалькпора 
амаль па ўсёй Магілёўскай губерні: імём Машэкі пужалі ка- 
прызных дзяцей, ці калі хто зробіць непрыемны твар ці агідна 
сгрымаснічае, таго таксама называлі Машэкай [4, с. 93]. “На- 
роднае паданне кажа, што імя гэтае гістарычна і цесна звязана 
з гісторыяй Магілёва" [16, с. 453].

Гісторык I. Турчыновіч, абапіраючыся на варыянт ігумена 
Арэста, адначасова спалучыў яго з паданнем пра Машэку, хо
цяж і ў кароткім варыянце: “Па мясцоваму паданню, калісьці ў 
старажытнасці жылі тут два багатыры, Гвозд і Машэка. Месца, 
дзе сядзеў першы, мае дагэтуль назву Гваздоўка, а дзе другі -  
Мышакоўка -  два ўрочышчы блізу правага берага Дняпра і 
падзяляючыяся толькі глыбокім ярам” [14, с. 87]. I. Турчыновіч 
першы суаднёс імя разбойніка Машэкі і назву тары Мышакоўкі, 
таксама як раней імя атамана Гвазда суадносілася з назваю 
іншай вядомай гары -  Гваздоўкі.

Але вызначальна, што спачатку імя Машэкі аніяк не суад
носілася з тапанімічнымі назвамі на месцы Магілёва. Але хутка, 
хутчэй за ўсё “па стэрэатыпу" як у выпадку з атаманамі Магілаю 
і Гваздом, яго імя таксама спалучылася з назваю вялікага ўз- 
горка каля Днепра недалёк ад сярэднявечнага Магілёва -  Ма- 
шэкаўка. Дзіўна іншае. Раннія запісы -  Магілёўскі летапіс Сур
ты і Трубніцкага [9, с. 259, 262, 271], Запіскі ігумена Арэста [5, 
с. XVI, XXXVII], Вопыт апісання Магілёўскай губерніі [10, с. 10] 
і г.д. -  выкарыстоўваюць назву Мышакоўка, Мышакоўская тара.

Як можна меркаваць, упершыню назва ў форме Машэкаўскай 
тары з'явілася ў перакладзе Гартынскага “Хронікі беларускага 
горада Магілёва” менавіта пад 1660 г. [13, с. 24, 43]. Але тут 
перад намі недакладнасць пераклада. У польскім варыянце 
Магілёўскага летапісу Сурты і Трубніцкага гара мае назву Мы
шакоўкі (об догу Музгакомеу; роб дйга Музгакомкд), як ва ўсіх 
папярэдніх варыянтах. Тым не меньш у позніх друкаваных 
версіях падання варыянт Машэкаўская гара ўжо замацаваўся.

Тэта сведчыць аб познім і ў значнай меры штучным стварэнні 
тапанімічнага падання. Машэка замяніў першага персанажа 
таксама тапанімічнага падання -  атамана Магілу. Імя Машэкі 
сапраўды магло прыйсці з народнай традыцыі, якая трапіла ў 
мясцовую газету і “прыстасаваць” назву гарадскога пагорка.

Матывы гэтага падання маюць выразна позняе афарбаванне 
і на іх ужо паўплывала літаратурная традыцыя, спалучыўшыся 
з мясцовымі паданнямі пра нейкага Машэку. Паступова падан
не набыло рысы тапанімічнага. Пазней да падання пра Машэку 
толькі дадавалі больш літаратурных дэталяў. Цяжка сказаць, ці 
бралі познія аўтары дадатковыя дэталі з народных паданняў.

Але трэба адзначыць, што яшчэ ў сярэднявеччы існавала 
спроба стварыць іншы міфалагічны варыянт, які павінен быў 
прыдаць сакральны характар існаванню горада ў поўнай адпа- 
веднасці яшчэ з познесярэднявечнымі ўзорамі.

У другой палове XVI -  першай палове XVII ст. на землях уз- 
растала самасвядомасць ўсходнеславянскага насельніцтва і 
ўзнікала хваля славянскага патрыятызма ў межах Рэчы Пас- 
палітай ад казацкага Ніза да беларускага Прыдняпроўя [18, 
53. 143-149]. У Магілёўскім летапісу Сурты і Трубніцкага ёсць 
важны ўрывак аб паходжанні насельніцтва Магілёва ад кале
на Яфета [9, с. 243]. Менавіта ад Яфета ў тэты час пачалі вы
водзіць міфічны радавод славянаў. Тэта рабіла славянскую і, 
ў дадзеным выпадку, магілёўскую гісторыю значна больш ста- 
ражытнай у параўнанні з іншымі рэгіёнамі Усходняй Еўропы. 
Яскрава бачны русінскі патрыятызм гэтага летапіснага ўрыўка. 
Ураджэнец Магілёва, царкоўны дзеяч і пісьменнік Ігнацій Іяўлевіч 
вядзе паходжанне дзяржаўнай улады ад першых легендарных 
князёў усходніх славянаў Руса і Кія і толькі потым звяртаецца да 
гісторыі лініі князёў ВКЛ [8]. Магілеўчанін Фама Іяўлевіч у сваёй 
паэме “Лабірынт” паставіў пад сумненне віленскія паданні аб 
заснаванні горада, абвінаваціўшы ў іх штучным стварэнні дзе- 
ля доказу большай старажытнасці сталіцы ВКЛ у параўнанні 
з усходнеславянскімі гарадамі перыяда Кіеўскай Русі [12]. Ма
гілёўскі летапіс зрабіў яшчэ большы націск на гістарычнай ста- 
ражытнасці дняпроўскіх земляў, прывязваючы пегендарнае 
апавяданне пра вандроўку Андрэя Першазванага на рускія зем- 
лі і сцвярджаючы, што апостал благаславіў і тыя горы, на якіх 
знаходзіцца Магілёў.

Як бачым, немагчымасць абаперціся на летапісныя звесткі 
аб старажытным паходжанні Магілёва прывяла да спробы
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сакралізацыі не самога горада, а наўвакольнай тэрыторыі. Тэта 
міфалагічнае паданне стаіць з паданнем аб заснаванні Віцебска 
кіеўскай княгіняй Вольгай [17].

Магілёўская сярэднявечная міфалагічная канцэпцыя высо- 
кароднасці славянскага паходжання ў параўнанні з іншымі на
родам! ВКЛ мела свае асаблівасці ў параўнанні з украінскімі 
землямі і не была настолькі распрацавана. Але яна адыграла 
важную ролю ў станаўленні беларускай самасвядомасці.
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