
Легенди села Орлівщина 

«Про походження назви річки Самари» 
     Цю розповідь про походження назви річки Самари Ірина Луговська, 

жителька с. Орлівщини почула від своєї бабусі Луговської Валентини 

Йосипівни (1942 р.н.), вона ж її чула від своєї бабусі Перевертайло Анни 

Опанасівни (1890р.н.)   

     Це було дуже давно. Ще жили в ті часи 

всілякі казкові створіння: русалки і мавки, 

дракони і лісовики. Жив у нашій 

місцевості козак Самара. Його невеличка 

хатинка стояла недалеко від мальовничого 

озера. Заробляв на життя козак тим, що 

ловив у озері рибу та продавав її. Жили в 

тому озері русалки, і вони ніколи не 

мирилися з чоловіком, тому що русалкам 

не подобалося, що ще хтось претендує на 

їхні володіння. А ще через те, що вони постійно заплутувалися в його сітках. 

Тож ніяк не могли дійти згоди русалки та козак. 

     Одного разу з`явився сам Сварог перед козаком Самарою і мовив: 

- Віддай озеро моїм донькам! 

- Свароже – володарю рік, морів, океанів і всієї природи. Я не можу віддати 

тобі це озеро, бо завдяки йому я заробляю на життя. 

     Розгнівався тоді бог і звернувся по допомогу до Перуна - повелителя 

грому та блискавки. Просив його Сварог кинути з неба величезну брилу на 

дім козака, щоб знищити його. Перун погодився допомогти Сварогу покарати 

неслухняного козака.    

     Почувши якийсь шум і гул, козак вийшов з хати і побачив, що прямо на 

нього летить величезна каменюка. Парубок не розгубився  і відбив її своєю 

булавою. Брила впала на березі озера і покотилася все далі і далі, утворюючи 

за собою довгий та глибокий рів. 

     Розізлившись на те, що брила не влучила в ціль, Сварог наслав негоду та 

зливи на місцевість, де жив козак Самара. Довго не вщухали дощі. Та не 

втопили боги козака. Вся вода зібралася в рів, що утворився від падіння 

глиби. Води було стільки, що утворилася глибока річка. 



     Самара здогадався, що це зробили боги. Він загадково посміхнувся собі у 

вуса, взяв лопату і пішов вздовж нової річки. Йшов чоловік дуже довго. 

     Нарешті він побачив, що камінь трішки не докотився до Дніпра. Козак 

взявся за роботу, він з єднав русло нової річки з величним Дніпром. 

     Повернувшись додому, козак погукав русалок, сказавши: «Я знаю, як нам 

припинити ворожнечу. По новоутвореній річці ви можете попливти в Дніпро. 

А вже з нього попасти в море, до володінь свого батька Сварога.» 

     Зраділи русалки, подякували чоловікові і попливли до моря. Незабарм до 

козака Самари явився сам Сварог. Подякував козакові за те, що той дав 

можливість русалкам повернутися до своєї родини. 

     І залишив річку людям. А на честь козака назвав її Самарою. 
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