
                Легенди та перекази Вільнянщини. 

 
Минувшина Нижньої Наддніпрянщини, органічною частиною якої є й 

наш район, надзвичайно насичена різноманітними історичними подіями, які з 

плином часу знайшли своє яскраве відображення у народній пам’яті у вигляді 

різноманітних дум, пісень, переказів, легенд. Всі ці види народної творчості, на 

які органічно наклала печатку селянська простонародна психологія, складають 

ніби одну велику книгу народної пам’яті що є справжньою скарбницею 

національної культури. Ця своєрідна книга, що передавалась із покоління в 

покоління, відзначена глибокою мудрістю і чарівністю, є дивовижним 

поєднанням реальних фактів, романтичних вимислів перепущених через 

народне розуміння добра та зла, з уславленням козацького Запоріжжя, 

народних ватажків та їх славних діянь. 

Десятки збирачів-фольклористів пройшли Нижню Наддніпрянщину, не 

минувши й наш край. Серед них І.Срезневський, О.Стороженко, О.Афанасьєв-

Чужбинський, Я.Новицький, Д.Яворницький. Вони вмістили записи народної 

творчості в численних збірниках, альманахах. І якщо пісні думи, прислів’я, 

записані в минулому у нашому краї, часто друкувались, то легенди й перекази й 

досі лишаються невідомими або мало відомими. Але ж вони становлять 

неабияку цінність і для істориків, і для філологів. 

Певний комплекс легенд та переказів торкається найдавнішої історії: тут 

мова піде про створення світу і про певні ознаки старовини. Наприклад, в кінці 

19 століття було записано в селах нинішнього Вільнянського району цілий 

комплекс легенд про кам’яних баб які віками стояли в степах, збуджуючи 

народну уяву. Наприклад, в с. Новогупалівці від селян Логвина та Півня було 

записано легенду “Божа покара”. В ній мова йде про те, що колись кам’яні баби 

були такими ж людьми, як і ми, але з появою сонця вони сполошилися і почали 

підніматися на високі могили та плювати на нього – за це Бог їх покарав – 

стоячи на могилах, люди покам’яніли і залишились там стояти на віки. А ось 

П.Сіроух з цього ж села розповів легенду “Випадок на могилі”, де мова йде про 

чоловіка, який проїздив повз високі могили і бачив, як спілкувалися кам’яні 

баби між собою і навіть став учасником їх дивного діалогу. У розповіді 

Я.Рибалки, жителя села Андріївни, яку було записано 1886 року, повторюється 

твердження, що кам’яні баби - в минулому люди, але покарані за порушення 

моралі: “Господь розгнівався і прокляв їх”. Таким чином у цьому комплексі 

легенд відбилися глибини народного уявлення. 

Надзвичайно об’ємним є комплекс легенд та переказів про Запорізьку 

Січ та козацьке минуле. У селі Петро-Свистуновому в 1882 році від Я.Мусієнка 

записано легенду про смерть і похорони козака. Мова йшла про запорожця 

Довгого, який мешкав у балці Таволжаній (недалеко від с. Петро-

Свистунового) і, зібравшись помирати, мусив спершу набалакати з сусідом – 

дуже любив таки життя, та й померши, почав соватись на лаві, зачувши веселі 

вигравання на скрипці. 

Надзвичайно цікавою є легенда “Краще смерть”, яка в різних варіаціях 

довго ходила по Наддніпрянщині. В ній яскраво відбились риси вдачі, 



притаманні запорожцям, які суворо карали злочинців, але був звичай інколи їх 

прощати, якщо котрась із місцевих дівчат відважувалась вийти за такого заміж. 

Одного разу вели якогось запорожця на шибеницю. Його зустріла дівчина під 

білим покривалом і сказала прилюдно, що хоче вийти за нього заміж. Козак, як 

вимагав того звичай підняв покривало, і подивившись, опустив і сказав: “Як 

таку Дзюбу вести до шлюбу, то краще на шибениці дати дуба!”. І звелів вести 

себе на страту. 

Характерним в легендах та переказах є зображення народом своїх 

улюбленців, реальних історичних діячів, наділених комплексом позитивних 

якостей. З цієї серії  легенда, записана 1966 року в селі Сторчовому від 

О.Несуна. В ній стверджується, що Б.Хмельницький походженням з простого 

люду і дається цікава версія перетворення хлопчика-знайди у великого 

гетьмана. Це досить красномовне підтвердження популярності 

Б.Хмельницького серед народних мас.  

Закінчувались ці історії по різному. Цікаві також розповіді про шукачів 

скарбів, обов’язково заритих або на могилі, або в глибокій балці тощо. Логвин-

Несват розповів легенду про чоловіка, що жив у Новогупалівці. Він з 

товаришами пішов на могилу скарб копати. Копаючи, наткнулися на залізні 

двері, відчинили їх. За дверима угледіли старезного діда навтьоки, але 

головний герой не встиг відбігти і дід відсік йому дверима ногу. З тих пір живе 

він без ноги. Розповідей про сховані скарби так багато, що мимоволі й сам 

починаєш вірити у них. 

В легендах та переказах даються й свої трактовки щодо походження назв 

багатьох поселень місць, урочищ, островів. В цих розповідях природа 

зображена надзвичайно багатою в минулому на всіляку живність. 

Наведені вище перекази та легенди, зібрані по селах сучасного 

Вільнянського району, далеко не вичерпують всього списку. Вдалі й не зовсім, 

вони у героїко-романтичних барвах оживляють нашу славну минувшину, в них 

відкривають свої таємниці степові могили й байраки, засуджуються гнобителі. 

Але чи минули часи легенд? Цілком можливо що ми, не усвідомлюючи цього є 

самі створювачами легенд. Але чи будуть наші нащадки дивуватись з них - то 

вже покаже час. 

 

 

 

 

 

З газети “Дніпровські вогні” 

(В.Воловоденко) 


