
ОЛЬГА КАРПЕНКО 
З ТОПОНІМІЇ ЖИТОМИРЩИНИ: КИРДАНИ 

 
Назва поліського села Кирдани́, яке знаходиться в Овруцькому районі, як і його лексико-
семантичний аналог — с. Кирдани — в Таращанському р-ні на Київщині, на перший 
погляд, не викликає труднощів щодо її походження, оскільки за своєю структурою 
належить до так званих множинних утворень. Останнє служить підставою для розгляду 
ойконіма Кирдани в одному ряду з такими назвами, як: с. Пилипи (Вінницьк., Івано-
Франківськ., Сумськ., Хмельницьк. обл.), с. Петрики (Черкаськ., Чернігівськ. обл.), 
с. Мовчани (Вінницьк., Харківськ., Хмельницьк. обл.), с. Бородані (Київськ. обл.), с. 
Горбані (Київськ., Полтавськ., Херсонськ. обл.) тощо, в основах яких, як правило, 
знаходять відтворення антропоніми. Найчастіше це імена або прізвища (інколи 
прізвиська) засновників населених пунктів, колишніх землевласників. Отже, в назві 
Кирдани логічно бачити закріплення антропоніма Кирдан. 

Якщо вищенаведені назви населених пунктів зберігають у своїх основах прозорі 
оніми, то генетична природа антропоніма Кирдан явно спірна. Саме прізвище 
засвідчується як сучасним, так і історичним іменником, пор. укр. Кирдан, Кирдань 
(останній функціонує з м’яким фінальним н; записано у Васильківськ. р-ні Київськ. обл.). 
З оригінальної пам’ятки ХVII ст. «Реєстри всього Війська Запорозького» успадкована 
ускладнена суф. -енко форма Кирданенко Харко. Ареал поширення прізвища Кирдан не 
обмежується територією України, в ХV-ХVI ст. воно трапляється у старопольських 
пам’ятках: 1434 р., Kierdan, ХVI ст. репрезентує основу Kierd- в іншому фінальному 
оточенні — Kierdej, Kirdej. Антропонім Кирдан можна розглядати як суфіксальне 
утворення в колі генетично споріднених імен, поширених на території слов’ян. Сюди 
належить зарахувати укр. Кирда, бр. Кірд, Кірдзік, Кірдзей, Кірдун, ст.-п. Kier, Kir, а також 
укр. і болг. Керда, п. Kord‚ Korda, ч. Kord, Korda, Kurda. 

Незважаючи на поширення основи Керд-/Корд-/Кірд- в слов’янському іменослові, в 
літературі стійко утримується думка про іншомовний характер цих ономастичних 
одиниць, зокрема припускається їхнє балтійське походження, одночасно не заперечується 
можливість запозичення із східних мов. Разом з тим є підстави для того, щоб розглядати 
прізвище Кирдан на слов’янському ґрунті. Насамперед, з його складу можна виділити суф. 
-ан, який є досить продуктивним при утворенні слов’янських прізвищ від різних частин 
мови, найчастіше від іменників (Носан, Голован, Пузан та ін.), прикметників (Білан, 
Глухан, Сухан), а також дієслів (Стоян, Буян, Мовчан тощо). В апелятивній лексиці слова з 
суф. -ан здебільшого мають експресивний відтінок (напр., укр. туган «людина, яка погано 
чує», сміян, куцан, рос. молчан, лысан, слн. okа́n «той, хто має великі очі»). Значна частина 
таких мовних одиниць перейшла в розряд власних назв. 

Прізвище Кирдан доцільно пов’язувати з апелятивом *кирдан. Щоправда в 
сучасному словниковому фонді він не простежується, проте відомі генетично споріднені 
лексеми: укр. кирд «гурт овець», кирдик «невелика частина овечого гурту», «гурт кітних 
овець», укр. діал. (бойк.) керделята «невелика отара овець», п. kierdel, слн. krdel`, які 
походять від праслов’янського іменника *kъrdъ, *kъrda «отара (овець, свиней тощо)». У 
розглянуте коло лексики входять також слова із значенням «чабан», пор. укр. кирдач 
«чабан великої отари овець», кирдовик «чабан», кирдовий «старий чабан», схв. кр̀даш 
«чабан». Можливо, що в антропооснові знайшла закріплення назва професії «чабан», але в 
цьому разі трохи насторожує відсутність серед прізвищ з суф. -ан утворень від назв за 
родом занять. Функціонування апелятива кирдач також орієнтує на пошуки іншої 
семантичної риси антропооснови. 

Етимологи неодноразово звертали увагу на семантичну багатоплановість прасл. 
*kъrda, при цьому типовим значенням для більшості лексичних одиниць Р.М.Козлова 
визнала «купа», якому, в свою чергу, передувала семантична ознака «щось криве, 
зігнуте». Цій же дослідниці належить пріоритет у розкритті механізму вокалічної 



реалізації сонанта r
º
 в ар, ор, ер, ур тощо, який підтверджується слов’янськими 

антропоосновами Корд-/Керд-/Кирд-. Разом з тим в апелятивній і ономастичній лексиці 
залишилося чимало білих плям у реконструкції семантики окремих одиниць з цим 
коренем. Однією з них є значення вихідної основи прізвища Кирдан, яка завдяки суф. -ан 
мала б мати певне експресивне забарвлення. Відновити її семантику допомагає укр. діал. 
(полт.) кирдатий 1. «людина з коротким або кирпатим носом, курноса», 2. «мордатий», 
кирдичка «мала на зріст людина» (іронічне), кирдя= кирдатий, укр. кирдатий «людина з 
великим носом, догори задраним» (до речі, наведені лексеми також відносяться 
етимологами до розряду темних), бр. курда «невисока на зріст жінка», бр. вираз загнуць 
курду «пригнути ноги до грудей комусь, хто лежить на спині», рос. діал. (волог.) 
кирдымный «незграбний, неоковирний, вайлуватий», рос. діал. ко́рдать і корда́ть 
«ходити згорблено, присідаючи». Таким чином, антропонім Кирдан, зафіксований в 
основах назв українських населених пунктів Кирдани, дозволяє відновити апелятив 
*кирдан <*kъrdanъ у значенні «кирпата людина», «вайлувата, незграбна людина». 
Наведена східнослов’янська лексика характеризує людину за її фізичними особливостями, 
де домінантною ознакою виступає риса «зігнутий, кривий»,що, в свою чергу, виправдовує 
її віднесення до і.-є. гнізда */s/ker- «гнути, кривити». 
 


