
ТЕТЯНА БЕЦЕНКО 
ЗАГАДКИ ТОПОНІМА СУМИ 

 
Місто Суми — одне із стародавніх поселень не лише на Сумщині, а й в Україні. Розкинулося 
воно серед мальовничої природи «там, де неквапливий Псел приймає до себе Сумку, а в 
Сумку вливається маленька притока Стрілка». Є незаперечні докази того, що територія Сум 
була залюднена ще на початку нашої ери, адже у південно-західній частиш міста досліджено 
5 поховань на ранньослов’янському могильнику черняхівської культури (I-IV ст. н.е.). 

У районі колишнього села Тополя, що вже злилося з містом, виявлені слов’янське 
городище і поселення роменської культури (VII-X ст. н.е.). Від часів Київської Русі 
залишився курганний могильник та велике із стрімкими схилами городище, яке й досі 
височить на північно-західній околиці Сум — Луці. Це городище вчені вважають залишками 
давньоруського міста Липецька, згадуваного в літописі під 1283 роком. Доля Липецька 
губиться в глибині віків. Відомо тільки, що вже в XVI ст. про це прадавнє руське місто 
нагадували залишки старовинного городища, поблизу якого дозорці переправлялися через 
ріку Псел. Хоча до цього часу не знайдено найдостовірніших підтверджень місця 
розташування цього міста, проте, на думку краєзнавців, однією з найвірогідніших версій 
щодо його локалізації є версія, згідно з якою Липовицьк знаходився на місці Сум або десь 
поряд. 

Безпосередньо ж заснування Сум пов’язують з бурхливими подіями 1648-54 pp., коли 
переселення українських козаків, селян, міщан на Слобожанщину набрало масового 
характеру. Однак, в історичній літературі немає єдиної думки щодо часу заснування міста. 
Більшість дослідників Слобожанщини пов’язують цю подію з 1652 роком, і тільки дехто — з 
1655 р. Розбіжність у визначенні часу заснування Сум пояснюється тим, що місто заселялося 
кількома переселенськими хвилями, які котилися з різних задніпрянських і гетьманських 
міст. 

Відомий дослідник В. Семенов доводив, що засновниками міста були малороси-черкаси, 
які виселилися із-за Дніпра. Вони будували міста, села, розселяючись «на дикому шляховому 
полі, де раніше татари ходили завойовувати українські місця». 

До 1653 р. на місці нинішніх Сум вже були зроблені з дубового лісу вежі, стіни, 
схованки тощо, а з 1665 р. Суми стають центром Сумського слобідського полку. 

Народна етимологія багата на гіпотези щодо тлумачення назви Суми. Так, за одним із 
переказів, місто (як і річка Сума, яка нині іменується Сумкою) було назване так через те, що 
на березі цієї водойми при закладанні поселення знайшли три мисливські суми (сумки). Саме 
через це на колишньому гербові міста було зображено три чорні сумки з золотими ґудзиками 
і стрічкою на срібній поверхні щита. 

За іншою легендою, топонім є похідним від загальної назви сум ‘туга, журба’ — перші 
поселенці нібито дуже сумували за рідним краєм, що й засвідчили у найменуванні 
поселення. 

Схоже до попереднього й інше припущення: в давнину місцевість, у якій виросло місто, 
була дуже болотистою. А оскільки болота завжди навіювали смуток, сум, то й назвали 
місцевість Сумами. 

Остання версія не позбавлена раціонального, бо якщо навіть очима сучасника 
подивитися на місцерозташування Сум, то очевидно, що територія, де виникло місто, 
низинна. І те, що в минулому навколо були болота, не викликає сьогодні заперечень. 

Проте, чи справді ця ознака покладена в основу найменування? Напевно, ні. Це лише 
спроби використати відоме, близьке, подібне для пояснення невідомого. 

Наукові обґрунтування першовитоків топоніма Суми відмінні від свідчень народної 
етимології. Звичайно, відштовхуватись у цьому випадку треба від гідроніма Сума. Адже 
річки мали неабиякий вплив на заселення і розселення перших поселенців. Беззаперечно, що 
гідроніми набагато старіші за ойконіми, а тому назви річок відігравали головну роль у 
виникненні багатьох ойконімів, а не навпаки, як свідчать факти народної етимології. У 



слов’янській топонімії існує тісний зв’язок між назвами річок і населених пунктів. Зважаючи 
на господарське значення річок, люди здавна прагнули розташовувати свої поселення на їх 
берегах, найчастіше в місцях злиття рік, при впадінні рік у море, при їх перехрещенні 
сухопутними шляхами. Поселення, що виникали на великих і середніх ріках, як правило, 
отримували назви, успадковані від назв річок. Тобто не повинно викликати сумнівів, що 
виникнення ойконіма Суми відбулося шляхом перенесення найменування річки на назву 
поселення. Іншими словами, ойконім виник на основі гідроніма, що в цілому 
підпорядковується певній закономірності, спостережуваній у топонімії східних слов’ян. 

Звичайно, походження гідроніма Сума (Сумка) цікавить не менше, ніж становлення 
першовитоків зазначеного ойконіма. Питання це досить складне, щоб дійти до остаточних 
висновків. Заслуговує на увагу версія, що гідронім Сума похідний від топооснови су і 
форманта ма. Су в багатьох мовах має значення ‘вода, струмок, озерце’. Учені зазначають, 
що неможливо перерахувати усі географічні терміни, що в різних народів починаються із  
су-: турецьке suwat ‘водопій’, болгарські суват ‘водопій’, саат ‘місце водопою біля річки’, 
суат ‘запруджена водойма’; узбецькі субой ‘берег’, ‘місцевість уздовж річки’, субаши 
‘початок річки’, суак ‘зрошувальна канава’; азербайджанські субасма ‘наводнення’, сузус 
‘безводний’, суамбар ‘водойма’, ‘водосховище’; хакаське суглик ‘той, що має воду’ і багато 
інших прикладів. Дослідники географічної термінології відзначають, що в Європі та Азії 
трапляється величезна кількість гідронімів із компонентом су, який виступає не тільки в 
початковій позиції (Суг, Сугат, Сула, Сукня та ін.), а й у кінцевій (Карасу, Сарису, Аксу, 
Кайсу та ін.). 

Таким чином, цілком можливий зв’язок гідроніма Сума з елементом су в значенні ‘вода’ 
і т. ін. Проте мало хто з дослідників звертав увагу на другий елемент назви -ма, не кажучи 
вже про те, щоб спробувати обґрунтувати його значення, пов’язавши з першим 
компонентом, або ж пояснити причини виникнення лексеми в цілому як географічного 
найменування. Компонент  
-ма у досліджуваній назві використовується у фіно-угорських мовах із значенням ‘земля’ і, 
на думку дослідників, лишив значний слід у топонімії. Проте постає питання: як у наше 
середовище потрапили фіно-угорські мовні елементи? 

Учені на основі багаторічних досліджень встановили, що на північному сході України 
в давнину жили племена ряду археологічних культур, зокрема дніпро-донецької, ямково-
гребінчатої кераміки епохи неоліту, мар’янівської і сосницької епох бронзи, юхновської і 
скіфської раннього залізного віку тощо. При накладанні карт усіх названих культур на карту 
гідронімів, які вважають фіно-угорськими, спостерігається збіг археологічних і 
лінгвістичних фактів у районі поширення пам’яток культур ямково-гребінчатої кераміки 
епохи неоліту. Деякі мовознавці на основі цього факту роблять висновок про те, що такий 
збіг карт фінно-угорських гідронімів і пам’яток ямково-гребінчатої кераміки на великій 
території Східної Європи дозволяє припускати належність і тих, і інших до того самого 
населення. А тому можна вважати, що носіями культур лісових мисливців та рибалок з 
ямково-гребінчатою керамікою могли бути фіно-угри. 

Припускаючись думки про існування у лексемі Сума двох компонентів — су і ма із 
зафіксованими значеннями, вчені-мовознавці навіть не підозрювали такого збігу 
лінгвістичних та археологічних даних. Це ще раз доводить можливість тлумачення слова 
Сума як назви фіно-угорського походження. 

Та яке ж значення властиве лексемі Сума як гідроніму? Найвірогідніше, гідронім Сума 
мав би означати ‘річка у водній (низькій, заболоченій тощо) місцевості’. Адже самі 
компоненти назви вказують на її «водне» походження, та й навколишня місцевість ще й до 
цього часу низинна. А поселення, яке зародилося поблизу тодішніх річок Сумки (нині 
Стрілка), Суми (нині Сумка), стало називатися Сумин городок, що відповідало 
місцерозташуванню: укріплення, яке виникло в заболоченій (низинній, водній) місцевості. 
Причина трансформації назви у множинну форму достеменно не відома. Можна лише 
зазначити те, що в «Літописі Самовидця» при описі подій 1676 року назва згадується уже у 



формі множини: «Того ж року полковник Стародубовскій Петро Рославец... пойшол на 
Москву..., хотячи поддати Стародуб, жебы зоставал як городы українніе московскіе: Суми й 
Рибное». 

При з’ясуванні першовитоків найменування міста виникає, що закономірно, ще одне 
питання: чому поселення не успадкувало свою назву від гідроніма Псел? І це було б не 
скільки точним, як більш звичним для номінації явищем: основною, великою водною 
артерією тут, без сумніву, виступав Псел, тому не викликало б заперечень, аби цей гідронім 
став базою для творення ойконіма — міста, що виникло на березі Псла. Проте цього не 
сталося, і, вважається, через те, що назву Псьол (Псел) було вже одного разу використано в 
російський географічній номенклатурі: «Городом на Псле» іменувалося споруджене за 
наказом Івана IV в руслі річки Псла місто-фортеця, що проіснувало недовгий час. Тому нове 
місто Слобожанщини, щоб уникнути всіляких непорозумінь та плутанини, назвали 
«Суминим городом». 
 


