
ОЛЕКСАНДР ІВАНЕНКО 
ПРО ПОХОДЖЕННЯ НАЗВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Територія Сумщини належить до регіонів, глибоке й усебічне дослідження яких попереду. 
Певну частину сумської ойконімії вже розглянуто в науковій літературі, проте велика 
кількість назв із нез’ясованим походженням ще потребує вивчення. Серед них і такі назви 
населених пунктів, як Курди й Легуші. 

Курди — назва села Лебединського р-ну Сумської області, перша фіксація якої в 
історичних документах нам не відома. Належить до типу множинних форм на -и, узагалі 
показових для топонімії Сумщини. До таких, крім згаданого Курди, зараховуємо також 
Клюси (село Липоводолинського р-ну), Курмани (село Недригайлівського р-ну), Кулики, 
Савенки (села Лебединського р-ну) та ін. Як відомо, цей тип характерний для назв населених 
пунктів, утворених від особових імен (антропонімів). Очевидно, що версія про походження 
цього ойконіму від назви національної меншини в Туреччині та Іраку є сумнівною. Більш 
логічною вважаємо версію про його слов’янське походження. На нашу думку, в основі назви 
населеного пункту Курди може лежати як особова, так і загальна назва (апелятив). 

Поселення із назвою Курди існують майже на всіх слов’янських територіях: блр. Курди; 
Курды (польськ. Kurdy) на р. М’яделка колишньої Віленської губ.; Корды (польськ. Kordy) 
колишньої Гродненської губ.; с. Корды-Корнин колишньої Волинської губ.; населений пункт 
Kurdy в колишньому Вілейському пов. та ін. Як особова назва Korda збережена без будь-
яких змін у чеському топонімі Kordowsko. Також можна порівняти блр., д.-блр., укр. Корда, 
польськ. Kord, Korda, Kurda, д.-польськ. Kord, чеськ. Kord, Korda, Kurdа. 

Апелятивів корд(-а), курд(-а) в українській мові не спостерігаємо. Але вони є 
потенційною твірною основою для назви населеного пункту (ойконіма), про що свідчать 
російські діалектні кáрда і кардá: 1. кáрда ‘огорожа з жердин навколо городу’, ‘огорожа з 
жердин, зроблена в полі’; 2. кáрда ‘городна ділянка в полі’, ‘загороджене місце для 
утримання худоби вдень’; 3. кáрда ‘загорожа для овець’; 4. кáрда ‘прибудова до двору для 
худоби, куди складають солому й сіно’, карда ‘частина куреня’ та ін. 

На користь відантропонімного походження ойконіма Курди свідчать такі факти. У 
сучасній українській мові прізвище Курда зафіксовано у мешканців Житомирської області. 
Антропонім Корда існує і в білоруській мові; відновити його на українському мовному 
ґрунті дозволяють і апелятиви: кyрдик ‘людина невелика на зріст, товста, низькоросла, 
зсутулена’, що споріднене з укр. кúрдя ‘мала на зріст людина’, кирдúчка ‘те саме’; ‘мала на 
зріст жінка’, кúрдя ‘те саме.’, кирда́тий ‘людина з великим носом, догори задраним’, 
‘кирпатий’, кирдува́тий ‘кремезний’. Крім цього, українське слово курдик може бути 
основою для Курдиківка (частина села), відбитий він також у назвах словацьких населених 
пунктів Kordiky, Kordik, назвах річок Кордиковка — ліва притока Стрижня (басейн Десни); 
Корда — права притока Тетерева (басейн Дніпра). 

Як бачимо, реконструйована праслов’янська основа *kъrd- із загальним значенням ‘щось 
криве, вигнуте’ реалізується у чималій кількості варіантів. Кореневий у (замість о) у назвах 
на зразок Курди (Kurdy) є вторинним.  

Отже, найімовірнішою є версія про походження назви населеного пункту Курди від 
антропоніма *Курд(-а). Зібраний матеріал дозволяє не лише реконструювати українські 
антропоніми *Курда(-а), *Курдик (прізвиськове прізвище), але й стверджувати, що у 
порівняно недалекому минулому ці особові назви досить широко побутували в українській 
мові. 

Легуші — село Липоводолинського р-ну Сумської області. Перша фіксація цієї назви, як і 
точний наголос, нам не відомі. Очевидно, вона належить до типу множинних на -і, як, 
наприклад, ойконіми Кударі (Охтирський р-н), Овлаші (Роменський р-н) тощо. Версію 
відантропонімного походження назви цього населеного пункту підтверджує і наявне в 
Чернігівській обл. прізвище Легуша. Паралельний варіант чоловічого роду Легуш 
спостерігаємо у багатьох топонімах: пор. село Легушовка колишнього Мокшанського пов. 



Пензенської губ. Спорідненим із Легуша є Легош(-а), законсервоване в назвах населених 
пунктів: Легошевский (Легоши) колишньої В’ятської губ., Легошково (Леготково) колишньої 
Санкт-Петербурзької губ. 

Корінь льг- узагалі був досить продуктивним у слов’янській системі власних назв. До 
похідних від праслов’янського *lьg- зараховуємо назву населеного пункту Легота (у 
Словаччині, в околиці Спишу), численні назви Lehota, Lehotka; Lehom, Lehomi — всі в Чехії; 
Леги — хутір у Полтавській обл.; назва річки Легинь, притока Дніпра біля Ржищева; 
топоніми Легеньки (хутір у Дергачівському р-ні Харківської обл.), балка Легка у басейні 
Сіверського Дінця; потік Легиня в басейні Оки; Лeговка, грузьке болото (Корюківський р-н 
Сумської обл.). 

Оскільки апелятива легуш(-а) в українській мові не зафіксовано, то, з огляду на наведені 
міркування, версію відантропонімного походження назви Легуші вважаємо найбільш 
обґрунтованою.  
 


