
ІРИНА ЄФІМЕНКО 
ПРО ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ СЕЛИЩА СУТИСКИ 

 
На території сучасної Вінницької області в Тиврівському районі є селище з цікавою і, на 
перший погляд, незрозумілою назвою Сутиски. Перші згадки про цей населений пункт 
знаходимо ще в літописах. Там згадується с. CUтhска в Галицькій землі: 1096 p., та идохъ 
Переяславлю w~цю. а по Велицh дни.. Володимерю. на Сутеиску мира творить с. Л#хы; 
1097 p., "рослав же бhж(а) на Л#хы. и при де Берестью. а Дв~дъ заимъ Сутhску. Але ми не 
можемо достовірно стверджувати, що тут говориться саме про селище Сутиски на сучасній 
Вінниччині. За приступними нам джерелами, цей населений пункт відомий принаймні вже з 
XVI ст. В «Архиве Юго-Западной России» в скарзі пана Василя Гулєвича на свого слугу 
читаємо: «..въ Сутhсцы не быль, естлимъ дей ездил до Сутhски..», 1579 p.; і далі у скарзі 
того ж пана на свого родича: «..позно до Сутhски приехали..», 1593 p. 

З середини XV ст. і до кінця XVIII ст. територія Західного Поділля перебувала під 
владою Польщі. Так, у польських джерелах фіксується селище Sutyska, розташоване понад 
Бугом у Вінницькому повіті Тиврівської волості. 

Досліджуваний топонім має аналогічний відповідник у Сумській області — село 
Сутиски (кол. хутір Глухівського повіту Чернігівської губернії). Ця назва споріднена також з 
топонімами Soteska (округ Любляна), Sutjeska (округ Сараєво) в Боснії, Сътеска в Болгарії. 
Цікавим фактом виявляється також те, що на території Вінницької області в басейні Дністра 
зафіксовано ще гідронім Сутиска (л.п. Дністра, між pp. Кисерняк і Кам’янка). 

З лінгвістичного погляду топонім Сутиски — це лексико-семантичне утворення від 
апелятива сутісок. В українській мові цей апелятив зафіксовано в формі однини в значенні 
«дуже вузька, тісна вулиця, тісний прохід». Порівняйте ще ряд споріднених слів: су́тка 
«вузький прохід між двома будинками», су́точка «те саме», су́точки «вузький прохід, 
проміжок між двома будівлями, тинами, вузький коридор, вузький провулок»; су́тки, 
су́тачки, су́течки, су́тички «вузький прохід між будівлями (між будівлею і загорожею)»; 
суткі «вузький прохід між стіною і піччю». 

Сучасні словники української мови слово су́тісок не фіксують. На сьогодні воно 
збереглося тільки в говірках, зокрема на Західному Поліссі. 

Отже, можна припускати, що населений пункт з початку свого існування мав дуже 
вузькі вулиці, тому й отримав назву Сутиски. Тобто, Сутиски — це селище з тісними 
вулицями й вузькими проходами між будинками. 

Споріднені апелятиви до слова су́тісок відомі також в інших слов’янських мовах: слн. 
sutêska «вузький, тісний прохід між високими, стрімкими скелями; гірський прохід»; схв. 
sut(j)eska «ущелина, міжгір’я; вузький гірський пояс»; ч. soutěska «вузька вулиця між двома 
будинками, між будинком та садом сусіда», тобто всі наведені вище слов’янські лексеми 
зберігають у своїй семантиці ідею «тісноти, вузькості, щільності». 

Той факт, що споріднені апелятиви та похідні від них топоніми (див. вище) 
трапляються в багатьох слов’янських мовах, свідчить про їх праслов’янське походження. 
Дослідники виводять їх із праформи *sǫtěska. 
 


