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Ці рядки з української пісні добре знані читачеві. Та, мабуть, не кожен може пояснити 
різницю між словами-поняттями тин, частокіл, пліт, вориння, віор’я та іншими, що 
виступають як видові назви щодо родових типу огорожа, загорода (укр. горо́джя, горо́ди́на, 
городьба́, гра́жда, загорда, загородка, білор. агаро́(д)жа, ізгаро́да, гараджа́нка, горо́(д)жа, 
за́гарадзь, загарод(т)ка, згарода, рос. горо́жа, городьба́, и́згородь, изгоро́дка, огоро́д(а), 
огра́да та ін.). 

Перелічені споріднені слова дослідники виводять від застарілого розмовного го́род, ще 
далі — від праслов’янського *gords, що в свою чергу пов’язані з жердь, жердина. У 
давньоруській мові городь означало «огорожа, паркан, фортеця, місто, мур»: «а промежи сел 
и деревень городити изгороды по половинам; а чьею огородою учинится потрава, ино тому 
платити, чья огорода». У давнину на кілках огорожі ставили позначки хазяї і кожен 
відповідав за певну ділянку загороди. 

Найдавнішою формою загороди вважають вали («окопи»), насипані землею та глиною, 
перемішаною з соломою («мертвою») (див., напр., у словнику Білецького-Носенка загата 
«забор, сложенный из соломы впродолжение многих лет, вышиною в рост человека»). Це 
слово в сучасній українській мові функціонує у багатьох значеннях, зокрема «вал, насип, 
стіна, а також подвійний пліт, засипаний всередині чим-небудь, як огорожа», пор. у Гончара: 
«Замість тинів та парканів у Чаплинці всюди, як і в інших південних селах, тягнуться від 
двора до двора товсті, литі з глини та кураю вали, так звані загати». Зверху на таких валах 
могли бути посаджені дерева (верби, ясени) або колючки, хмиз. 

Бідняки оточували свої садиби ровами або огорожею з колючок, хмизу та соломи, 
навіть воріт у такому дворі не було, закидали лише жердку (див. вище) та робили перелаз. 
Саме про такі бідні садиби існувало прислів’я: «На чорта ворота, як нема ні хати, ні плота», 
«Як є пліт, то нема воріт, а як є ворота, то немає плота». 

У кінці XIX — поч. XX ст. у більшості районів лісової та лісостепової смуги України 
були поширені плетені тини або частоколи, подекуди використовувались огорожі з 
горизонтальних жердин, що називаються вори́ння — збірне поняття до ворина «зрубаний 
тонкий довгий стовбур дерева, який використовується для огорожі» або «загорожа з таких 
жердин», у лемків — заві́рки. На Поліссі та північній частині Чернігівщини — заво́р (вір 
«жердяна огорожа, частокіл», вір’я́, вор’я́, «жердки, кілля, частокіл», воря́нок «загорода» та 
багато інших, що споріднені з вере́я «стовп, на який навішують ворота». Всі ці назви 
зводяться до індоєвропейського слова, що означало «замикати, боронити, закривати; в’язати, 
нанизувати» або «крутити, гнути». 

Той же матеріал (жердини, але поставлені вертикально) використовують і для 
частоколу (рос. частокол; поодинокі назви: о́строкол; жа́рте (у волинських говірках), 
литви́нник та решети́нник (у ярославських говірках). Найпоширеніша назва цього різновиду 
реалії частокіл, тобто «огорожа, паркан з кілків, жердин, паль і т. ін., вбитих у землю густо 
одне від одного» (СУМ, XI, 280). На Поліссі та північній частині Чернігівщини раніше 
будували частокіл з розколотих колод. На перший погляд, ця назва досить прозора, звідси й 
російська загадка: «Сто один брат, все в один ряд, вместе связаны стоят» (Даль). Відомий і 
східнослов’янський фразеологізм: «Ні кола ні (ані) двора», російському «Ни кола, ни двора, 
один серенький коток, на шее беленький платок». У значенні «в кого-, хтось зовсім нічого не 
має» з можливими варіантами — українським: «Ні кола, ні двора, ні рогатого вола», «Немає 
в нього ні кола, ні двора, увесь тут»; білоруським «Ні вала, ні кала», «Кола двора чортма й 
кола». До речі, слово кіл (російське кол) вживалося колись на позначення певної земельної 
міри, земельного наділу, бо, скажімо, в Ярославській губернії міряли землю на коли, кожен 
двір мав два коли орної землі, а один кіл дорівнював двом сажням (сажень — 2,13 м). Тому й 
первинне значення цього прислів’я характеризувало не людину, а поганого господаря, 
людину, яка не мала нерухомого майна. 



Пізніше частокіл як реалія трансформувався у штахе́тник (рос. штаке́тник, білор. 
штак(х)е́т, штыке́тнік, штанке́т та ін., що виводяться з відповідного німецького слова 
staket («огорожа») із значенням штахет(и), за СУМом, «загорожа з дерев’яних дощечок або 
металевих прутів». Синонімом до нього можна вважати слово парка́н (діал. барка́н, білор. 
парка́н, парга́н), запозичене європейськими мовами з арабської: «Навколо городу 
повитикався на всі боки паркан, а поламані штахети замінено простим кіллям». На Поділлі 
слово паркан означає загорожу з дощок у закладку на стовпах (слупах), характерну для 
заможної садиби. 

На території Полісся, у північних районах Київщини та на Полтавщині для називання 
щільної (брусованої горизонтальної) огорожі користуються похідним від дієслова замета́ти 
«закидати» словом заме́т (рос. заме́т, білор. заме́т, замёт). Словник української мови 
наводить діалектне замітник «відрубаний стовбур дерева (довжиною біля десяти метрів), що 
використовується для парканів або дерев’яної кладки стін». 

Межі людського життя не важко визначити, пам’ятаючи народну мудрість: «Пліт на 
три роки, кіт на три плоти, кінь на три коти, чоловік на три коні». Тобто така огорожа, як 
пліт, недовговічна, вона плетена з різного нетривкого матеріалу (верби, лози, берези) . 

Східні слов’яни щиро вірили в те, що «Яке кілля, такий пліт», «З доброго плота добрий 
кіл», «Єдин кіл плота не вдержить», «Без стовпів і пліт не стоїть». Пор. рос: «Двом кольцом, 
три жердины конец с концом; три хворостины завито, небом покрыто, светом обгорожено». 
Вважалось, що коли у сні бачив загороду, то це — плітки, звідси рос. вислів на(пере)плесть 
«наплутати, набрехати, говорити казна-що, пор.: «Плети плетень, сегодня твой день». Пліт, 
живий пліт, живопліт, рос. плете́нь, плетина, заплот, заплотина, переплетник «частокіл», 
білор. плот, плыт, пляце́нь, плытыня́, плеце́ня, плетнёвка «місце на дворі під навісом для 
сіна, обгороджене плотом», стаўды́р та ін., споріднені з латинським дієсловом, що означає 
«плести». Вперше відповідна назва зафіксована в пам’ятках XIII ст., означає дуже давню 
деталь будівництва, яка могла використовуватись не тільки як огорожа, а й як матеріал для 
стін будівель. Так, у білорусів плетнікі́ «обгороджені місця у дворі для зберігання сіна, дров 
та ін.». Це була назва стін оборонних споруд, про що свідчать матеріали «Терминологи-
ческого словаря Древней России» Г. Є. Кочина. 

Класичним вважається плетіння горизонтальними вінками, точніше косами (простими 
або подвійними) навколо кілля, але у гірських районах Карпат трапляється як горизонтальне, 
так і вертикальне плетиво, а в низовинних та передгірних районах Бойківщини та 
Лемківщини, на півдні Поділля огорожі плетені скісно; гра світлотіні справляє враження 
своєрідного орнаментального декору (ромбиками, квадратами), що перегукується з подібним 
орнаментом на вишивках та тканинах. Плоти будували непокритими й покритими, тобто з 
острішками. 

Мурами (слово запозичене через посередництво польської мови з середньо-
верхньонімецької, пор. ще передмур’я «огорожа, оплот») або вічними плотами називають у 
Карпатах та Білорусії огорожі, що викладають насухо з великого каміння заввишки 1-1,4 м, 
завширшки 0,6-1 м у місцях, де вони повинні служити багато років. Про міцність такої 
загороди свідчать прислів’я: «Головою муру не проб’єш», «Мур пальцем не проб’єш». 

Досить часто як синонім до слова пліт вживається запозичення із германських мов 
тин. У прислів’ях та приказках ці слова взаємозамінюються: «Ні в тин (пліт), ні в ворота», 
«Через низький тин (пліт) усі собаки скачуть». Білоруське прислів’я «Ні к тину, ні к плоту» 
має український відповідник: «Ні в тин, ні в ворота». СУМ визначає тин «огорожу, сплетену 
з лози, тонкого гілля, ліщини; очерету, комишу; з жердин, покладених горизонтально й 
закріплених між стовпцями». Наприклад: «Усі вулиці в Вербівці ніби зумисне обсаджені 
високими вербами: то поросли вербові кілки тинів (Нечуй-Левицький). На Поділлі тини 
складалися з природного каменю або з плиток. 

Вперше слово тин зустрічається у Псковському літопису під 1238 р.: «Того же лета 
повеле посадник Федос и весь Псков намостити ... и тыном отыниша (перетынить) около 
церкви». Раніше цим словом у зонах лісостепу та мішаного лісу називали огорожу із сторч 



поставлених колод, пізніше на Україні, в Білорусії, Архангельській області, на Дону назву 
використовували на позначення будь-якого суцільного паркану, навіть плоту, але у Сибіру і 
досі тынина означає кілок з огорожі, пор. українське розмовне тинина «кілок або лозина з 
тину». 

Народна мудрість широко використовує ці найпоширеніші назви огорожі, створюючи 
яскраві картини: «Нашому тинові двоюрідний пліт», «Драний тин, а за ним затишно», «Тин 
у [об] тин (тин з тином)» (жити [бути] сусідами, жити поруч, по сусідству), «Під [попід] 
чужим тином» (між чужими людьми), «Під чужий тин» (до чужих людей), «Під (попід) 
чужим тином» (між чужими людьми), «Під чужий тин» (до чужих людей), «Під [попід] 
тином (тинами)» (просто неба, надворі). Цікаво звучить й замовляння, яке виголошують 
росіяни, переходячи в нову хату: «Поставлю я около двора широкий тын, чтобы через этот 
тын ни лютый зверь не перескочил, ни гад не переполз, ни лихой человек ногой не 
переступил, и дедушка лесной через него не заглядывал». 

Очевидно тавтологічним поєднанням слід пояснити існування слова ліса́тин, що 
означає пліт на території усієї України. Прозора за внутрішньою формою спільнослов’янська 
назва лі́са (ліска) може означати не тільки огорожу, сплетену з хмизу, лози на півдні Поділля, 
а й хвіртку або ворота, стіну господарського будинку (на Волині). 

Кожен господар, впорядковуючи садибу, влаштовував прохід до неї. Це стосується й 
кожного села, міста, будь-якого поселення людей. Оформлення проходу— проїзду залежало 
перш за все від заможності хазяїна. Подекуди це одностулкові або двостулкові ворота 
(ворітниця, заворіння), ворітня, воріття, заворітниці, розлоги, білор. застаўні), з покрівлею 
(рос. обвершкою), тобто покриті дерев’яними дашками, вони могли бути плетені або 
решітчасті. Дехто з хазяїв влаштовував біля воріт хвіртку (фіртка, брімка, дверці, драбинка, 
ліска, ворітці, російське прикали́ток, воро́тка, фо́ртка, отводок та ін.), але частіше поряд 
був перелаз. 

Багато прислів’їв та приказок із назвою ворота свідчать про спостережливість у 
східнослов’янських мовах. Пор.: «Хоч ворота зачиниш, та не впиниш», «Де ворота 
скрипливі, там баби сварливі»; «Кто хорошо живет, тот не запирает ворот», «На богатого 
ворота настежь, на убогого запор»; «Додому широкі ворота, а з дому вузькі», «Для нього 
мої ворота завузькі»; білор. «Спыні дурнога з варот, а ен чераз плот», рос. «Не хочу в 
ворота, разбирай забор». Вони ж повчають і наставляють: «Не будь тим, що ворота 
підкидає», «Ворота запреш, а людям рота не запреш», «Чужі ворота тяжко заперти», рос. 
«Мети́ всяк перед своими воротами», «Не бей в чужие ворота плетью: не ударили бы в твои 
дубиной» та ін. З давніх-давен загальновідомі вислови «пригостити чим ворота підпирають» 
та «розписати (вимазати) ворота (дьогтем) ». 

Етимологи вважають, що загальнослов’янське слово ворота пов’язане з 
праслов’янським дієсловом, що має значення «запирати» та іменником-назвою «огорожі». 

Вперше слово ворота (врата, воротца, воротница) зафіксоване в «Повести временных 
лет» під 977 р. Давні джерела засвідчують його в різних словосполученнях, які дають нам 
змогу уявити спектр використання цієї реалії, її функції та матеріал: ворота (городские 
(градные, градские), монастырские, святые, царские, водяные (з виходом до річки), 
вылазные (які мали вихід з міста), опускные, потайные (тайничные), засечные (що закривали 
прохід до оборонної споруди — засеки); деревянные, железные, каменные, кирпичные, 
медные (медяны). 

Подекуди (найчастіше в районі гуцульських гражд) замість або паралельно із словом 
ворота вживали давнє запозичення з німецької бра́ма (бря́ма), рос. застаріле брана (пор. 
споріднене укр. борони́ти та зрідка ба́шта. Але наведені слова є відносними відповідниками 
найменування ворота, тому що найчастіше вони використовувались для називання кам’яних 
воріт міст, замків, монастирів, фортець. 

Часто поряд із воротами як необхідний атрибут огорожі був перелаз — обладнана 
частина огорожі, місце, де перелазять або переступають, перескакують через неї, пор. рос. 
перелазок, білор. перела́з, пырыла́з, вярэ́йкі. 



Народна філософія, кмітливість, тонкий гумор, пов’язані з реалією, відтворилися в 
прислів’ях та приказках: «Життя як собаці на перелазі», «Низький перелаз — усім людям 
дорога», «Від нас до вас — перелаз» та ін. Усі згадані назви відтворюють матеріальну 
культуру східних слов’ян, виявляють їх зв’язки з іншими народами. 
 


