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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Поширення впливу глобалізаційних 

чинників на культурну уніфікацію людства призводять до втрати унікальних 

проявів у культурі, життєдіяльності та самовираженні етносу. За цих умов 

особливої значимості набуває вивчення етнокультури на локальному рівні. 

Саме крізь призму «малої батьківщини» суспільство прагне зберегти 

успадковані від попередніх поколінь культурні цінності. Головний об’єкт 

локальних досліджень – етнокультурна історія міст і сіл. Останні є 

невід’ємними локусами збереження традицій, що відображаються в 

побутовій та виробничій культурі населення. Українське село є відкритою та 

самодостатньою системою, що постійно зазнає зовнішніх впливів, які 

призводять до змін в традиційно-побутовій культурі. Особливий інтерес 

специфікою своєї культури викликають Поліські села, оскільки чи не 

найповніше зберегають традиційну її сладову. Відтак, історико-етнографічне 

дослідження сіл Полісся актуалізується в контексті пізнання народної 

традиційно-побутової культури української спільноти. Комплексне 

етнографічне вивчення історії поліського села дозволяє виокремити й 

осмислити важливі та малодосліджені аспекти повсякденої культури, 

соціально-економічного та громадського життя. Одним із таких унікальних 

осередків народної культури Полісся є село Бехи Коростенського району 

Житомирської області, обране нами в якості досліджуваного населеного 

пункту. 

Дисертація є комплексним дослідженням, яке спрямоване на здійснення 

монографічного опису традиційної культури одного села. Вибір цього 

населеного пункту обґрунтовано багатьма факторами. Село Бехи привертає 

увагу дослідників своїм історичним минулим, глибокими культурними 

традиціями, реліктовими явищами в духовній та матеріальній сферах – 

житлобудівництві, господарстві, вбранні, ремеслах. Існуючі тут матеріальні 

та обрядові комплекси мають тісний зв’язок із духовним буттям вільного, не 

покріпаченого селянства – «околичної» шляхти, в якому формувався 
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мікросоціум, не втрачався упродовж тривалої історії зв’язок з рідним 

середовищем і стійкою була традиція. Представляючи в історичному 

розвитку різні види традиційно-побутової матеріальної, духовної і 

соціонормативної культури української людності села Бехи, робота 

покликана цілісно показати життєдіяльність локальної спільноти на основі 

залучення нових джерел, передовсім, зібраних автором польових фоно-, 

фото- й аудіоматеріалів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах планової теми «Українська етнокультурна 

спадщина в сучасному культурно-інформаційному просторі» 

(№0107U002297) відділу «Український етнологічний центр» Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН 

України. 

Об’єкт дослідження – етнокультура українського населення села Бехи в 

історичній ретроспективі, зокрема тенденції її розвитку від кінця ХІХ – до 

середини ХХ ст. 

Предмет дослідження – локальні особливості традиційної культури та 

побуту с. Бехи на тлі регіональних традицій та її трансформації протягом 

першої половини ХХ ст. 

Мета роботи – здійснити комплексне дослідження традиційно-

побутової культури української людності села Бехи кінця ХІХ – першої 

половини ХХ ст., відстежити її особливості на загальнорегіональному тлі, 

стан збереження, тенденції зникнення та іноваційних змін її форм; специфіку 

ідентифікації «околичної» шляхти. 

З урахуванням ступеня розробленості проблеми, а також її 

багатоаспектності, у дисертаційному дослідженні ставиться розв’язання 

наступних завдань: 

– розглянути ключові напрямки розвитку монографічних досліджень на 

мікрорівні у вітчизняній етнології загалом та з’ясувати стан наукового 
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вивчення культури та побуту села Бехи в наукових студіях різних історичних 

періодів; 

– проаналізувати джерельну базу дослідження та ввести до наукового 

обігу нові польові етнографічні матеріали; 

– розкрити історико-географічні, соціально-політичні особливості 

заселення Бехів з метою виявлення специфіки ідентифікаційних процесів; 

– охарактеризувати типи житла та особливості забудови Бехів;  

– дослідити функціонування і трансформації традиційних галузей 

господарства; 

– простежити особливості харчування, усталений асортимент 

традиційних страв, напоїв та обрядової їжі; 

– висвітлити особливості килимового ткацтва, еволюцію його 

орнаментики, обрядову функцію килимових виробів; 

– дослідити народний одяг в контексті традиції, його розвиток та роль у 

вираженні ідентичності околичної шляхти; 

– охарактеризувати структурно-змістові частини, регіональну та 

локальну специфіку сімейної обрядовості. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець ХІХ – першу 

половину ХХ ст. Нижня часова межа – зумовлена появою низки необхідних 

для дослідження джерел, а верхню межу пояснюємо значними 

модифікаціями культури села Бехи, що вимагають окремого дослідження.  

Географічні межі дисертаційної роботи охоплюють не лише землі 

територіальної громади села Бехи, а й терени Середнього Полісся. Це 

субрегіон Полісся, що на думку сучасних етнологів, локалізується між 

Дніпром і Горинню, на півночі дещо виходить за межі державного кордону 

між Україною та Білоруссю, охоплює територію більшої північно-східної 

частини Житомирської й північних правобережних районів Київської 

області1. 

                                                
1 Українське народознавство: Нач. посібник / За ред. С.П.Павлюка, Г.Й.Горинь, 

Р.Ф.Кирчіва. – Львів: Фенікс, 1994. – С. 60. 
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Теоретико-методологічна база дослідження. Для вирішення 

поставлених завдань було використано такі медоди: 

  порівняльно-історичний – для висвітлення динаміки розвитку і 

трансформацій традиційної етнокультури населення села Бехи наприкінці 

ХІХ ст. та оновлених форм їхнього функціонування протягом першої 

половини ХХ ст.; 

 проблемно-хронологічний – для розкриття ступеня вивченості кожного 

із основних етапів історії села Бехи та складових місцевої етнокультури в 

різні періоди дослідження; 

  польового збирання емпіричних даних, включаючи безпосереднє 

спостереження, інтерв’ювання, анкетне опитування, фотофіксації явищ, 

пов’язаних із давніми проявами культури та побуту села, що дало можливість 

розширити наявну джерельну та фактографічну базу; 

  систематизації і класифікації, за допомогою яких упорядковано 

фактичний матеріал, визначено таксономію структурно-функціонального 

складу кожного напрямку етнокультури населення села Бехи; 

  порівняльно-типологічний метод забезпечив з’ясування спільного та 

особливого в етнокультурі населення села Бехи, дозволив визначити її 

загальнорегіональні й локальні риси побутування; 

  статистичний, уможливив обрахунок та аналіз кількісних даних; 

  наукового опису, узагальнення та інтерпретації досліджуваних 

етнографічних фактів і культурних явищ. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що: 

уперше: 

 в українській етнологічній науці здійснено цілісне комплексне 

дослідження матеріальної та духовної культури людності села Бехи 

впродовж кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. у контексті 

загальноукраїнської, регіональної традиції та специфіки вираження станової 

ідентифікації «околичної» шляхти. 
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 охарактеризовано регіональні та локальні особливості  народної 

архітектури, господарства, ремесел та промислів, одягу та обрядів  

 уведено до наукового обігу нові архівні, музейні та польові матеріали, 

зібрані автором під час проведення фольклорно-етнографічних експедицій. 

уточнено: 

 уплив соціально-економічних факторів, політичних та військових 

чинників на традиційно-побутову культуру населення окремого села; 

 загальноукраїнські, регіональні тенденції розвитку етнокультури та 

динаміку її змін у селі Бехи протягом першої половини ХХ ст.; 

набули подальшого розвитку: 

 методика й методологія локальних монографічних досліджень як 

пріоритетного напряму вітчизняної етнології; 

 наукові підходи до проблем збереження культурної спадщини 

українців у сучасних умовах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

робота проведена на рівні регіональних досліджень, створює джерельну базу 

для подальших етнологічних студій. Отримані нами результати можуть бути 

використані у навчальному процесі, як фактаж для викладання педагогічних, 

соціологічних та історичних курсів у школах та вузах. Крім того, 

дослідження буде актуальним для науковців, краєзнавців; музейних 

працівників при створенні експозицій, у виставковій роботі, при 

комплектуванні музейних фондів тощо. 

Апробація результатів дисертації здійснена на засіданнях відділу 

«Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Основні 

положення та результати дисертаційної роботи оприлюднено на 9-ти 

наукових і науково-практичних конференціях та читаннях всеукраїнського й 

міжнародного рівня, серед них: Всеукраїнська науково-практична 

конференція: «Українознавство: історія, теорія, методологія» (Київ, 2010 р.), 

Міжнародна наукова конференція «Сучасні художньо-мистецькі та 
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етнокультурні процеси поліетнічного середовища України» (Київ, 2011 р.), 

Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Культурний простір 

Житомирщини-Волині ХІХ-ХХ ст.» (Житомир, 2012 р.), Міжнародна наукова 

конференція «Українська професійна та етнічна культура: нові ракурси 

дослідження, інтеграція у світовий цивілізаційний процес» (Київ, 2012 р.), 

Міжнародна наукова конференція «Краєзнавство і учитель – 2012» (Харків, 

2012 р.), VII Міжнародна наукова конференція «Переяславська земля та її 

місце в розвитку української нації, державності й культури» (Переяслав-

Хмельницький, 2012 р.), Міжнародна наукова конференція «Міжкультурний 

діалог слов’янських спільнот Центральної і Східної Європи» (Київ, 2012 р.), 

Международная научно-практическая конференция «VII Кирилло-

Мефодиевские чтения» (Уфа, РФ, 2013 р.), Круглий стіл «Сучасні 

етнографічні дослідження у культурному просторі» (Київ, 2013 р.). 

Публікації Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження викладено у восьми  наукових працях автора, опублікованих у 

фахових виданнях, що відповідають чинним вимогам Міністерства освіти і 

науки України, а також в одній статті, виданій у журналі, внесеному до 

наукометричної бази. 

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел та літератури, а також додатків. Загальний обсяг дисертаційної 

роботи – сторінок, з них основна частина складає – сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукової розробки проблеми 

У сучасній етнології значний інтерес викликають монографічні 

дослідження певної локальної території– району, міста, села або вулиці. Тому 

важливим для нашої роботи є всебічна оцінка досвіду, набутого попередніми 

поколіннями науковців, зокрема виявити наукове та прикладне значення 

локальних монографічних досліджень, розглянути проблематику та методи, 

що використовувалися при вивченні різних питань, проаналізувати 

результати та їх значення для етнології. 

Попередником локальних монографічних досліджень у вітчизняній 

науці можна вважати анкету-програму для опису України 1779 р. створену 

Ф. Туманським1. Програма передбачала опис природи, економіки та історії 

України, культури, побуту населення, мови й говірки, зовнішній вигляду, 

особливості господарства й занять, землеробські знаряддя, поселення й 

будівлі, одягу, громадського устрою, обрядів родинного циклу, народних 

знань, календаря, прикмет і вірувань2. Головною метою розробки та 

поширення анкети Ф. Туманського було детальне та всеохоплююче вивчення 

Гетьманщини (Лівобережної України) на мікрорівні − села, мітечка або 

регіону. Автор розумів необхідність отримання більш диференційованих 

уявлень про особливості розвитку Лівобережної України, тому вперше у 

вітчизняній науці запропонував окреме вивчення міста й села, поділивши 

анкету за об’єктом опису на дві частини3. Пріоритетним для Ф. Туманського 

було встановлення відповідного контакту з респондентами для отримання 

                                                
1 Горленко В.Ф. Нариси з історії української етнографії / Володимир Федорович Горленко, 

К.: «Наукова думка», 1964. – С. 100. 
2 Горленко В., Кирчів Р. Історія української етнографії / Володимир Горленко, Роман 

Кирчів, – К.: Поліграф Консалтинг, 2005. – С. 114 
3 Горленки В.Ф. Нариси з історії української… – С. 101. 
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більш повної та вичерпної відповіді на запитання, тому автор приділяє 

значну увагу не постановці запитань, а поясненню, як на них відповідати1. 

У майбутньому програма Ф. Туманського стала зразком для складання 

описів міст і сіл Лівобережної України. Серед ранніх таких робіт потрібно 

згадати опис Моровської сотні Київського полку (Чернігівська обл.) 

виконаний військовим товаришем Леонтовичем2. Програмою користувався 

О. Шафонський, який склав фундаментальний «Топографічний опис 

Чернігівського намісництва».3 Проте «програму» Ф. Туманського не слід 

переоцінювати, адже анкетний метод збору матеріалу не був надійним, тому 

що виключав можливість виходу дослідника «в поле», особи, до яких 

надходила анкета для опитування не мали відповідного досвіду й не розуміли 

мети таких записів, що зазвичай призводило до формального й не 

добросовісного виконня цієї роботи. 

Серед ранніх локальних монографічних досліджень потрібного згадати 

працю І. Червінського «Задністрянська околиця між Стриєм і Ломницею…». 

У цій роботі неодноразово згадується «село автора», на спостереження з 

якого він посилається (село Довпотів Стрийської округи, тепер Калуського 

району Івано-Франківської області)4. Дослідник об’єктивно відображає 

соціальні настрої селян, наводить відомості з різних ділянок традиційно-

побутової матеріальної та духовної культури. Описи насичені живими 

безпосередніми спостереженнями з багатьма унікальними відомостями про 

етнокультурну ситуацію в прикарпатському селі кінця  ХVІІІ – початку 

 ХІХ ст5. 

Друга половина ХІХ ст. була періодом становлення етнографії як науки, 

у цей час відбувається перехід до системного збору та паспортування 

етнографічного матеріалу, упроваджуються запитальники і програми для 

                                                
1 Горленко В., Кирчів Р. Історія української етнографії…– С. 113 
2 Гісцова Л. Цікавий документ / Л.Гісцова// Архіви України, – К.: 1971 – №1. – С. 76. 
3 Василенко Н. К исторіи малорусской исторіографіи и малорускаго общественнаго строя / 

Николай Василенко // Киевская старина. – 1894. – №11. – С. 254. 
4 Горленко В., Кирчів Р. Історія української етнографії…– С. 143 
5 Там само… – С.143. 
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окремих регіонів1. Початок систематичної збиральницької роботи в 

масштабах всієї України пов’язаний із діяльністю Російського географічного 

товариства, заснованого 1845 р. Програму етнографічного відділу, яка 

визначала основний напрямок тогочасних етнографічних досліджень, 

розіслано 1848 р. по всій території Російської імперії2. На середину 50-

х рр. ХІХ ст. з України до РГТ надійшло у вигляді відповідей на запитання 

програми не менше 150 рукописів3. Ці матеріали містять монографічний опис 

культури й побуту жителів окремих міст і сіл, зокрема Василькова та 

Васильківського повіту4, Рівненського повіту Волинської губернії5, 

Овруцького повіту Волинської губернії6 та інших населених пунктів. 

Подальший розвиток локальних досліджень пов’язаний із діяльністю 

Комісії для опису губерній Київської навчальної округи (1851−1864), яка 

мала характер наукового товариства7. У 1851 р. вченим секретарем Комісії    

Д. Журавським було розроблено й опубліковано «План статистичного опису 

губерній Київської навчальної округи». Цей план окреслював детальну 

програму комплексного вивчення населення Київської, Чернігівської, 

Полтавської, Подільської та Волинської губерній, що входили до складу 

Київської навчальної округи. Увесь опис за задумом автора мав складатися із 

дев’яти томів8. Важливо підкреслити, що основним було вивчення 

                                                
1 Чибирак С.В. Розвиток Етнографічної науки в Надніпрянській Україні у 60-80-х рр. 

ХІХ ст./ С.В.Чибирак – дис. к.і.н. спец. 07.00.05 – етнологія – Київ – 2012 – С.50. 
2 Горленко В., Кирчів Р. Історія української етнографії … – С. 320. 
3 Там само… – С. 320. 
4 Антоновъ В.Г. Ведомость о народонаселеніи крестьянъ, живущехъ въ местечкахъ, 

селахъ, деревняхъ и футорахъ Васильковского уезда / В.Г.Антоновъ // Описание 

рукописей ученого архива Русского географического общества / Зеленин Д. – Пг.1915. – 

Вип.2. –  С. 626–632. 
5 Абрамовичь В.И. Этнографические сведения о Ровенском уезде Волынской губернии / 

В.И.Абрамовичь // Описание рукописей ученого архива Русского географического 

общества / Зеленин Д. – Пг.1914. – Вип.1. – С. 306–316. 
6 Потаповский А. Отличительные черти жителей Волынской губернии Овручского уезда / 

А.Потаповский // Описание рукописей ученого архива Русского географического 

общества / Зеленин Д. – Пг.1914. – Вип.1. – С. 317–321. 
7 Горленко В.Ф. Комиссия по описанию губерний Киевского учебного округа и ее 

этнографическая деятельность / В.Ф.Горленко // Очерки истории русской этнографии, 

фольклористики и антропологии. – М.,1965. – Вип.3 – С. 38. 
8 Там само…– С. 23. 
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господарчо-економічних, побутових та соціальних взаємозв’язків. Зокрема, 

вивчаючи сімейний побут, Д. Журавський робить акцент на дослідження 

економічного підґрунтя родинних стосунків; «розпоряджання майном у сім’ї, 

порядок спадковості», «придане молодої», «наділення майном», «розподіл 

грошей», «розпоряджання майном та сімейними витратами і стосунки на цій 

основі між господарем та іншими членами сім’ї»1. Такий підхід, на нашу 

думку, можна назвати структурно-функціональним. Серед приорітетів для 

членів Комісії був опис окремих селянських господарств, поселень та повітів. 

Тільки після досліджень на мікрорівні можливо було перейти до 

узагальнючих робіт із вивчення губерній. 

Вивчаючи розвиток локальних монографічних досліджень, потрібно 

звернути увагу на доробок П. Чубинського, зокрема його роботі присвяченій 

містечку Бориспіль2. Традиційні правові відносини були основним аспектом 

у роботі автора, проте вони досліджуються в тісному зв’язку з господарчими 

процесами, побутом, соціальними та міжетнічними відносинами й духовним 

життям містечка. 

Свідченням розвитку етнографічної науки в контексті створення 

монографічних досліджень локальних територій є поява наприкінці ХІХ ст. 

праць, присвячених описам повітів та сіл Полісся, Слобожанщини, Галичини 

та інших регіонів. Особливе місце займає збірник «Жизнь и творчество 

крестьян Харьковской губернии»3. Розвиток таких краєзнавчих праць, які 

містили різні за тематикою етнографічні відомості, на Західній Україні 

пов’язаний з діяльністю музею ім. Дідушицьких у Львові. Під його 

керіництвом проведено конкурс на кращий опис одного з повітів Галичини, 

                                                
1 Журавський Д.П. План статистического описания губерний Киевского учебного округа / 

Д.П.Журавский // Труды Комиссии для описания губерний Киевского учебного округа. – 

К., 1852. – Т.1 – С. 10 –58. 
2 П.Чубинский «Из Борисполя» / Павло Чубинский //Основа. Южно-русский литературно 

учений весник –1861. – Октябрь – С. 128 – 131. П.Чубинский «Ярмарок в Борисполи» / 

Павло Чубинский //Основа. Южно-русский литературно учений весник –1862. – Июль – 

С. 89 – 92. 
3 Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии: Очерк по этнографіи края / [Под 

ред. В.Иванова]. – Харьков: Изданиє Харьковского Губерского Статистического 

Комитета, 1898. – Т.1. – 1012 с. 
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де було представлено шістнадцять праць, які містили описи чотирнадцяти 

повітів1. 

Подальший ровиток методики монографічного дослідження села 

припадає на 1920 – 1930-ті рр.: у цей час розгортається діяльність 

Етнографічної комісії ВУАН (1921 – 1933 рр.)2. За досить короткий період 

українські етнографи В. Петров, Н. Заглада, А. Онищук, Л. Шульгіна, 

В. Кравченко, Н. Дмитрук зуміли виробити методику дослідження та 

сформувати основні завдання, які втілилися в численних програмах-

питальниках. Останні були направлені на комплексне дослідження духовної 

та матеріальної культури населення3. Основні критерії для цих програм 

сформував академік А. Лобода: «1) стежити за сучасною долею давніх форм 

народного життя та мистецтва, але 2) не минати й того, що утворилося й 

утворюється тільки під теперішній час»4. 

На думку українських етнографів, вивчення народної культури, 

господарства та побуту в конкретно-історичній динаміці можливе завдяки 

стаціонарним дослідження, що передбачали створення по селах 

довготривалих дослідницьких станцій. Як зазначав А. Онищук, «метода, що 

шляхом стаціонарних розвідок терпеливо, систематично вичерпує факт за 

фактом, спостерігає, розвідує й шукає, починаючи від найбільшого і 

відомого, до далекого й не знаного, аж до цілковитого вивчення матеріалу, 

що даного з’явища стосується, – є єдина раціональна й веде помалу, але 

певно до тієї мети, яку висуває перед нами новітня наука етнографія»5. 

                                                
1 Болтарович З.Є. Україна в дослідженнях польських етнографів ХІХ ст.. / Зоряна 

Євгенівна Болтарович. – К.: «Наукова думка», 1976. – С. 120. 
2 Борисенко В.К. Нарис з історії української етнології 1920 – 1930-х років / Валентина 

Кирилівна Борисенко. – К.: Унісерв, 2002. – С. 8. 
3 Боряк О.О. Матеріали з історії народознавства в Україні: Каталог етнографічних програм 

(друга половина ХVІІІ – ХХ ст..) / Олена Олександрівна Боряк – К.: Українознавство, 

1994. –123 с. 
4 Лобода А. Сучасний стан і чергові завдання української етнографії / Андрій Лобода // 

Етнографічний вісник. – К., 1925. – Кн. 1. –С. 7.  
5 Оніщук А. Розвітки над народнім побутом (методичні зважання) / Антон Оніщук // 

Побут – К, 1928. – ч. 2-3. – С. 10. 
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Учений також підкреслював нерозривність явищ матеріальної та духовної 

культури народу1. 

У 1921 р. група науковців вивчала традиційний побут та духовну 

культуру села Старосілля Остерського повіту. Зокрема, Н. Заглада – «побут 

селянської дитини», Л. Шульгіна – «фізичне виховання дитини» та 

«пасічництво», художник Ю. Павлович і фотограф Д. Демуцький готували 

ілюстрації за різною тематикою – «одяг», «житло»тощо. Очолив науково-

дослідницьку роботу А. Онищук, який улаштувався учителем до місцевої 

школи, щоб на місці розробити методику збору етнографічних матеріалів та 

глибшого розуміння життя мешканців села2. За короткий час було зібрано 

значну кількість цінних матеріалів із традиційно-побутової культури 

населення села: «Проживаючи довгий час на місці, спостерігаючи прояви 

життя села та фіксуючи ці явища – записуючи, малюючи, фотографуючи, а 

заразом збираючи для музею набутки матеріальної культури»3. 

Зібрані предмети (337 од. зб.) було перевезено до Кабінету-Музею 

антропології та етнології ім. Хв. Вовка й розташовано в окремому відділі 

«Монографічного дослідження села Старосілля». Н. Загалада зазначала, що 

цей Відділ «являє цікаву картину матеріальної культури села Старосілля, 

показуючи заразом методи стаціонарних дослідів над народнім побутом»4. 

Запроваджений ученими метод комплектування музейних збірок на основі 

монографічного дослідження став важливим набутком музейної практики 

України, який дозволив заповнити прогалини, які мали місце в 

комплектуванні фондових збірок музеїв, заснованих за дореволюційної 

доби5. 

                                                
1 Рубан О. Зі спогадів Василя Кравченка (сторінки щоденника) / Оксана Рубан // НТЕ. – К., 

2004. – № 1-2. – С. 39. 
2 Рубан О. Зі спогадів Василя Кравченка… – С. 40. 
3 Заглада Н. Відділ монографічного дослідження села (село Старосілля) / Ніна Загалада . – 

К, 1930. – С. 10. 
4 Заглада Н. Відділ монографічного дослідження… – С. 10. 
5 Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток / Ганна Скрипник. – 

К.: Наукова думка. – 1989. – С. 47. 
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Протягом 1923 р. група співробітників Кабінету-Музею на 

Миргородщині досліджувала народне житло, гончарство й кошикарство в 

Слобідці біля Києва. Н. Заглада стаціонарно вивчала дитячий побут, 

рибальство та народну їжу в селі Пекарі на Київщині1. У 1924 році було 

відкрито нову етнографічну дослідну станцію в селі Жукин на Чернігівщині2. 

За основу дослідницької роботи було визначено комплексне вивчення одного 

селянського господарства (хліборобство, скотарство, рибальство, 

мисливство, пасічництво, народну їжу, медицину, обряди родиного циклу, 

дитячий побут), а отримані відомості були доповнені зібраними матеріалами 

від жителів села. 

Упродовж 1926 р. група науковців А. Онищук, Н. Заглада, Ю. Павлович, 

проводять багатоаспектне дослідження господарства, соціальної сктруктури 

та духовної культури в селі Замисловичі Олевського повіту на Волині3. Цього 

ж року Л. Шульгіна вивчала гончарство в селі Бубнівка на Подділі4. 

Результи вище зазначених студій були опубліковані у трьох книгах 

«Матеріалів до української етнології». Перша книга «Побут селянської 

дитини. Матеріали до монографії с. Старосілля» написана Н. Загладою5. 

Друга – містила статті Н. Заглади, Л. Шульгіної, Ю. Павловича, Є. Спаської6. 

До третьої книги увійшли матеріали Н. Заглади та Л. Шульгіної про 

харчування та бджільництво на Чернігівщині7. 

Важливе методологічне значення мали критичні статті В. Петрова, 

присвячені аналізу краєзнавчих досліджень, у яких автор окреслив основні 

                                                
1 Скрипник Г. Українське етнографічне музеєзнавство 20-ті – 90-ті рр. ХХ ст. / Ганна 

Скрипник. – К., 1998. – С. 34. 
2 Там само – С.34. 
3 Скрипник Г. Українське етнографічне музеєзнавство… – С. 34. 
4 Там само – С. 34. 
5 Заглада Н. Побут селянської дитини. Матеріали до монографії села Старосілля / Ніна 

Заглада. – К. 1929. – 180 с. 
6 Матеріали до етнології кн. 2. Розвітки в галузі етнографіїї Н.Заглади, Ю.Павловича, 

С.Цветка, Є.Спаської – матеріали до вивчення // Архівні наукові фонди рукописів і 

фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. 

М.Т.Рильського НАН України (далі АНФРФ ІМФЕ НАН України) – Ф. 43, од. зб. 174, 

арк. 31. 
7 Борисенко В.К. Нарис з історії української ... – С. 12. 
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напрямки діяльності Етнографічної комісії в галузі збору польового 

матералу. Зокрема, наголошував на значені фольклору для краєзнавчих 

студій та запропонував форми організації масштабної краєзнавчої роботи у 

справі збирання фольклорного та етнографічного матеріалу1. Цим дослідник 

полемізував з апологетами «новітніх тенденцій» у науці, які виступали за 

дослідження виробничих процесів, покладенних в основу краєзнавчої роботи. 

На їхню думку, важливим є вивчення «роботи сільрад, землеустрію, 

кооперації, ролі комсомолу, тощо», тому що «це має більше значення, аніж 

збирання приказок і частушок»2. В. Петров не заперечував представникам 

марксистко-ленінської ідеології у визначенні предмету краєзнавства, але 

переконливо доводив, що не можна ігнорувати фольклор у наукових 

дослідженнях. Дослідник зазначав, що навіть вивчаючи роботу сільради, не 

можна використовувати лише офіційні, архівні матеріали, адже в такому разі 

буде отримано лише «мертву» інформацію з її «канцелярською мовою»3. На 

думку дослідника, використання усних джерел збагатить краєзнавчу роботу: 

«Але можна цим не обмежитись, а списати живих людей, автобіографію 

голови сільради, оповідання й спомини про колишніх голів сільради, про 

боротьбу незаможників з куркулями, спомини про колишню харчрозкладку й 

думки за харчподаток на цей рік, записати на засіданні сільради промови 

найколоритніші й найяскравіші. Списати це живою мовою живих розмов... 

взагалі дати живе й жваве фольклорне оповідання. Виучуючи соціально-

економічні процеси, треба на увазі мати не тільки методу цифр та 

підрахунків, але й факт, слово, людину»4. Апелюючи до праць авторитетних 

австрійських та німецьких етнографів, істориків та соціологів Г. Кунова, 

Ю. Ліперта, К. Блюхера, В. Петров доводить важливіть вивчення не тільки 

                                                
1Петров В. Спроби монографічного дослідження села / Віктор Петров // Етнографічний 

вісник. – К., 1925. – Кн. 1. – С.84 – 89. 
2 Петров В. Місце фольклору в краєзнавстві // Етнографічний вісник. – 1925. – Кн. 1. – 

С. 12-21. 
3 Петров В. Місце фольклору в краєзнавстві…. – С. 12. 
4 Там само… – С. 13. 
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сучасного життя та фольклору, але й «первісних побутових основ народних 

свят»1. 

Для збору польового матеріалу В. Петров запропонував залучити широкі 

маси населення через роботу краєзнавчих «гуртків при хатах-читальнях, 

сільбудах, робітничих клубах»2. Велику увагу дослідник приділяє школі, яку 

хотів перетворити на «наукову лабараторію», а учням надати «становище 

дослідників і поставити шкільне навчання на справжній науковий ґрунт»3. 

Так, дослідник наголошує на зближені школи та академічної науки, що 

повинно принести бажані результати в майбутньому. 

В. Петров став ініціатором створення при Етнографічній комісії ВУАН в 

1929 р. Кабінету для вивчення радянського села4. Одним із головних завдань 

цієї устанлови було детальне і всебічне історико-етнографічне дослідження 

села та отримання більш диференційованих уявлень про його сучасний стан, 

особливості соціально-економічних процесів у різних регіонах країни, 

В. Петров зауважив: «Кабінет радянського села – є кабінетом 

монографічного етнографічно-краєзнавчого вивчення села, дослідження 

економічних, соціальних, та побутових процесів, що відбуваються на 

сучасному селі в історико-генетичному аспекті»5. 

Для досягнення поставлених цілей передбачалося створення однієї 

постійної станції в кожній адміністартивно-господарчій смузі із певними 

природніми й економічними особливостями6. Протягом 1929 – 1930-х рр. 

передбачалося монографічне вивчення п’яти сіл: Дідковичі Коростенський 

округ; Сартана Маріупольський округ; Цвітоха Шепетівський округ; 

Кунашівка Ніжинський округ; Прохорівка Київський округ7. 

                                                
1 Петров В. Місце фольклору в краєзнавстві… – С. 15-16. 
2 Там само… – С. 20. 
3 Там само… – С. 19. 
4 Загальні відомості про Кабінет для вивчення радянського села при ЕК ВУАН 1929 – 

1933 рр.. // АНФРФ ІМФЕ НАН України Ф.1-2 додатковий., Од. зб. 364., арк. 2. 
5 Там само, Ф.1-2-додатковий., Од. зб. 364., арк. 1. 
6 Там само, Ф.1-2-додатковий., Од. зб. 364., арк. 3. 
7 Там само, Ф.1-2-додатковий., Од. зб. 364., арк 4 
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Ґрунтовне дослідження було проведено Н. Дмитруком у селі Дідковичі 

на Коростенщині1. Улаштувавшись у 1927 р. вчителем до місцевої школи, 

дослідник зібрав унікальний матеріал про історію села, звичаєву та обрядову 

культуру, народні знання та побут тощо. Результати даної дослідницької 

роботи були втілені в монографії, яка була рекомендована Етнографічною 

комісією до друку в 1931 р.2. Крім того, протягом 1928 р. силами учнів та 

вчителів місцевої школи було створено краєзнавчий музей села Дідковичі, в 

який було зібрано до 1500 експонатів, які репрезентували побутову культуру 

села3. 

Вагомий внесок в організацію стаціонарних етнографічних студій 

зробив В. Кравченко, поєднавши дослідження етнокультури та формування 

фондів етнографічного відділу Волинського музею4. Учений організував 

гуртки та товариства, залучаючи до дослідницької роботи вчителів, 

студентство, священиків5. Із метою забезпечення пошукової роботи 

В. Кравченко розробляє низку краєзнавчих запитальників. Зокрема, 

програма-запитальник «Краєзнавство в натурі. Методика краєзнавчої роботи 

(1927)», та «Загальна програма для вивчення села» та інші6. 

За короткий період (1927-1929 рр.) В. Кравченко створив розгалужену 

сітку кореспондентів у Волинській губернії. Це дало можливість 

дослідникові зібрати та упорядкувати значну кількість етнографічних 

матеріалів із різних населених пунктів Волині. Результати складають одне з 

найбільших рукописних зібрань серед архівних наукових фондів рукописів та 

                                                
1 Дмитрук Н. Монографічне вивчення с. Дідковічі на Волинському Поліссі / Никонор 

Дмитрук // АНФРФ ІМФЕ НАН України. – Ф. 1-4, од. зб. 219, арк. 1-42. 
2 Протоколи засідань Етнографічної комісії // АНФРФ ІМФЕ НАН України. – Ф. 1-1 

додатковий, од. зб. 43, арк. 49. 
3 Дмитрук Н. Монографічне вивчення с. Дідковічі на Волинському Поліссі / Никонор 

Дмитрук // АНФРФ ІМФЕ НАН України. – Ф. 1-4, од. зб. 219, арк. 14. 
4 Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України… – К., 1989. – С. 157. 
5 Скрипник Г.А. Життєпис та наукова біографія Василя Кравченка / Ганна Аркадіївна 

Скрипник // Василь Кравченко зібрання творів. – К.2007. – Т.1. – С. 17. 
6 Науковий архів рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім.. М.Т.Рильського. – Ф. 1-3, од. зб. 79, 

арк. 1-20. 
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фонозаписів Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології 

ім М. Т. Рильського1. 

Упродовж 1920-х – поч. 1930-х рр. українські етнографи зуміли зібрати 

та систематизувати значну кількість матеріалів із традиційно-побутової 

культури українського народу. У рамках державної програми розвитку 

краєзнавчих студій із метою вивчення виробничих сил країни були проведені 

комплексні історико-етнографічні дослідження низки сіл (Червоний Оскіл на 

Харківщині, Кунашівка та Жукин на Чернігівщині, Бехи та Замисловичі на 

Житомирщині, Сартана на Донеччині та ін)2. 

Рух науки в напрямку монографічного студіювання села та й взагалі 

розвиток етнології був перерваний у 1930-х рр. Жорстоких сталінських 

репресій зазнали всі провідні українські народознавці. Також у зв’язку з 

реорганізацією Академії наук України, етнографічні установи УАН 

практично були ліквідовані, припинили функціонування етнографічні відділи 

музеїв України3. 

Проте стаціонарні дослідження не втрачають своєї актуальності на 

Західній Україні Так, у 1938 р. В. Пастущин проводить комплексне історико-

етнографічне дослідження українського поліського села Дрочево 

Берестейського повіту4. Окрім детального опису традиційного побуту 

поліського села, учений здійснює порівняльнння не тільки з іншими 

регіонами України, але з іншими народами використовуючи наукові роботи 

українськи, польських та німецьких дослідників, та намагається 

проаналізувати розвиток та причини трансформації тих чи інших звичаїв. 

Фольклорні тексти подані в роботі В. Пастущина є доповненням до опису 

етнографічних реалій. Дослідник також торкається проблеми ідентифікації 

населення, зокрема зазначає: «Дрочев’яни є свідомі, що вони є православної 

релігії, це заявляють всюди явно, хоч секти вчать їх до іншого. Менш свідомі 

                                                
1 Скрипник Г.А. Життєпис та наукова ... – К.2007. – Т.1. – С.25. 
2 Борисенко В.К. Нарис з історії української … – С. 18 
3 Там само – С. 17. 
4 Пастущин В.Ю. Дрочево Берестейського району на Поліссі (монографія) / [гол. ред. 

Г.Скрипник; вступ. ст. В.Борисенко]. – К.: ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2014. – 128 с. 
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своєї національної приналежності, але рішучо не вважають себе ані за 

поляків, ані білорусинів, не знають ані польських ані білоруських пісень1. 

Місцеве населення на думку вченого є українським: «Що поліщуки є 

переважно українцями, у те здається ніхто із українців не сумнівається й 

тому доказів на це не треба2. Взагалі робота В. Пастущина є прикладом 

локальних монографічних досліджень. 

У другій половині 1940-х рр. спіробітниками відділу етнографії 

Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР відновлено 

стаціонарні дослідження традиційно-побутової культури окремих населених 

пунктів. За підрахунками вчених, упродовж 1944 – 1964 рр. народознавці 

ІМФЕ АН УРСР організували та провели 170 експедицій та експедиційних 

виїздів3. 

Серед праць цього періду потрібно виділити історико-етнографічний 

нарис Д. Косарика, присвячений затопленому Канівською ГЕС селу Андруші 

на Переяславщині4. Дана робота це результатом багаторічних, здійснених 

протягом 1950-х рр., експедиційних стаціонарних досліджень. Д. Косарик 

жив у селі протягом довгого часу, спостерігав за життям місцевого 

населення, відвідував весілля аби зафіксувати обряди5. У роботі автор подає 

розлогий історичний огляд села до 1917 р. в контексті загальнонаціональних 

історичних процесів: «В такому освітленні історія одного села не буде 

звучати провінціальною обмеженностю і краєзнавчою вузькістю»6. 

Починаючи з другої половини 1960-х рр. у зв’язку з підготовкою 

фундаментальної праці «Українці» стаціонарний спосіб польової етнографії 

менше використовується науковцями7. Але постає питання ареального 

                                                
1 Пастущин В.Ю. Дрочево Берестейського району на Поліссі… – С. 62. 
2 Там само – С. 117. 
3 Глушко М.С. Методика польового етнографічного дослідження / Михайло Степанович 

Глушко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С.43. 
4 Село Андруші. Історико-етнографічний нарис / [за заг. ред Г.Скрипник]; НАН України, 

ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2016. –256с. +48 іл. 
5 Село Андруші. Історико-етнографічний нарис… – С 16. 
6 Там само… – С. 27. 
7 Глушко М.С. Методика польового етнографічного … – С. 45. 
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вивчення культур, оскільки цей напрям досліджень став приорітетним у 

багатьох європейських країнах. Ця проблема стає актуальною у зв’язку із 

проектом створення «Регіонального історико-етнографічного атласу України, 

Білорусії і Молдавії». Розгорнута експедиційна робота за спеціально 

розробленою сіткою – два села на повіт і одне контрольне стало однією з 

причин зменшення локальних студій. Щоправда, спосіб стаціонарного 

дослідження продовжував використовуватися українськими етнографами. 

Зокрема, М. Мандибура застосував його, вивчаючи гуцульське вівчарство 

(1966 – 1976 рр.)1. 

Детально проаналізував стаціонарні методи дослідження М. Глушко. Він 

зауважує про переваги вище зазначеного способу дослідження. По-перше, 

проживаючи серед населення тривалий час, етнолог може увійти до них у 

довіру. По-друге, науковець регулярно спостерігає за життям населення, його 

щоденною діяльністю, фіксуючи малопомітні явища традиційно-побутової 

культури. По-третє, зафіксувавши достовірні відомості про якесь культурне 

явище, народознавець уникає поспішних висновків2. Головний недолік 

стаціонарних досліджень, на думку автора, порівняно невелика 

«продуктивність» під час науково-пошукової праці3. 

Локальні історико-етнографічні дослідження зараз стають особливо 

популярними. Так, протягом останіх років в українськів етнології було 

опубліковано ряд праць, присвячених дослідженню одного села. Серед 

основних потрібно виділити книги «Усна історія села Тарасовичі», спогади 

кандидата філологічних наук, професора Г. Гримич про воєнні та повоєнні 

роки в селі Тарасовичі, затопленого Київським водосховищем4; Т. Горбняка 

                                                
1 Мандибура М.Д. Полонинське господарство Гуцульщини другої половини ХІХ – 30-

х років ХХ ст. (Історико-етнографічний нарис) / М.Д.Мандибура. – К.: Наукова думка, 

1978. – 191 с.; іл. 
2 Глушко М.С. Методика польового етнографічного дослідження / Михайло Глушко. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 58 – 59. 
3 Там само. – С. 56. 
4 Гримич Г. Усна історія села Тарасовичі (1940 – 1950 –і рр. ХХ ст.) / Галина Гримич – 

К: Дуліби, 2013. – 96 с. 
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про село Бакота на півдні Хмельнитчини1; фольклорно-етнографічний опис 

С. Куриляка про село Тур'є на Львівщині2; розвідка Г. Бондаренко 

присвячена трансформаціїї звичаєво-обрядової культури села Червона 

Слобода на Черкащині3; ґрунтовна монографічна робота М. Тиводара про 

Закарпатське село Бедевля4; колективна праця про шляхетське село Мелені5; 

дисертаційна робота В. Косаківського присвячена етнокультурній 

характеристиці містечка Чечельник на Вінниччині6; колективне дослідження 

козацького села Вереміївка7. 

Важливою для нашого дослідження стала праця І. Гриценка 

«Нехворощани (Життя і долі селян Надросянського краю в ХІХ – ХХ ст.)». 

У книзі висвітлюється історія одного села Нехворощі, подаються дані про 

його заселення, розповідається про сільськогосподарчі й ремісничі заняття, 

висвітлюються різні сторони сільського побуту і традиційної культури8. 

Одним із прикладів сучасного вивчення монографічних досліджень 

одного села є праця В. Борисенко «Культура повсякдення села Хижинці 

(1950-1960-і роки)», у якій проаналізовано повсякдення колгоспного села, 

основні заняття населення, його культура та побут, показано зміни в 

                                                
1 Горбняк Т. Давня Бакота: літературно-художнє видання / Тарас Горбняк – Камянець-

Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. – 160 с. 
2 Куриляк С. Моє село (Тур'є Буського району на Львівщині) / наукова апробація і вступне 

слово Р.Кирчіва; упорядкув., підготовка текстів і примітки В.Дяківа. – Львів.: Інститут 

народознавства НАН України, 2010. – 114с. 
3 Бондаренко Г. Українська етнокультура в контексті глобалізаційних викликів / Галина 

Бондаренко. – К.: ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України, 2014. – С. 52 – 62. 
4 Тиводар М.П. Історія села Бедевля /Михайло Петрович Тиводар – Ужгород: Ґражда, 

2013. – 564 с. 
5 Мойсеєнко В., Васянович О., Долгополова Л. Мелені і меленівці / В.Мойсеєнко, 

О.Васянович, Л.Долгополова. – Житомир, 2007 – 64с. 
6 Косаківський В.А. Етнокультурна Характеристика населення містечка Чечельника в 

історичному розвитку (ХІХ – початок ХХІ століття) / Віктор Афанасійович Косаківський. 

Дис. на здобуття ступення к.і.н. 07.00.05, етнологія. – К., 2013. – 292 с. 
7 Бех М., Бондаренко Г., Довгань С., Маховська С., Сіренко С., Таран О. Козацьке село 

Вереміївка: спроба монографічного дослідження / Микола Бех, Галина Бондаренко, Сергій 

Довгань, Сергій Сіренко, Олена Таран // НТЕ – К., 2013. – №4. – С. 91 – 105. 
8 Гриценко І.А. Нехворощани (Життя і долі селян Надросянського краю в ХІХ – ХХ ст.) / 

І.А. Гриценко. – Чернівці: Золоті литаври, 2004. – 421 с. 
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традиційній культурі1. Так, залучивши широкий польовий матеріал, авторка 

показала побут повоєнного села, де співіснували давні традиції та промисли 

із радянськими нововведеннями. 

На нашу думку, збільшення кількості літератури, присвяченій вивченню 

етнокультури на мікрорівні, пов’язане в першу чергу із суспільними змінами 

викликаними глобалізаційними процесами. Саме локальні монографічні 

студії важливі та ефективні в періоди різкіх змін і особливо після них, вони 

дають можливість більш детально прослідкувати трансформації та 

випрацювати основні параметри для більш узагальнюючих робіт у 

майбутньому. 

Для комплексного вичення історичного поступу необхідно звернути 

увагу на культурно-побутові особливості населення досліджуваного села. 

Розкриття теми нашого дослідження вимагає всебічного розгляду та 

характеристики різноманітної наукової історіографічної літератури, що 

дозволяє простежити розвиток традиційної культури та побуту села Бехи на 

тлі регіональних (середньополіських) та загальноукраїнських традицій 

впродовж ХІХ – середини ХХ ст. Тому цілісне вивчення локальних 

особливостей та динаміки змін у традиційній культурі села можливе лише за 

умов залучення до нашого дослідження матеріалів, присвячених 

етнокультурі населення Середнього Полісся і, насамперед, робіт, які 

представляють побуту «околичної» шляхти. 

Систематичне та ціленаправлене історико-етнографічне дослідження 

Полісся розпочалося із середини ХІХ ст. та пов’язане з діяльністю 

Російського географічного товариства (далі РГТ). Його членами були 

українські вчені-етнографи та збирачі аматори. В архіві РГТ міститься опис 

населення Овруцького повіту, автор якого священик із села Дідковичі 

А. Потаповський згадує про Бехи. Це досліження містить порівняльний опис 

житла, їжі та основнні заняття населення «шляхетських» та «мужицьких» сіл 

                                                
1 В.К.Борисенко Культура повсякдення села Хижинці (1950-1960-і рр.) / Валентина 

Кирилівна Борисеноко. – К: Дуліби, 2014. – 144 с. 
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регіону, коротку характеристику календарної та родильної обрядовості 

(обряд зливок). Проте відсутність локалізації фіксованого матеріалу 

позначилась на його узагальненій характеристиці1. 

Починаючи з 50-х рр. ХІХ ст., у періодичних виданнях з’являються 

статті, присвячені «околичній» шляхті, зокрема дослідження 

М. Вербицького2 та В. Горжалчинського3. Ці праці виникають у зв’язку з 

польським національно-визвольним рухом та політикою «царизму», 

направленою на декласацію зазначеної соціальної верстви. Тому обидва 

дослідники ставлять собі за мету продемонструвати спільні риси в побуті 

селян та шляхти Овруцького повіту та лояльність останьої до царизму. 

Водночас їх роботи містять цінні статистичні дані та цікаві факти із побуту 

населення й села Бехи. 

Вагомий вклад в студіюванні «околичної» шляхти зробив 

В. Антонович4. Дослідник упорядкував та проаналізував акти про 

походження шляхетських родів, дійшов висновку, що «околична» шляхта має 

давньоруське походження. Вище зазначена праця мість інформацію про 

перші згадки шляхетських родів «Заушшя», їх конфесійну та національну 

приналежність, звичаєве право, автор робить спроби дослідити побут цієї 

групи населення. Учений звернува увагу зауважив, що землі, які були надані 

шляхетським родам, вже мали визначені розміри та назви5. Робота 

В. Антоновича стала першим ґрунтовним дослідженням, присвяченим 

«околичній» шляхті, та містить цінний матеріал з етнокультури та побуту 

населення села Бехи. 

                                                
1 Потаповскій А. Отличительные черты жителей Овруцского уезда // Описание рукописей 

ученого архива Русского Географического общества / уп. Дмитрий Зеленин. – Пг., 1914 – 

Вып. 1. – С. 317 – 322. 
2 Вербицкий Н. Описаніе Овруцкого уезда и его достопримечательностей / Н.Вербицкий // 

Волынские губернские ведомости (далі ВГВ). – Житомер – 1854 – № 13. 
3 Горжалчинський В. Шляхта / В.Горжалчинский //Киевлянин – Киев – 1865 – № 67 
4 Антонович В.Б. Содержаніе актовъ объ околичной шляхте / В.Б.Антонович // Архивъ 

Юго-западной Россіи. – Том І – Часть – 4. Киевъ. Типографія Е.Федорова. 1897 г. –    

С. 1 – 62. 
5 Там само. – С. 14 – 24. 
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Походження роду Бехів, опис церкви та статистичні дані вміщено у 

праці М. Теодоровича1. У його дослідженні є також згадка про водяні млини 

та місцеві топографічні назви. Коротку історичну довідку про село Бехи, 

господарство та побут його жителів подано в статті, присвяченої приїзду 

генерал-губернатора графа О. Ігнатєва в Бехи2. 

Про бехівське килимарство згадує Хв. Вовк, зокрема про килимові 

запаски, колекцію яких він придбав в Бехах для Російського музею під час 

його експедиції до Волинської губернії3. 

Стаціонарно вивчав етнокультуру населення села В. Кравченко4. 

Результати збиральницької роботи під його керівницвом виявилися дуже 

плідними, дослідник створив джерельну базу для вивчення традиційно-

побутової культури села Бехи. 5. 

У другій половині 1920-х рр. активізуються краєзнавчі студії, які 

здійснювалися музеями України. Зокрема, під егідою Коростенського 

окружного музею над дослідженням килимарства Бехів працювала 

харківська дослідниця М. Щепотьєва6. У цій царині потрібно виділити працю 

К. Черв’яка, присвячену килимарству7. У ній дослідник подав класифікацію 

місцевих килимових виробів та довів, що цей промисел головним чином 

розвинений у шляхетських селах регіону. Інша праця дослідника присвячена 

«околичній» шляхті й містить історичні відомості про цю соціальну верству, 

виробничі відносини, житло, одяг, обрядову культуру та соціально-побутові 

                                                
1 Теодорович Н. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской 

епархии / Н.Теодорович. – Почаев, 1888. – Т.1. – 450с. 
2 Перлштейнъ А. Его сіятельство Господинъ начальникъ края графъ А.П.Игнатеввъ на 

Волыни / А.Перштейнъ // ВГВ. – Житомир, 1893 – № 120. 
3 Волков Ф.К. Этнографические особенности украинского народа / Ф.К.Волков // 

Украинский народ в его прошлом и настоящем. – Пг., 1916. – Т. ІІ. – С. 496:іл. 
4 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали з архівної спадщини / упорядник О.Рубан. – 

Т. 2. – К.: ІМФЕ, 2009. – 640 с. іл. 
5 Кравченко В.Г. Вогонь (матеріали зібрані на Правобережжі) // Первісне громадянство та 

його пережитки на Україні. – К., 1927. – Вип. 1 – 3. – С. 147 – 181. 
6 Доповідь Коростенського окружного музею й бюро краєзнавства при окружній палаті // 

Краєзнавство. – Харків, 1927 – № 3. – С. 57. 
7 Червяк К. Килимарство на Коростенщині / К.Червяк // Краєзнавство. – Харків, 1929 – 

№ 3-10. – С. 19-40. 
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трансформації в середовищі «околичної» шляхти1. Матеріал із 

Коростенщини займає особливе місце у студіях К. Черв’яка про поховальну 

обрядовість, яка була предметом особливих зацікавлень автора2. 

Художнє ткацтво стає його метою досліджень, результати яких 

висвітлено в публікаціях науковця3. Зокрема, висвітлено стан килимарського 

промислу в Бехах, згадуються призвіща та імена народних майстринь, 

описані деякі орнаменти – «в козаки» та «в вазони»4. Змістовним є інтерв’ю, 

записане В. Скуратівським у Бехах та опубліковане в журналі «Народна 

творчість та етнологія». Інтерв’ю розкриває світоглядні уявлення жителів 

села, пов’язані з килимарським промислом та функціональними 

можливостями килима, які реалізуються в його змістовному наповненні й 

дивовижній орнаментиці5. Усі дослідники зазначають, що килими із Бехів 

були найкращими в регіоні, як свідчення цьому є запрошення на обласні та 

республіканські виставки бехівських килимарниць.  

Дослідниця поліського народного ткацтва А. Нестер зазначає, що в 

басейні річки Уж розвинуте килимарство зі складним геометричним, 

рослинним, антропоморфним та зооморфним орнаментом6. Увагу вченої 

привернуло орноментально-стилістичне оформлення килимів та їх 

функціональне призначення в побуті та обрядовій культурі населення 

північно-східної Житомирщини7. Значне місце в дослідженнях А. Нестер 

займає бехівський килимарний промисел. 

Бехівський традиційний одяг був предметом наукового зацікавлення 

Г. Стельмащук. Дослідниця виділила локальні особливості народного 

                                                
1 Червяк К. Шляхта околишня на Коростенщині / К.Червяк – Коростень, 1927.– 20 с. 
2 Червяк К. Весілля мерців (Спроба соціологічно пояснити обряди ініціації) / К.Червяк – 

Харків, 1930. – 140 с. 
3 Село майстрів. // НТЕ. – К., 1975. – С. 42. 
4 Древлянський В. Бехівські килими / В.Древлянський // НТЕ. – К., 1972. –№ 1. – С. 10–

102. 
5 Скуратівський В. Село славне килимами / В.Скуратівський // НТЕ. – К.. 1970. – № 6. – 

С. 63-66. 
6 Дудар А. Традиційне і сучасне полісське ткацтво / А.Дудар // НТЕ – 1977. – № 3. – С. 44–

50. 
7 Дудар-Нестер А. Коври Полісся / А.Дудар-Нестер // НТЕ – 1980 – № 5. – С. 57–61. 
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костюма шляхетських сіл Цетрального Полісся кінця  ХІХ – початку  ХХ ст., 

мова йде про синтез архаїчного та модерного в одязі вищезазначеної 

соціальної верстви1. 

Починаючи з 1990-х рр., виходять друком спеціальні етнографічні 

дослідження, присвячені «околичній» шляхті. Праці Л. Пономар, І. Несен, 

О. Васяновича розкривають різні аспекти традиційної та обрядової культури 

вищезазначеної суспільної групи населення. 

Історичному та культурному розвитку села Бехи присвячена стаття «Іще 

недавно на землі Древлян» Л. Пономар, в якій дослідниця подає коротку 

історію заснування села, описує побут нащадків місцевої шляхти2. У роботах 

Л. Пономар, присвячених традиційному одягу, матеріал із с. Бехи займає 

значне місце3. Аналізуючі назви та орнаментальне оздоблення складових 

народного вбрання, вона робить спробу вивчити етнічне походження 

шляхетських родів4. 

Дослідниця весільного ритуалу Центрального Полісся І. Несен також 

звертає свою увагу на село Бехи. Вона вказує на локальні особливості у 

структурі бехівського весілля, зокрема зазначає про обряд перезви, який у 

Бехах, на відміну від регіональної традиції, є складовою власне шлюбної 

частини обряду5. В іншій роботі І. Несен зауважено, що весільний обряд 

шляхти типологічно пов'язаний із регіональним і українським, але містить 

меншу кількість архаїчних реліктових елементів6. Інша стаття присвячена 

поховальній обрядовості «околичної» шляхти, у якій І. Несен висвітлює 

                                                
1 Стельмащук Г.Г. Традиційний одяг Житомирщини / Г. Стельмащук // НТЕ. – К., 1980. – 

№ 6 – С. 77-82. 
2 Пономар Л. Іще недавно на землі Древлян / Л.Пономар. // Українська культура. – К., 

2002 – № 3.– С. 28 -29. 
3 Пономар Л. Назви одягу Полісся / Л.Пономар. // НТЕ. – К., 1989. – № 5. – С. 33-41. 
4 Пономар Л. Назви одягу Західного Полісся / Л.Пономар. – К.,1997. – 182 с. 
5 Несен І.І. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові 

форми (середина ХІХ – ХХ ст) / Ірина Іванівна Несен. – К., 2005. – 280 с. 
6 Несен І. Околична шляхта Центрального Полісся: особливості весільного ритуалу / Ірина 

Несен. // НТЕ – 2004. – № 6. – С. 91-97. 
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локальні особливості та зазначає, що похорон у шляхти містив деякі риси 

давніх звичаїв та світоглядних уявлень1. 

Вагомий вклад у студіювання культури та побуту «околичної» шляхти 

північно-східної Житомирщини зробив О. Васянович. У праці, присвяченій 

історії шляхетських родів, учений широко використовує польові 

етнографічні матеріали2. Досліджуючи житло, О. Васянович проводить 

паралелі між галицькою та заушською «околичною» шляхтою, також описує 

маловивчений тип житла – домок, який основним чином поширений у Бехах3. 

Вивчаючи традиційний одяг, він приходить до висновку, що шляхта була 

законодавцем моди в регіоні4. Науковець не оминув своєю увагою 

традиційного килимарства, яке на Середньому Поліссі було розвинуте в 

шляхетських селах, здебільшого ця тема розроблена ним за матеріалами села 

Бехи5. Праці О. Васяновича, присвячені народній метеорології, також містять 

відомості із Бехів6. 

У контексті визначення локальних особливостей побутування 

традиційних звичаїв та обрядів села Бехи важливими є праці Н. Гаврилюк7, 

В. Борисенко8, О. Боряк9 присвячені загальноукраїнській традиції в різних 

                                                
1 Несен І. Поховальні та поминальні обряди в середовищі «околичної» шляхти північно-

східної Житомирщини (кін ХІХ – ХХ століття) / Ірина Несен//Вісник Львівського 

університету.– Львів – 2009. – вип. 44.– С. 241-264. 
2 Васянович О З минулого шляхти околичної Центрального Полісся / Олександр 

Васянович // Берегиня – К., 2004 – №3. – С. 55-65. 
3 Васянович О. Традиційне житло української дрібної шляхти у другій половині ХІХ – 

першій половині ХХ ст / Олександр Васянович // Берегиня – К., 2008. – № 3. – С. 13-20. 
4 Васянович О. Особливості вбрання околичної шляхти Житомирщини другої пол.ХІХ – 

поч. ХХ століть / Олександр Васянович // Народний костюм як виразник національної 

ідентичності – К., 2009. – С. 140-145. 
5 Васянович О. Знакові функції килимів околичної шляхти Житомирщини / 

О.Васянович. // НТЕ – К.,2011. – № 6.—С. 53-57. 
6 Васянович О. Народні метеорологічні знання Житомирського Полісся. / О.Васянович // 

Поліссєзнавство: наукові фольклорно-етнологічні та мистецтвознавчі студії. – Рівне, 2005. 

– С. 128-138. 
7 Гаврилюк Н. Картографирование явлений духовной культуры (по материалам родильной 

обрядности украинцев) / Н.Гаврилюк. – К.: «Наукова думка», 1980. – 280 с. 
8 Борисенко В. Весільні звичаї та обряди на Україні (Історико-етнографічне дослідження) / 

В.Борисенко – К.: «Наукова думка», 1988. – 190 с. 
9 Боряк О. Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і 

сакральним / О.Боряк. – К.: ІМФЕ, 2009. – 400 с. 
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сферах матеріальної та духовної культури українців: житло, одяг, вірування, 

сімейна та календарна обрядовість. 

Отже, аналізуючи історико-етнографічні дослідження, можемо 

констатувати, що село Бехи займає важливе місце у працях, присвячених 

культурі та побуту «околичної» шляхти та населення Середнього Полісся. 

Належно оцінюючи доробок багатьох дослідників, стверджуємо, що 

актуальним для етнології є монографічне, комплексне дослідження побуту, 

господарства, ремесел, сімейної та календарної обрядовості мешканців села 

Бехи, що посідає особливе місце в етнокультурі «околичної» шляхти. 

 

1.2 Джерельна база дослідження 

Для дослідження традиційної культури та побуту села Бехи в період 

ХІХ – першої половини ХХ ст. потрібно залучити широку історико-

етнографічну базу джерел, які було об’єднано в три групи. Першу з них 

становлять архівні й опубліковані матеріали, другу – експонати з музейних 

колекцій, третю – авторські польові матеріали. 

До складу першої групи джерел уходять архівні джерела. Зокрема, це 

матеріали Державного архіву Житомирської області та Архівних наукових 

фондів рукописів і фонозаписів Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. 

Багато відомостей із досліджеваної теми вдалося віднайти у фондах 

Державного архіву Житомирської області. Для вивчення історії походження 

роду Бехів особливий інтерес становить «Справа Волинського дворянського 

депутатського зібрання про дворянське походження роду Бехів»1. Тут, крім 

назви родового герба та грамот, які підтверджують привілеї, наданих 

великими князями литовськими та польськими королями, знаходимо цікаві 

етнографічні відомості про житло, господарство, назви вулиць та урочищ та 

згадку про килими в Бехах в ХVІІ ст.2. 

                                                
1 Державний архів Житомирської області (далі ДАЖО), ф.146, оп. 1, спр.841, 536 арк.  
2 Там само, ф.146,. оп. 1, спр.841, арк. 147-153. 
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Статистичні дані про чисельність населення його соціальну 

приналежність, склад сім’ї містять «Сповідні відомості Івано-Богословської 

церкви, села Бехи Овруцького повіту Волинської губернії за 1912 рік»1. 

Інформаційно важливим є «Імений список жиетлів села Бехи на право 

отримання продовольства із Іскоростеньського продовольчого відділу», який 

було складено наприкінці 1919 р., він містить відомості про чисельність 

населення, його етнічний склад та кількість дворів в селі2. 

У фонді управління Коростенського окружного інспектора (ф. р. 634) є 

важливі описи громадських споруд, зокрема детально накреслений план 

бехівської церкви3. Також потрібною для нашого дослідження є справа «Про 

здачу в оренду Водяного млина в с.Бехи (урочище Спаське грудень 1923 –

 січень 1924 роках», яка містить скрупульозний інвентарний опис водяних 

млинів, які знаходяться на р. Уж та належать громаді села4. 

Відомості про створення в Бехах сільської ради та детальний перелік 

хуторів, які входили до її підпорядкування містить фонд Коростенького 

окружного виконкому (ф. р. 227). Крім того, тут зафіксовані короткі 

відомості про ставлення населення до радянської влади, школу та 

амбулаторію в селі5. 

Багато інформації знаходимо протоколах засідання виконкому райради 

депутатів Коростенського району (ф. р. 671). Цінним для нашого 

дослідження стали справи, зміст яких дозволяє аналізувати стан розвитку 

колгоспного гоподарства протягом 1940 – 1950-х рр., створення колгоспів у 

с. Бехи, кількість колгоспників, площи присадибних земельних ділянок, 

посівна, технічне оснащення, кількисть худоби, про колгоспну пасіку6. 

Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів 

ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН зберігають різноманітні етнографічні 

                                                
1 ДАЖО, ф.1, оп 352, спр. 59, 84 арк. 
2 Там само, ф. р. 2692, оп. 1, спр.5, 20 арк. 
3 Там само, ф.. р 634, оп. 3, спр. 47, 5 арк. 
4 Там само, ф. р. 634, оп. 1, спр.60, 5 арк. 
5 Там само, ф. р. 227, оп. 1, спр. 130, 121 акр. 
6 Там само, ф. р. 671, оп. 3, спр. 13, 321 арк; Там само ф. р. 671, оп 3, спр.48, 372 арк. 
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матеріали дотичні до нашої теми. Важливий для нашого дослідження з 

методологічного погляду є фонд Етнографічної комісії ВУАН (                           

Ф 1-1 додатковий; Ф 1-2 додатковий) який містить протоколи засідань про 

вивчення радянського села1. Важливою для розуміння специфіки поховальної 

обрядовості «околичної» шляхти є здійснений К. Червяком опис похорону не 

одруженого парубка в с. Ходаки2  

Значний обсяг матеріалу по традиційній культурі села був зібраний 

В. Кравченком та його кореспондентами (В. Лук’янов, М. Фельдман,         

І. Бех-Казчук та В. Бех-Кузчук), який зберігається у фонді В. Кравченка (15-

1) Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів ім. М. Т. Рильського 

НАН. та був виданий у 2009 р. і склав другий том «Зібрання творів та 

матеріали з архівної спадщини» вченого3. 

Матеріали збірника розподілено за збирачами. На початку збірника 

розміщено інформацію зібрану власне В. Кравченком, яка, крім записів 

фольклору та етнографічних описів, представляє цікаві спостереження на 

соціально-політичними процесами, які відбувалися в селі. Важливими для 

дослідження метеріальної культури села є картки Волинського музею з 

описами експонатів, які були зібрані в Бехах (одяг, килими, писанки та інші 

предмети побуту). Перед матеріалами певного кореспондента вміщено 

листування з В. Кравченком, які дають змогу простежити, як була 

організована збиральницька робота в Бехах. Також у  листах кореспондентів 

трапляється цікава інформація про соціально-економічну ситуацію в селі, 

невдоволеність владою та непевність у майбутньому. Можемо констатувати 

той факт, що листування вдало доповнює картину дослідження Бехів. 

Найбільша частина збірника присвячена матеріалам, які зібрав місцевий 

священик Василь Лук’янов, здебільшого це матеріали по обрядовій культурі 

(родини, хрестини, весілля, похорон, родинний побут), звичаєвому праву 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф 1-1 додатковий, од. зб. 43, 51 акр.; Там само, ф 1-2 

додатковий, од. зб. 364, 12 арк.. 
2 Там само, ф 1-4, од. зб. 249, 12 арк. 
3 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріалів з архівної спадщини / упорядник О.Рубан. – 

Т. 2. – К.: ІМФЕ, 2009. – 640 с. іл. 
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(про поділ господарства між чоловіком і жінкою), матеріальній культурі 

(мірошництво, криниці, рушники, діжа) та фольклорні матеріали (прислів’я, 

загадки, казки). Цінними для вивчення побутової культури є відомості 

зібрані для словника російської етнографічної діалектології, які містять не 

тільки назви предметів матеріальної культури села, але й детальний їхній 

опис із малюнками (коловоротка, кросна, віз).  

Наступні частини матеріалів І. Беха-Казчука присвячені скотарству та 

місцевим легендам, цікаві відомості про могорич як засіб санкціонування 

угод. Зібрані В. Бехом-Казчуком відомості про найми пастуха, звичаї та 

обряди пастухів є важливим доповненням до попереднього доробку. 

Важливими для розуміння етнічноконфесійної ситуаці в Бехах на 

початку ХХ ст. є матеріали зібрані дослідником з традиційно-побутової 

культури євреїв В. Лук’яновим (юдейський календар, весілля у євреїв, 

похорон у євреїв) та М. Фельдманом (весілля єврейське). 

До другої групи джерел відносяться різноманітні музейні колекції, які 

наочно демонструють предмети побуту та їхнє використання. Вагомим є 

матеріал по традиційному побуту села є фонди Національного музею 

народної архітектури та побуту. На териториї останього представленна 

садиба шляхтича кінця ХVIII ст. із с. Бехи, яка складається з хати, хліва, 

току, стебки та пасіки. 

Немале значення складають колекції Житимирського краєзнавчого 

музею: фотографії традиційного житла та господарських споруд, одяг, 

килими, знарядя праці, зроблені працівниками музею під час багаторічних 

експедицій. Також у музеї представлений комплекс жіночого початку ХХ ст., 

велика колекція килимів («в кукурузки», «в козаки», «в вазони»), рушників, 

ткацький верстат із затканим килимом, знаряддя для обробітку ґрунту (плуг 

«норчак», борона). Музейні матеріали доповнюють усні свідчення 

респондентів, адже не завжди зараз можна побачити описані ними предмети 

побуту. 
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Основну джерельну базу дослідження склали авторські польові 

матеріали зібрані впродовж 2010 – 2013 рр. в обраному селі. Загалом польові 

етнографічні дослідження здійснювалися методом інтерв’ю за розробленою 

нами програмою-запитальником. Було опитано загалом 30 респондентів 

1920 – 1960-х років народження (9 чоловіків та 21 жінка). Уподовж багатьох 

років проводилося також безпосереднє спостереження за розвитком культури 

та побуту населення села Бехи, що стало основою узагальнень для 

етнологічного дослідження. 

 

1.3. Методологія дослідження. 

Детальне дослідження традиційної побутової культури села Бехи 

потребує залучення широкого спектру загальнонаукових та спеціальних 

методів (типологічного аналізу, порівняльно-історичного, статистичного, 

структурно-функціонального, польових досліджень). Лише завдяки їхньому 

використанню вдалося комплексно і всебічно розкрити досліджувану тему 

дисертаційної роботи. 

Важливе значення в етнологічній науці відіграє метод типологічного 

аналізу, що дає можливість виокремити із значного фактичного матеріалу 

загальні й особливі, схожі й однакові явища традиційно-побутової культури, 

згрупувати їх в окремі системи чи цілісності. Застосування цього методу при 

вивченні побуту досліджуваного села дозволило класифікувати основні 

напрямки матеріальної культури (житло, господарські занняття, їжа, одяг) та 

обрядової культури. Удалося проаналізувати взаємозв’язки між різними 

галузями духовної та матеріальної культури населення, які створюють 

цілісний культурний комплекс.  

Використання порівняльно-історичного методу в етнології сприяє 

виявленню причин і сутності особливих та загальних рис розвитку етнічних 

спільнот. Він дозволяє порівнювати стадійно однотипні моделі, створені на 

основі типологізованих характеристик різних суспільних сфер – 

виробництва, соціальної організації тощо. При дослідженні побутової 
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культури села порівняльно-історичний метод дозволяє дослідити особливості 

її розвитку, причини, що призводили змін у культурі населення та порівняти 

окремі аспекти духовної та матеріальної культури на регіональному та 

загальноукраїнському тлі. 

Із метою дослідження окремих елементів традиційного побуту села та 

їхніх взаємозв’язків у рамках єдиного комплексу в роботі використано 

структурно-функціональний метод. Його застосування дозволило 

охарактеризувати основні напрямки діяльності населення, виявити зв’язки 

між різними сферами духовної культури, господарства й соціальної 

структури села. 

Емпіричні дані, що лягли в основу роботи, отримано завдяки 

використанню методів польових досліджень, до яких зараховуємо 

безпосереднього активне спостереження та інтерв’ювання. Розроблено 

власну програму-питальник, за яким опитано бехівчан (30 респондентів). 

Більшість опитаних респондентів – це жінки старшого віку (1920 – 1930-х рр. 

народження), які народилися і проживали в Бехах (21 інформатор). 

Структура питальника дозволила прослідкувати особливості забудови села, 

назви кутків, звичаї та обряди, пов’язані із будівництвом житла; розкрити 

основні напрямки господарської діяльності – землеробство, тваринництво, 

бджільництво (бортництво), збиральництво, рибальство, мисливство, ткацтво 

та килимарство; також дало можливість зосередити увагу на повсякденній та 

святковій їжі, уживання якої було тісно пов’язана із господарчою діяльністю; 

проаналізувати особливості вбрання місцевої шляхти. Окрема група питань 

стосувалася духовної культури села та її взаємозв’язку із матеріально 

культурою. 

Для висвітлення теми дослідження нами також використовувася метод 

включного або активного спостереження, яке передбачає «проникнення» 

етнолога в середовище досліджуваної групи населення, причому тоді він бере 

участь у діяльності такого колективу безпосередньо1. Народження та 

                                                
1 Глушко М.С. Методика польового етнографічного …– С. 87. 
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проживання в Бехах протягом довгого часу (18 років) дало нам можливіть 

краще налагодити контакти з місцевим населенням. Крім того, це дозволило 

нам у комплексі більш детально дослідити господарські заняття населення, 

особливості забудови села, прослідкувати побутування традиційного одягу, 

значення килимових виробів, вивчити комплексно сімейну обрядовість, 

світоглядні уявлення та народні знання. 

Теоретичними основами нашого дослідження є системний (розгляд як 

системи) і комплексний (розгляд із залученням даних суміжних дисциплін) 

підходи та принцип історизму (розгляд явищ у зв’язку із їхніми причинами, 

розвитком, трансформаціями, наслідками тощо). Комплексний підхід 

дозволяє залучити до вивчення теми широкий спектр відомостей не лише з 

етнології, а й з історії, археології, економіки, права тощо. Використання 

принципу історизму при дослідженні культури та побуту с. Бехи дозволило 

показати етапи народної культури в період кінця ХІХ – середини ХХ ст., 

прослідкувати чинники, які вплинули на їх зміну. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУТУ СЕЛА БЕХИ  

НАПРИКІНЦІ ХІХ – ХХ СТОЛІТТЯ 

 

2.1. Соціально-культурні особливості населення села Бехи. 

Дослідження культури та побуту населення окремого регіону, міста або 

села передбачає вивчення специфіки його історичного розвитку, зокрема 

виокремлення тих чинників, які вплинули на формування особливостей 

досліджуваної території. 

Село Бехи є одним із найдавніших сіл у Коростенському районі 

Житомирської області. Слов’янські поселення навколо Бехів виникають у 

часи давньоруської держави (V – ХІІІ ст.)1. Проте дані археологів про селища 

на території сучасних Бехів відсутні, хоча в трьох кілометрах на схід від села 

на березі р. Уж знаходяться сім курганних могильників, датованих Х – 

ХІІІст.2. Нижче по течії в північно-східному напрямку від села, в урочищі 

«Скала», зафіксовано два поселення, одне з яких датоване V – VII ст., а 

друге – Х – ХІІ ст.3 Дана місцевість є ізольованою зі сходу р. Уж, із заходу –

болотом («Дедковским болотом»), із півночі та півдня струмками, які 

витікають з болота і впадають у річку. Ознаки топографічної відокремленості 

притаманні більшості слов’янських поселень Середнього Полісся, а особливо 

в середній течії Ужа4. 

Назва села є патрилокальною, перша згадка про Бехи відноситься до 

другої половини ХІV ст.. Зокрема, Федір Бех за «службу ординську» отримав 

                                                
1 Томашевський А.П. Населення Східної Волині (V – ХІІІ ст. н. е) (система заселення, 

екологія, господарство) / А.П.Томашевський. Дис. на здобуття ступення к.і.н. 07.00.06, 

археологія. – К., 1993. – С. 87. 
2 Звіздецький Б. Археологічні дослідження в північно-східних районах Житомирського 

Полісся (матеріали та дослідження до археологічної карти області: Коростенський, 

Овруцький і Народицький райони) / Б. Звіздецький. – Коростень, 2008. – 80 с.– С. 16. 
3 Томашевський А. Населення Східної Волині … – С. 88. 
4 Там само. – С. 95. 
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землі по р. Уж від київського князя Володимира Ольгердовича (1367 – 1394)1. 

Цей факт підтвержує й народна пам’ять – про це повідає легенда, записана 

Л. Пономар в селі. За цією легендою землю, на якій розташовене село, було 

подаровано Петру Беху литовським князем Осмульдом, саме стільки землі 

він об’їхав за день – така була умова2. Саме такі об’їзди землі були 

поширеними в часи Давньоруської держави, як зазначає В. Балушок, «тоді 

ритуальний об’їзд навколо просторової ділянки був знаком дії по вступу у 

володіння нею»3. Відповідно цей ритуальний акт, об’їзд землі, мав юридичну 

силу. 

Перша документальна згадка про село Беховичі в Описі Овруцького 

замку від 1545 р., зокрема зазначається: «Василь Бехович, димь один, служба 

одна»4. Досліджуване село під назвою Беховщина (Бехівські землі) 

згадуються в рішенні королівського суду від 2 жовтня 1599 р., «в справі про 

грабунки і насилля, причинених київському земянину Юхиму Беху Аврамом 

Мишкою із Варкович»5. Сигизмунд ІІІ визнав шляхетські права Бехів та 

передав справу в Київський міський суд6. В документах, представлених 

Єфимом Васильовичем, подається копія грамоти Сігізмунда І від 8 серпня 

1522 р., де надане право спадкового володіння землею «Беховщизною»7. 

Вище згаданому документу передували грамоти – київського князя 

Володимира Ольгердовича, великого князя Вітовта, короля Казимира та 

київського воєводи Андрія Немировича8. Зазначені документи склали 

юридичну основу, що давала роду Бехів право на отримання «шляхетських 

вольностей». 

                                                
1 Антонович В.Б. Содержаніе актовъ объ околичной шляхте / В.Б.Антонович // Архивъ 

Юго-западной Россіи. – Том І – Часть – 4. Киевъ. Типографія Е.Федорова. 1897 г. – С.16. 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5, од. зб. 869, арк. 77. Запис в с. Бехи 

Коростенського району Житомирської області. 
3 Балушок В.Г. Полюддя: прагматична дія і ритуал // Український історичний журнал. – 

1994. – №1 – С.114. 
4 Теодорович Н. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской 

епархии / Н.Теодорович. – Почаев, 1888. – Т.1. – С. 351. 
5 Там само – С.350. 
6 Там само – С.350. 
7 ДАЖО, ф. 146, оп. 1, спр. 841, арк 42. 
8 Там само – арк. 44. 
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Важливим для нашого дослідження є питання етнічної приналежності 

засновника роду Бехів та інших шляхетських родів «Заушшя». Думки 

дослідників з цього питання розходяться. В. Антонович один із перших 

почава займатися цієї проблемою, він зауважив, що «околична» шляхта 

походить від князівських дружинників часів Київської Русі1. Також 

дослідник наголосив на тому, що «деяки роди: Бехи, Булгаки, Закусили, 

Макаревичи, Толкачи і Шваби зберегли давню боярську форму свого 

призвища»2. До цієї думки також схилялися Н. Теодорович3, 

М. Грушевський4, П. Клепатскій5 та сучасні дослідники О. Васянович6, 

В. Тимошенко7. Документів, що підтвердили давньоруське походження 

«околичної» шляхти не виявлено. Водночас, як зазначив О.Васянович, «в 

період роздроблення Русі князі не видавали подібних грамот своїм 

дружинникам» 8. 

Давньоруське походження назви засвідчують родові легенди, одну з 

яких знаходимо у «справі про дворянське походження роду Бехов», яка 

виводить рід від воєводи Беха, який «помщаючисю» за смерть князя Ігоря, 

воював на стороні княгині Ольги, проти Древлян9. Наведене оповідання 

свідчить про намагання жителів села ідентифікувати себе з давньоруською 

державою. Ця легенда невідома населення, її не вдалося зафіксувати 

дослідникам й на початку ХХ ст. Але В.Антонович зазначає: «родоначальник 

роду Бехов – Федір, отримав землю Беховизну ще від князя Володимира 

                                                
1 Антонович В. Содержаніе актов об околичной шляхте… – С.20. 
2 Там само… – С. 22. 
3 Теодорович Н. Историко-статистическое описание… – С.324. 
4 Грушевський М. Барская Околичная шляхта до к. ХVІІІ в. Этнографическій очеркъ / 

М. Грушевский // Кіевская старина. – К., 1897 – Т. LVII.- С.264. 
5 Клепатский П. Очерки по истории киевской земли. Литовский период. / П. Клепатский. – 

Одесса: «Техник», 1912. – С.112. 
6 Васянович О. З минулого шляхти околичної Центрального Полісся / О. Васянович // 

Берегиня – К., 2004. – №3. – С.57. 
7 Тимошенко В. У лещатах двоглавого орла (Овруцька околична шляхта ХІХ – на початок 

ХХ ст.) / В.Тимошенко // Українознавство. – К., 2009 – № 2. – С.56. 
8 Васянович О. З минулого шляхти околичної шляхти…– С. 57. 
9 ДАЖО. – Ф. 146, оп. 1, спр. 841, арк. 327. 
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Ольгердовича»1. Якщо надані землі мали назву Беховизна, то можемо 

припустити, що рід Бехів проживав на цій території до встановлення тут 

влади Великих князів литовських (1362 – 1363 рр.)2. Київський князь 

литовського походження, міг підтвердити право Бехів на їхні землі. 

Дослідник північної Житомирщини, краєзнавець М. Брицун-Ходак 

вважає жителів шляхетських сіл нащадками скіфів, які сформували 

І тис. до н. е. військову верству в регіоні3. Але це припущення не може 

відповідати дійсності, хоча б тому, що в період пер. пол. І тис. н. е територія 

Середнього Полісся не була заселенна4. 

Н. Яковенко в студіях, присвячених Заушським боярським родам, 

зазначила про їхнє татарське походження5. Дослідниця об’єднала шляхетські 

сім’ї в п’ять патріархальних родів, які мали спільного предка із тюрським 

іменем. На думку Н. Яковенко, родоначальниками більшості «заушан» були: 

Болсун, Булгак, Коркошка, Ущап та Крук6. Ці роди за допомогою шлюбних 

зв’язків приєднали до себе «нове боярство», яке отримувало землю за 

вислугу на пустощах у регіоні. Виключно поліська специфіка замкненості 

побуту сприяла щільнішому згуртуванню «шляхетської околиці», яке 

підсилювалося зовнішньою загрозою7. Таке припущення є досить правдивим, 

якщо врахувати й той факт, що «заушани» тримали землю на «татарській 

службі» – це були часті виїзди у степ з метою супроводу литовських послів 

до Кримського ханства8. Також передбачала розвідувальні операції у степу, 

адже креще татар цього ніхто не робив9. Про можливе тюрське походження 

«околичної» шляхти зауважував і К. Червяк: «Гадаю, що між населенням на 

                                                
1 Антонович В. Содержаніе актов об околичной шляхте… – С.16. 
2 Клепатский П. Очерки по истории киевской земли… – С.77. 
3 Брицун-Ходак М. Літописна земля Древлян. Археологія. Історія. Культура / М. Брицун-

Ходак. – Коростень, 2002. – С.260. 
4 Томашевський А. Населення Східної Волині … – С. 30. 
5 Яковенко Н. Бояри-шляхта із Заушшя / Н. Яковенко // Старожитності. – К., 1991. – № 5. – 

С.7. 
6 Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна 

Україна) / Н. Яковенко – К.: Наукова думка, 1993. – С.225. 
7 Там само – С.225. 
8 Антонович В. Содержаніе актов об околичной шляхте… – С.41. 
9 Клепатский П. Очерки по истории киевской земли …– С. 533. 
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Коростенщині можна знайти й нащадків татар»1. Наголошуючи на східні 

мотиви в орнаменті килимових виробів «околичної» шляхти, дослідник 

зазначає: «Килими «в козаки» деякими своїми елементами орнаменту 

нагадують нам килими із Середньої Азії та Кавказу»2. Також він 

наголошував, що протягом ХVI – ХVІІ ст. між татарами й насленням 

сучасної Коростенщини були щільні екеномічні стосунки. Водночас 

поширення переказів про татар у регіоні може свідчити про міжкультурні 

взаємовпливи та запозичення3. 

Теорія про татарське оходження «околичної» шляхти, на нашу думку, 

має недоліки. Зокрема,ураховуючи специфіку поселення татар, для них 

краще піходив Лісостеп, на Поліссі довелося б змінити спосіб 

господарювання. Також Н. Яковенко пише про пустощі, які й заселяли 

«слуги ординські»4. П. Клепатській серед найбільш заселених територій в 

сер. ХV ст. віділяє Полісся5. Разом з тим не зовсім відповідає дійсності й 

патріархальна схема, представлена Н. Яковенко, зокрема: Ущап → с. Ущапи; 

нащадки Ущапа → Ущаповичі; з кінця XVI – XVII ст. → Ущаповські, тобто, 

власники с. Ущапів6. Зауважимо, що такого населеного пункту в 

Житомирькій області не існує. Ущапівські поряд із Васьківськими живуть в 

с. Васьковичі. Так, 24 квітня 1494 р. великий князь литовський Олександр 

надав дільчу грамоту київським земянам Сидору Васьковичу та Івану Ущапу, 

підтверджуючи поділ між ними земель7. Ці землі, під назвою Васьковщини, 

згадуються в акті від 1518 р8.  

Рід Бехів дослідниця віднесла до незначної групи в ряд інших – Чопи 

(Чоповські), Малковичі (Ходаковські), Шваби, Барановські та Костюшковичі, 

спорідненість який не можливо відсткжити в межах п’яти родових кланів, 

                                                
1 Червяк К. Килимарство на Коростенщині…– С.38. 
2 Там само – С. 38. 
3 Там само.– С. 38. 
4 Н.Яковенко Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст … – С.225. 
5 Клепатский П. Очерки по истории киевской земли …. – С.434. 
6 Н.Яковенко Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. … – С.224. 
7 Теодорович Н. Историко-статистическое описание … – С.357. 
8 Там само – С.357. 
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виділених нею1. Проте в регіоні прізвисько «татари» закріплено за бехівцями, 

яких сусіди-села окрім як «татри» не називають: «татари кажут», «татарня»2. 

Такий погляд був поширений на початку ХХ ст., про це пише й К. Червяк3. 

Так, у Беха широко поширена легенда про засновника села: «Оце тутечки, де 

це на горе. Кажуть, шо перший татарин построївся, називався Бек. А у його 

було кокось і кокось синов… І це з цих пошли люди. Так це у нас Бех а зразу 

був Бек, а потом стали називать Бех»4. 

Легенди не є достовірним історичним джерелом, водночас широке 

побутування зазначеної оповіді, не може залишитися поза нашою увагою. 

Потрібно зазначити що «Бек» – це титул володаря в народі Середньої Азії5. 

П. Клепатскій вважає, що з часів Володимира Ольгердовича чужоземці 

починають проникати в опустілі роди місцевого боярства, займаючи в його 

середовищі доволі значне становище6. Цієї думки притримується і 

Н. Яковенко. Дослідниця зазначає, що близько третини панівного прошарку 

на Київщині і Брацлавщині були вихідцями із тюрсько-татарського 

середовища7. 

Важливим чинником, який упливає на культуру та побут окремої групи 

людей є їх соціальна належність. Жетелі с. Бехи були шляхтою, 

привілейованою групою, яка мала власність на землю та політичні права. Ці 

права були захищені королівськими привом та уставними грамотами від 

насильницьких дій із боку місцевих чиновників (старост)8. Таке становище 

зобов’язувало шляхту нести військову службу «кінно і оружно»9. Суспільні 

                                                
1 Н.Яковенко Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст …– С.225 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5, од. зб. 867, арк. 51. Запис в с. Бехи 

Коростенського району Житомирської області. 
3 Червяк К. Килимарство на Коростенщині…. – С.38. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5, од. зб. 868, арк. 78. Запис в с. Бехи 

Коростенського району Житомирської області. 
5 Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства / М.Г.Худяков [издание 3-е, 

дополненное. Воспроизведено по тексту 1-го издания (Казань. Комбинат изд-ва и печати, 

1923)]. – М.: «ИНСАН», 1991. – С.199. 
6 Клепатский П. Очерки по истории киевской земли … С.450. 
7 Н.Яковенко Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст … -С.171. 
8 Там само. – С.43. 
9 Там само. – С.33. 
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відносини в епоху середньовіччя відрізнялися становою замкненістю, це 

також було притаманно для «околичної» шляхти. 

Рід Бехів, як інші бояри «Заушшя» отримали свої наділи з умовою, за 

якою мали нести «службу ординську», повинні були при послах і гінцях 

господарських їздити до Орди1. Крім того, вони повинні були в поході 

ставити намети для київського князя. «Слуги ординські» під час війни «при 

старості на службу господарську кінно і збройно їхати», а також вони мали 

зобов’язання, «підводи і провіант гінцям давати, а також воєводі київському, 

коли через Овруч ітиме: яловичину, вепра, курку з диму; овса і сіна в 

потребу»2. О. Васянович, базуючись на ні факти, вважає, що бояри «Заушшя» 

являли собою щось на зразок особистої гвардії київського володаря 3. На 

нашу думку, це була повинність, яка вимагала значних затрат і при першій 

можливості «Заушани» позбулися її. 

Сукупність зазначених обовязків, відсутність спадкової власності на 

землю і підпорядкованість старості, не дає нам права називати «слуг 

ординських» привілейованою групою. Потрібно зазначити, що сусідство із 

«агресивним степом» вимагало значних зусиль на оборону, це позначилося 

на кількості службової людності та різноду служб: ординські, кінні, 

панцирні, путні, полецькі і замкові4. З юридичної погляду військові «слуги» 

ні чим не відрізнялися від вільних селян, що несли «тяглу» службу. Обидва 

стани своїми силами обробляли наділи. Залежно від етнічної приналежності 

мали спільну звичаєво-обрядову та побутову культуру. 

У кінці ХІV – початку ХV ст. професійних воїнів (ординських, 

панцирних, кінних слуг) називають боярами. Цю назву використовували 

також у давньоруському значенні – наближенна верхівка до володаря5. Як 

                                                
1 Антонович В. Содержаніе актов об околичной шляхте … -С.41. 
2 Там само. – С.6. 
3 Васянович О. З минулого шляхти околичної …– С. 57. 
4 Там само – С.536. 
5 Н.Яковенко Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст…– С.34. 
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зазначали дослідники, русько-литовське боярство ХІV – ХV ст. відкритий 

прошарок, що охплював вищі і нищі верстви суспільства1. 

У кінці XV – початку XVI ст. із стану бояр виділяється група «земян», 

або «бояр отчиників» – що отримували землю в спадок2. Зокрема, видана 

Василю Беху грамота від 8 серпня 1521 р., підтверджувала право спадкового 

володіння землею Беховщизною та звільняла його й потомків від усяких 

повиносте, за виключенням земскої військової служби конем3. 

«Земяни» підпорядковувались воєводі київському та звільнялись від 

повиностей замкових. Зокрема, воєвода київський Ф. Пронский вимагає від 

держателя Овруцького замку І. Халецького, «що не він, ні його наступники 

не вимагали до свого присуду Бехів і не чинили їм ні яких кривд»4. Отже, 

протягом XV ст. військова служба перетворилася на привілейовану та 

захищалася королівською владою. Так, Сігізмунд Август приписував 

К. Острозькому захищати овруцьких «земян»5. У свою чергу 

аристократизація військової служби та землеволодіння зумовило захистну 

реакцію: намагання обмежити доступ до боярської служби, наявним колом 

осіб6. Критерієм слугувало поняття родовітісті, тобто спадкової 

приналежності до бояр, що не викликала сумніву. Означення даної категорії 

обумовило виникнення нового поняття «бояри-шляхта», що набуває 

особливого значення в часи Люблінської унії (1569)7. 

Боярські роди «Заушшя» мали великокнязівські та королівські грамоти, 

про які ми вже зазначали. Тому вони мали всі юридичні підстави на 

шляхетські привілеї. Водночас держателі Овруцького замку намагалися 

поширити свою владу на «шляхетську околицю». Протистояння часом 

переростало у військові конфлікти, один з яких стався 8 лютого 1696 р. в 

                                                
1 Н.Яковенко Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст…– 28. 
2 Клепатский П. Очерки по истории киевской земли …. – С.539. 
3 ДАЖО, ф. 146, оп. 1, спр. 841, арк. 327, Арк. 42. 
4 Там само. – арк. 327, Акр 56. 
5 Антонович В. Содержаніе актов об околичной шляхте… – С.44. 
6 Н.Яковенко Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст … – С.37. 
7 Там само – С.40. 
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с. Мошки, де місцеві шляхтичі розбили військовий загін овруцького старости 

Францишека Потоцького1. Деталі цих подій описав В. Антонович2. 

Зауважимо, що «околична» шляхта виступала щільно згуртованою 

спільнотою в боротьбі із держателями Овруцького замку. Таке єднання, на 

думку В. Атоновича, спричинене давньоруським походженням шляхетських 

родів 3. У свою чергу Н. Яковенко наголошує на відчутті спільного родового 

клану4. На нашу думку, основним об’єнуючим чинником є станова єдність, 

частково скріпленна родинними зв’язками та підсилена ідеєю знатності роду. 

Важливим для нашої роботи є ставлення «околичної» шляхти до інших 

суспільних станів, з чого також випливає питання ідентичності. Щодо 

взаємостосунків між боярами та «тяглими» селянами, то в ХІV – ХVІІ ст. 

ніяких юридичних прешкод не було, зокрема, й В. Антонович наводить 

численні приклади таких зв’язків5. Причини дослідник убачав у спільній вірі, 

мові, побуті та етнічності, які зближувало жителів «околиць» із селянською 

масою краще, ніж герби і станові права із польською шляхтою6. Ми також 

погоджуємось з цією думкою, хоча економічні чинники грали важливішу 

роль. Шляхетські села регіону в ХІV – ХVІІ ст. складались із сімейних 

общин, що відобразилось в їхніх патріархальних назвах. У такому випаку 

господарство вели силами власної родини, а щоб збільшити виробничий 

потенціал, приймали до сімейної общини й не кровних родичів. Від рівня 

розвитку господарства залежала служба шляхтичів, зокрема, процвітаюче 

господарство давало можливість служити в «доспехах і конем», або, як ще 

казали, бояритися7. 

У ХІХ – на початку ХХ ст. дослідники зазначають про соціальну 

замкненість «околичної» шляхти, «у шлюбі не меншу роль відіграє сословіє», 

                                                
1 Антонович В. Содержаніе актов об околичной шляхте… – С.412. 
2 Там само – С.40. 
3 Там само – С.34. 
4 Н.Яковенко Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст … – С.225. 
5 Антонович В. Содержаніе актов об околичной шляхте… – С.42. 
6 Там само – С.42. 
7 Н.Яковенко Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст … – С.37. 
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«шляхтич завжди ворогував з мужиком: «У мужика не така кров – густа 

вона»»1. Так, упродовж ХVІІ – XVIII ст. відбулися зміни у свідомості 

«околичної» шляхти, що позначилося на їхньому ставленні до «посполитих». 

Це було результатом посилення усвідомленя своєї станової приналежності 

протягом другої половини XVII ст. – першої половини XVIII ст. Як зазначає 

В. Балушок, належність до шляхетської верстви, існування якої 

пов’язувалося з Польщею, вела до усвідомлення всією українською шляхтою 

власної причетності до польської політико-культурної сфери2. Водночас у 

працях В. Антоновича знаходимо факти участі «околичної» шляхти на 

сторонні козацьких військ3. Зазначимо, що виходець із середовища 

«околичної» шляхти, майбутній гетьман Іван Виговський на початку 

Хмельничинни був у польському війську й воював проти козаків. Його 

сучасник Олександр Бех «із самого початку козацьких війн, ніс службу в 

польському війську»4. 

Маємо відмітити про політичний розкол у середовищі «околичної» 

шляхти Заушшя, який був притаманний для всієї териториї України. Під час 

війни одні шляхтичі за допомогою грабунку хотіли збагатися за рахунок 

інших. Відомо, що 26 червня 1688 р. Родіон Дідківськи разом із козаками 

присвоїли землі та борті, викопав із землі цінності та побив Олександра 

Беха5. Водночас «заушани» спільно протистоять загрозі зі сторони овруцьких 

старост. Ідея станової єдності та спільна загроза примирили колишніх ворогів 

серед шляхти. Але для примиреня шляхти та «посполитих» селян не було 

ніяких передумов. З початком XVIII ст. в регіоні зникають копні суди, на 

яких рішення приймали збори (копа) незалежно від соціальної приналежності 

їх членів, що було свідченням відносної юридичної рівності двох станів6. 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С.35. 
2 Балушок В. Українська шляхта між польським та українськими етносами / В. Балушок // 

НТЕ. – 2007. – № 6. – С.13. 
3 Антонович В. Содержаніе актов об околичной шляхте…. – С.48. 
4 Антонович В. Содержаніе актов об околичной шляхте…. – С.54. 
5 Там само – С.248. 
6 Там само – С.44. 
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Після захоплення Правобережної України Російською імперією 

27 березня 1793 р1. процес інкорорації цих земель позначився на суспільному 

становищі дрібної шляхти, до якої належали жителі «околиць». Декласація 

правобережної шляхти, що проходила більше півстоліття, не оминула рід 

Бехів. Розпочалася вона із рапорта генерала О. Маслова до царя Миколи І від 

5 грудня 1838 р., після ревізійної поїздки по Волинській губернії2. У рапорті 

йшлося про «окличну» шляхту, яка живе з обробітку власної землі та не 

сплачує податків. Крім того, чиновник пише, що навколо Овруча є багато 

бідних шляхтичів, які живуть цілими селами (околицями). Не зважаючи на 

бідність, вони живуть гідно й чисто, крім тих, які мешкають по лісах у 

«курних хатах»3. За даними волинського губернатора, довкола Овруча жило 

32 родини Білошицьких з села Білошичів, 38 родин Болсуновських – довкола 

Болсунів, 33 родини Бехів – у Бехах, 27 Васьковичів – у Васьковичах.4 

Жителі «околиць» хоч були бідні, проте жили на своїй землі та мали 

необхідні папери і відповідали російським вимогам до дворянства. Так, Бехи 

в 1841 р. зібрали, для Центральної ревізійної комісії, докази свого 

дворянського походження, що склали 536 аркуші5. Даніель Бовуа так описав 

ревізійну діяльність царських чиновників: «Виключають здебільшого через 

повну відсутність доказів: безжально відкидаються свідоцтва про хрещення, 

свідчення сусідів, прикрашені подекуди восковими печатками, або й 

посвідки повітових зібрань. Так чинять і з актами про продаж у минулому 

маєтків, навіть кили вони відносяться до ХVІІ – ХVІІІ ст. Велику кількість 

переконливих генеологій відкинуто через недотримання формальностей»6. 

                                                
1 Лисенко С.,Чернецький Є. Правобережна шляхта (кінець ХVIII – перша половина ХІХ 

ст. / Сергій Лисенко, Євген Чернецький. – Біла Церква: Вид. О.В.Пшонківський, 2007. – 

С.15. 
2 Бовуа Даніель Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом і українськими 

масами (1831 – 1863). / пер. з франц. Зоя Борисюк. – К.: Інтел, 1996. – С. 171. 
3 Там само. – С.172. 
4 Там само. – С.173. 
5 ДАЖО, ф.146, оп. 1, спр.841, 536 арк. 
6 Бовуа Даніель Шляхтич, кріпак і ревізор...– С.179. 
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Дворянське походження роду Бехів протягом року вивчала Центральна 

ревізійна комісія, проте не змогла прийняти рішення про декласацію. 

У 1842 р. справу було передано у Тимчасової Присутності Герольді, це 

фактично означало, що Комісія визнала законною легемітизацію Бехів або не 

заперечувала його дворянського права, але не мала повноважено самостійно 

прийняти рішення1. У свою чергу Герольдія затвердила право лише за 

окремими, найбагатшими, представниками роду Бехів. Зокрема, в селі станом 

на 1912 р. населення складало 1533 особи православного віросповідання, 

десять з них значаться дворянами і тільки четверо із призвищем Бех (родина 

капітана у вітавці Сави Максимовича Беха)2. Переважна більшість жителів 

Бехів була записані міщанами – 1362 особи, селяських родин Никончуків 

було 110 чоловік3. 

Отже, істория села Бехи, що бере початок в ХV ст., пов'язана із 

«околичною» шляхтою. Протягом тривалого часу ця верства зберігала 

спадковість історичних традицій, притаманних етнічній історії українців, 

водночас мала особливості суспільного поступу. Зокрема, попри місцеве 

походження, у середовищі шляхти були інші етноси, асимільовані 

українцями. Також упродовж ХVIII ст. жителі «околиць» стають соціально 

замкненою групою. Утім, шляхта, на відміну від поліського селянства, могла 

знайомитись із культурою інших етносів (їздити в Кримське ханство, 

спілкуватися із поляками, литовцями та представниками інших 

національностей). 

 

2.2 Поселення, садиби, типи традиційного житла. 

Становлення сільських поселень складний історичний процес, який 

зумовлений багатьма чинниками, серед яких важливу роль відіграли 

географічне середовище та соціально-економічні умови. Планування сіл – це 

динамічне явище, що залежало від розвитку суспільства. Село Бехи так само, 

                                                
1 ДАЖО, ф.146, оп. 1, спр.841, арк. 427. 
2 Там само, ф.1, оп. 352, спр. 59, арк 84. 
3 Там само, ф.1, оп. 352, спр. 59, арк 84. 
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як інші села Полісся, пройшло довгий шлях від безсистемного до вуличного 

та комбінованого типу забудови1. 

Визначити основні особливості заселення, локалізувати та 

прослідкувати подальше зростання поселення в Бехах з часів давньоруської 

держави (Х–ХІІІ ст.) є можливим. Здійснити це можна, використовуючи 

результати польової етнографії та надбання археології, що стосуються 

заселення регіону. Зокрема, археологи стверджують, що розселення біля 

основних водних артерій та їхніх приток, характерне для Середнього Полісся 

протягом V –ХІІІ ст.2. Можемо припустити, що освоєння території села 

відбувалося зі сходу, від р. Уж на захід уздовж рівчака, який розділяє село на 

дві частини південну та північну: «Оцей ровчак називаєца, ми так кажем, 

Горельов ровчак»3. Щодо походження цієї назви існує легенда: «Колись були 

козаки, отиє гайдамаки, і один гайдамак, до якогось дядька, шо тут седєв 

(жив), до його жонки почав ходить, і вони вже втекли і любовались там, а 

чоловєк пошов по слєду, і собака бежить (за ним), вон туда, там жонка 

обнимаєца, тей гайдамака, на дядька – давай душить, а собака кинувся да й 

гайдамаку за горло, задушив, і того ровчак Горельовим назвали»4. 

У традиційному суспільстві, склад людини, зокрема її плоть, пов’язують із 

космічною матерією, яка лягла в основу стихій і природних обєктів. Шиєю 

ще називають елементи рельєфу, які з’єднують дві частини частини в одне 

ціле. В умовах болотистої та покритої лісом місцевості річки виконували 

роль основних транспортних комунікацій5. Горелев рівчак, який старші 

жителі села й зараз називають річкою, міг слугувати тією артерією, що 

з’єднувала поселення на території Бехів з городищем у Коростені. 

                                                
1 Гурков В.С. Гошко Р.Ю. Поселения / В.С.Гурков, Р.Ю.Гошко // Полесье. Материальная 

культура. – К.: Наукова думка, 1988. – С.279. 
2 Томашевський А. Населення Східної Волині … – С. 90. 
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 78. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
4 Там само., ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 78. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
5 Томашевський А. Населення Східної Волині…– С. 90. 
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Дорога від Коростеня до Овруча ділить Бехи на східну й західну 

частини, цю особливість ще в 1920-ті рр. помітив В. Кравченко1. Зауважимо, 

що про час прокладання її достаменно не відомий. На початку ХVІ ст. 

шляхом із Овруча до Житомира їздили посли від Великого князя литовського 

до кримського хана, їх супроводжували місцеві бояри2. Хоча дорога могла 

існувати в даньоруський час і з’єднувати два політичні центри Древлянської 

землі Іскоростень і Вручів3. Шлях із Овруча до Коростеня об’єднав 

розрізненні господарства в один населений пункт. Починають утворюватись 

постійні комунікації, які з’єднують розкидані поселення з цетральною 

дорогою, й забудовуються з обох сторін, утворюючи вулиці. Саме так 

відбувався перехід до безсистемно-вуличної забудови села. До кінця 

ХVІІІ ст. формуються основні комунікації та центр села, що виникає навколо 

церкви, збдованої в 1776 р.4. 

Із вищевикладеного матеріалу видно, що на початку ХІХ ст. в Бехах 

формується поселення з цетральною частиною – «село» («іти на село»), та 

навколишніх хуторів, що складались з одного, двох або більше господарств. 

Така структура поселення існувала до початку 1940-х рр., коли радянська 

влада почала «зганяти» людей з хуторів у село: «Я був на хутори з батьком, в 

трицать девятом всєх перегнали. Сперва була команда, шоб перевезти, 

старий хотєв до осенє дожить. Начальство приєхало, окна повибивали, 

образи повикидали, розбили п’єч і розобрали кодєзь. А на другий день 

решили подводи дать. Ми сєдели за путєю, сюда все превезли»5. Кількість 

господарств хутірського типу була різною, проаналізувавши карту села Бехи 

1850 р., можемо стверджувати що їх біля 45, що складало 1/3 всіх 

господарств села. Упродовж другої пололовини ХІХ – середини ХХ ст. 

проходить процес поглинання малодвірних поселень зростаючим селом, 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С.35. 
2 Клепатский П. Очерки по истории киевской земли … – С.142. 
3 Томашевський А. Населення Східної Волині… – С.157. 
4 Теодорович Н. Историко-статистическое описание... – С. 351. 
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 38. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
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пов’язаний у першу чергу із зростанням населння. Зокрема до села були 

приєднані хутори в урочищах Пополавське, Криничка, Глинище та Брусне. 

Водночас кількість господарств хутірського типу зростає, на 1928 р. до 

Бехівської сільської ради належало двадцять два хутори, які складалися з 54 

господарств1. Розселення багатодвірних сіл на нові малодвірні поселення – 

хутори, для яких властиві фермерські методи господарювання, було 

особливістю розвитку поселень Середнього Полісся упродовж останньої 

третини ХІХ – середини ХХ ст.2. 

Важливим джерелом для дослідження розвитку поселення слугує аналіз 

традиційного поділу села на частини. Назви кутків, які не завжди 

співпадають з назвами вулиць, містять інформацію, за якою відображаються 

події, які відбувалися в попередні часи на зазначеній території. Аналізуючи 

найменування кутків села Бехи, прийшли висновку, що їх можна розділити 

на чотири групи. Перша група відображає особливості рельєфу: «Груд», 

«Брадок», «Гай», «Заречка». Другу групу репрезентують назви 

господарського призначення території в минулому: «Вигон», «Пастовень», 

«Ґрабарки», «Глинище». Третя група представлена патронімічними назвами: 

«Прокопци», «Никони». Четверту групу складають назви, які містять 

відомості про історичні події: «Ляхові кущі», «Гайдамацьке поле», 

«Слобода», «Козарічі» (сучасна назва «Лобечина»). 

Ознакою великих сіл була наявність громадських споруд. Однією з 

центральних споруд у Бехах була церква святого апостола Іоана Богослова, 

побудова в 1776 р. на кошти жителів села. Н. Теодорович зазначає, що церква 

міцна, зроблена з дерева та стоїть на кам’яному фундаменті, п’ятикупольна3. 

Наприкінці ХІХ ст. за рішенням Священого Синоду відбувається перебудова 

                                                
11 ДАЖО, Ф. р. 227 оп. 1, спр. 130, арк 21. 
2 Рачковський Г. Поселення Середнього Полісся (середина ХІХ – середина ХХ ст.) / 

Григорій Рачковський // Вісник Львівського університету. Серія історія. – Львів, 2008. – 

Вип. 43. – С. 86. 
3 Теодорович Н. Историко-статистическое описание... – С.350. 
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церков, які споруджені в українському стилі1. На початку ХХ ст. в Бехах на 

місті старої будують нову тридільну церкву площею 492 м²2. Цетква мала 

такий вигляд:  нава прямокутна, вівтар гранчастинй, бабинець квадратний, із 

заходу до нього прибудована трьохярусна 14-ти метрова двіниця, «така 

висока, шо весь свет видно» 3: «До войни закрили церкву. Була церква така 

велика, хороша, шо дзвониці було видно Овруцкий монастир, така була 

хороша церква в нас. Дзвони вейми позолочениє такиє були хорошиє, там 

зверху й хрести»4. До вівтаря («вовтер») з півночі прибудовані приміщення, 

які мали вихід на вулицю. Церква дерев’яна, побудована «взруб», зовні стіни 

її були зашальовані дерев’яними дошками. Споруда мала три входи: два – до 

нави з півдня та півночі, один – до притвору із заходу. Вівтар та бабинець 

мали плоскі стелі, що перекривалися дахами. Простір над навою 

шатровидний восьмикутник, який закінчувався великим куполом. Два 

менших куполи знаходилися над вівтарем та бабинцем. Такий вигляд церква 

мала до 1938 р., часу її зруйнування більшовики5. 

Перші згадки про корчму в Бехах відносяться до середини ХІХ ст.: 

«Проезжая черезъ Бехи Г.П. (польський писатель), подарилъ 20 польских 

букварей бывшимъ в корчме шляхтичам»6. Проте вона могла існувати 

набагато раніше, вчені зазначають що корчма з’явилася в ІХ ст.7. За 

народною традицією корчма призначалась не тільки для відпочинку, а також 

була місцем, у якому часто укладалися та санкціонувалися різні угоди8. 

Приміщення корчми не збереглися ні в Бехах, ні в сусідніх селах. На картах 

російського генерального штабу (трьохверстки) другої половини ХІХ ст. між 

                                                
1 Волков Ф.К. Старинные деревянные церкви на Волыни / Ф.К.Волков // Материалы по 

этнографии России. Т. I. – 1910. – С.21. 
2 ДАЖО. – ф.. р 634, оп. 3, спр. 47, арк 3. 
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 20. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
4 Там само. – ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 53. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
5 ДАЖО. – ф.. р 634, оп. 3, спр. 47, арк 3. 
6 Горжалчинського В. Шляхта / В.Горжалчинский //Киевлянин – Киев – 1865 – № 67. 
7 Гурков В.С. Гошко Р.Ю. Поселения…– С.323. 
8 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С.538. 
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Бехами та Пашинами розміщена велика корчма із заїжджим двором, вона 

була зруйнована в 1928 р. Зокрема, про цю корчму згадує В. Кравченко у 

своїх дослідженнях1. 

Школа в Бехах існує із 1862 р., проте окремого приміщення для неї не 

існувало, заняття проводили в житлових бдинках, кідбкість учнів складала не 

більше 25-ти2. 

Окрім громадських споруд, поселення складається із садиб. За 

визначенням дослідників сільська садиба – це комплекс, що складається з 

хати й господарчих будівель, двору, городу, садка та інших земельних угідь, 

що використовувалися як присадибні ділянки3. При цьому відрізняють 

садибу від земельного масиву селянина. 

Планування садиби, у першу чергу, пов’язане з виробничою діяльністю, 

яка впливала на кількісні характеристики споруд. Вивчаючи селянську 

садибу ХІХ ст., етнографи зауважують, що житло займає незначну площу на 

селянській садибі в порівняні з господарськими спорудами4. Найбільш 

раннім писемним джерелом, що дає уявлення про тип забудови традиційної 

бехівської садиби, є карта села 1850-го р. До якої додано список господарств, 

призвіща та ім’я 326-ти їх господарів. На карту нанесенні вулиці та споруди, 

які об’єднанні у двори. На жаль, не підписані, тому їх важко визначити за 

призначенням. За нашими підрахунками, на середину ХІХ ст. в селі на одне 

житлове приміщення припадало п’ять господарських. 

За матеріалами М. Теодоровича на 1890 р. у Бехах було 130 дворів5. 

Зіставивши зазначені статистичні дані, можемо простежити, що за сорок 

років кількисть господарств скоротилась до 186.  Динаміка скорочення 

дворів більш, ніж у двічі, тому на це має бути вагома причина, в іншому 

випадку – одна із зазначених праць подає недостовірні відомості. На нашу 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали...– С.46. 
2 Теодорович Н. Историко-статистическое описание...– С. 351. 
3 Козакевич М.З. Селянська садиба на Українському Поліссі / М.З.Козакевич // Матеріали 

з етнографії та мистецтвознавства. – К., 1959. – Вип. V. – С. 10. 
4 Там само. – С.16. 
5 Теодорович Н. Историко-статистическое описание…– С. 352. 
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думку, обидва статистичні довідники є правдивими, але автори 

користувалися різними джерелами для їх написання, тому в них різне 

розуміння двору. Для укладачів карти поняття двір співвідносилося з 

господарством. В. Кравченко подібний факт у звичаєвій обрядоості села: 

«Селянський двір, це є окреме індивідуальне хазяйство»1. Також дослідник 

зазначає, що в одній хаті може бути два господарства – два двори2. 

М. Теодорович користувався «Сповідними відомостями», в яких двір – це 

хата та інші господарські споруди.Тому ми не можемо опиратися на карту, як 

на єдине джерело вивчення особливостей традиційної забудови бехівської 

садиби, її можна використовувати в комплексі з іншими роботами та нашими 

польовими матеріалами. Опис бехівських дворів, який ми знаходимо у 

В. Кравченка, та аналіз карти засвідчує про побутування в Бехах відкритого 

типу двору. Науковці такий двір називають «українським типом»3. Цей тип 

забудови мав відкриту (не вкриту дахом) площу двору, розташовану між 

хатою й господарськими приміщеннями4. 

На середину ХІХ ст. відстежуються деякі особливості розташування та 

зв’язку будівель у межах двору. Для окраїни й хуторів притаманна вільна 

забудова двору, коли всі будівлі двору не з’єднні між собою спільним дахом. 

Ураховуючи особливості рельєфу, й той факт, що шляхта мала право 

власності на землю, жителі цих «околиць» могли споруджувати приміщення 

у тих місцях, де їм було вигідно, не обмежуючись територіально. Також 

вільна забудова притаманна для малодвіних поселень, які до ХVІІІ ст. 

переважали у Бехах. Тому, на нашу думку, така забудова двору була 

найбільш раньою. Приміщення призначенні для утримання худоби (хлів, 

хлівчик, стайня, саж) об’єднувалися спільною огорожею з метою охорони 

домашніх тварин від диких звірів, таким чином утворювався замкнутий 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 184. 
2 Там само…– С. 184. 
3 Космина Т. Поселення, садиба, житло / Тамара Косміна // Українці. Історико-

етнографічна монографія у двох книгах. Книга 2. – Опішне: Українське народознавство, 

1999 – С. 24. 
4 Там само.– С. 24. 
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господарський двір. Про їх існування свідчать археологічні розкопки 

середньовічного полісського села1. 

Для центральної частини села притаманий більш компактний тип 

збудови садиби, зокрема на карті Бехів середини ХІХ ст. зображенні г- та п-

подібні приміщення. На нашу думку, це комплекс будівель призначених для 

утримання худоби, також сюди могла входити «шопа», у якій зберігали 

сільськогосподарський реманент, та «селник» для сіна (інколи його зберігали 

під дахом – «на вишках»). Ці будівлі були відгородженні від подвір’я та 

складали господарський двір, найбільш поширеною формою його зубудови 

була однорядна, яка на початку ХХ ст. стає основною, про це зауважив 

В. Кравченко: «Гарний великий будинок, критий соломою, а праворуч від 

нього садок; ліворуч – безмежна низка всяких будинків, починаючи від шопи 

й закінчуючи сажем»2. Споруди для зберігання овочів («степка», «поклєт») та 

снопів («ток») будувалися за межами господарського двору3. Їх також могли 

будувати в один ряд з іншими приміщенями. В. Кравченко згадує ряд 

приміщень, але не пише що вони були об’єднані спільним дахом. Базуючись 

на наші експедиційні дослідження, можемо стверджувати, що в Беха 

побутували «довгий хлів», де господарські приміщення були під спільним 

дахом: «До там частина було хлева от, а такі товсті (плашки) отакі півкруглі, 

отамо є не щільні такі, то там був ток – це туди звозили, до війни звозили 

туда льон»4. Таке розташування господарських будівель було поширене в 

Беха на початку ХХ ст., особливо в центральній частині села: «Були ще по 

людях, але де, тільки де не знаю. Ше один усуспільнений (належав колгоспу) 

був сюда де Федя осьо Комличок живе… Туда возили сіно складали»5. 

                                                
1 Готун І., Коваленко В., Моця О. Середньовічне поліське село (за матеріалами досліджень 

Автуницького комплексу) / Ігор Готун, Володимер Коваленко, Олександр Моця // 

Полісся: мова, культура, історія. Матеріали міжнародної конференції. – К., 1996. – 224. 
2 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… С.49. 
3 Там само. – С.46. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 28. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 70. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
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Будинок знаходився у глибині двору, «кроків за трицять від брами»1. 

Розташування житла у глибині садиби побутувало в Бехах упродовж ХХ ст. 

В. Кравченко не згадує про погонний тип забудови – де хата та інші будівлі 

спорудженні в один ряд під спільним дахом. Водночас деякі наші 

інформатори зазначають: «Хата, сенци і комора іще хлєвчик… Хлєв був 

причеплений до хати»2. А інші розповідають: «Мало – це вже такиє осталися 

колишніє. Колишніє, шо не було кому за шо зацепица да построїти»3. Тому 

можемо константувати про не значне побутування лінійної забудови двору у 

Бехах на початку ХХ ст. 

З метою повного дослідження садиби потрібно зупинитися на 

характеристиці її архітектурних компонентів. На початку ХХ ст. в Бехах, як і 

на всій території Полісся, основним матеріалом для побудови приміщень 

було дерево4. При зведенні стін використовували дві техніки – зрубну та 

каркасно-стовпову. Останню використовували для побудови– хлівів, стайні, 

клуні, шопи. За допомогою зрубу зводили хату, стебку (поклєт). Також 

обидва способи могли використувуватися при будівництві однієї споруди. 

Зокрема, зруб хати й комори з’єднували сіни, побудовані каркасно-

стовповою технікою, або при будівництві клуні, де два п-подібних каркаса 

зведених у зруб, посередині з’єднував стовп – «овшула». 

Для характеристики архітектурних споруд двору велике значення має 

форма даху. На основі дослідження архітектурних комплексів кінця ХІХ – 

середини ХХ ст. в Бехах та сусідніх селах, зазначимо, що за формою 

віділяються двосхилі й чотирисхилі дахи. Малопоширеним був трисхилий 

дах, зокрема нам вдалося виявити тільки одну таку будівлю, яка складалося із 

господарських споруд під спільним дахом. Зокрема, М. Козакевич уважає, 

що цей тип даху сформувався в погоному типі садиби внаслідок прибудови: 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С. 49. 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 70. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 70. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
4 Гурков В.С. Гошко Р.Ю. Поселения …– С. 299. 
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«Коли щит покрівлі хати від вулиці залишився, а з протилежного боку 

замкнувся дахом господарських будівель»1. У бехівських будівлях 

чотирисхилі дахи були найбільш поширеними, вони притаманні для хати, 

степки, клуні. При будівництві хлівів використовували двосхилу форму даху, 

зручнішу для закидання сіна на верх («на вішки»). 

За матеріалом покрівлі її можна поділити на дерев’яну та солом’яну. 

Ураховуючи природні особливості Полісся, можемо припусти, що 

первинним матеріалом була дерев’яна дранка. Підтвердженням цього слугує 

наявна покрівля хати із Бехів кінця ХVІІІ ст. на териториї Національного 

музеї архітектри і побуту. Зауважимо, що на початку ХХ ст. основним 

покрівельним матеріалом у Бехах була солома: «Соломою покрита, а вони 

вже зробили таким…»2. Крім соломи, заможні господарі для покрівлі житла 

використовували залізні листи: «В дворі під парканом велетень-дуб, що своїм 

розлогим віттям квітчає з одного боку залізний дах над хатою, а з другого 

ослона під парканом на вулиці»3. 

Складовою частиною бехівської садиби початку ХХ ст. був садок, де 

зазвичай облаштовували пасіку. Вулики-борті або «колоди», які стояли на 

землі були обгороджені: «Шоб не яка худоба не перевернула»4. Колоди 

також затягували на високі та міцні дерева, тому в саду, крім фруктових 

дерев (яблуня, слива, груша, вишня), росли дуби та липи. Традиція 

висаджувати ці дерева по периметру поширена на садибах старшого 

покоління жителів села. 

Обов’язковим компонентом кожної садиби була криниця. На карті села 

Бехи 1850 р. ми нарахували 59 криниць, а дворів при цьому було вдвічі 

більше. Половина з них розташовані біля дороги, інші – на межі садиб або 

біля хати. На початку ХХ ст. збільшується кількість криниць по відношенню 

                                                
1 Козакевич М.З. Селянська садиба на Українському Поліссі… – С. 20. 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 81. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
3 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали….– С.35. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 51. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
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до дворів: «В селі Бехи така повіденція, що кожен повинен мати свою власну 

криницю, на своїй оселі»1. Для того, щоб викопаний колодязь не 

завалювався, його оцембровували використовуючи каркасно-техніку: 

«Вставляют дно і стовпи; стовпи на верху срипляют роспорами, далі 

закладуют цибрини»2. Воду діставали за допомогою «журавля», який 

складався із «сохи», закопаної в землю, зверху на неї клали перекладину, до 

якої з боку криниці чіпляли дерев’яну палку з кручком («крук»), на нього 

підвішували відро. На іншу сторону перекладини прив’язували колоду – для 

противаги3. 

Обов’язковими спорудами бехівського двору були приміщення для 

стійлового утримання худоби. Із матеріалів В. Кравченка дізнаємося, що 

корів утримували у «хлєве», коней та волів – у «стайні», для овець та іншої 

малої худоби будували «хлєвчик», для свиней був «саж»4. Оираючись на 

власні спостереження та свідчення інформаторів, можемо стверджувати, що 

корів, свиней, курей, овець утримували в одному приміщені – «хлєві», який 

складався з однієї і двох камер. Різні частини «хлєва» називалися залежно від 

виду тварин, які там перебували: «коровник», «саж», «сєдало», «овчарня», 

«конюшня». Хоча й в більшості випадків «стайню» облаштовували окремо, 

біля неї розміщались навіси: «шопа» та «возня», в яких зберігали різні 

знарядя. 

У Бехах нами виявленні збудовані на початку ХХ ст. приміщення для 

зберігання та молотіння снопів – «токи». Складовою частиною цих бувель 

була полощадка для обмолочування снопів – «ток» та «засторонки», які 

знаходились по обидві сторони від току. У «засторонках» зберігали не 

обмолочене збіжжя, сіно, також відгороджували «половник» для полови 

(відходів при обмолочуванні й очищені зерна). На початку ХХ ст. Бехах 

будували «токи» з одним входом, під одним дахом із хлівом: «До там частина 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С.426. 
2 Там само. – С.429. 
3 Там само. – С. 429. 
4 Там само – С. 429. 
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було хлева от, а такі товсті (плашки) отакі півкруглі отамо є не щільні такі, то 

там був ток»1. Проте нами зафіксовано окремі токи на два паралельні входи. 

Бехівські токи мають квадратну форму 5×7 м., або 5×10 м. 

Цікавими для дослідження є стебка і кліть, зокрема Хв. Вовк вважав, що 

це житло даніх словян2. Про них згадує В. Кравченко:, «У дворі крім хати 

стоїть ще й «поклєть», іноді окрема комора («здебка»), а перед кожною з них 

з обох боків дверей по два товстезних бортяки»3. У Бехах «стебка» і «поклєт» 

вживаються як синоніми і означать приміщення для зберігання овочів та 

фруктів: «В нас вона зветься «поклет». Окремі господарі, шо найдете з 10, то 

кажуть: «степка», а не «здепка»»4, або: «поклєт, на подобі погреба, хранили 

там картоплю, в нас казали поклєт на його, а в людей стебка»5. Деякі 

господарі відводили частину сіней під покліт: «А туди, сіни опщем, тако на 

половину було роділено, там були сіни, а там була, казали степка – покліт, то 

там же картопля була, бо викопана була яма»6. Сіни із поклітом «сєнці із 

полєтом» побутували в селв до середини ХХ ст. 

Отже, розташування будівель у межах шляхетської садиби с. Бехи 

упродовж другої половини ХІХ – середини ХХ ст. в першу чергу визначалося 

наявністю простору під будівництво та заможністю господарства. Тому 

компактна забудова притаманна для садиб, які знаходидися в центрі села, а 

вільна побутує на околиці села і хуторів. Іншою закономірністю є 

розташування житла у глибині двору, який поділявся на дві частини: 

огородженний господарський двір, об’єднував приміщень для утримання 

худоби, та простір біля хати – подвір’я, на якому знаходився «поклєт». 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 16. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Волков Ф.К. Этнографические особенности украинского народа....– С.521. 
3 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С.46. 
4 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С.567. 
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 72. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
6 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 15. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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Основною спорудою двору було житлове приміщення – хата, для 

побудови якої використовували дерево. Бехівське житло кінця ХІХ – початку 

ХХст., зберігаючи архаїчні риси давнього будівництва, зазнає модернізацій, 

пов’язаної з плануванням, особливостями спорудження та декором. 

У науковій літературі класифікуючим чинником житла є планова структура, 

що відображає побут населення1. 

К. Червяк, вивчаючи в 1920-х рр. побут «околичної» шляхти, звернув 

увагу на особливості облаштування помешкання в селі Ходаки. Дослідник 

виділив такі типи житла: «1) "куца хата» – однокамерна, або двокамерна, 2) 

хата з покоями (двокамерна не характерна), 3) хата звичайного типу – 

(трьохкамерна), 4) хата через сіни (трьокамерна); 5) хата "із хати в хату» 

(трьокамерна із сіньми) й чотирьохкамерна (з сіньми й коморою), 6) хата 

звичайного типу з поклітом у сінях (чотирьохкамерна), 7) хата що її 

збудовано круглим домком»2. Наведену схему в загальних рисах можна 

використати для харектеристики житла кінця ХІХ – початку ХХ ст. в Бехах. 

Зауважимо, що домки були двох типів; «звичайні доми» та «круглі домки». 

Також до наведеної класифікації можна додати «довгу хату», де помешкання 

побудоване під одним дахом з господарськими спорудами. 

Щодо характеристики наведених типів житла, то перші шість 

розвинулись із однокамерної хати. Згадка про «чорние изби» знаходимо в 

описі дворищ овруцької шляхти3. Дослідники вважають, що зазначені хати 

подібні до клітей і стебок та були поширені на всій території Полісся4. Крім 

цих будівель, в описі заможних господарств зустрічаємо «светлицу из 

сеньми»5, що свідчить про побутування у середині ХVI ст. двокамерного 

житла серед овруцької шляхти. Використання для побудови сіней каркасно-

стовпової («у овшули») техніки є свідчнням того, що дана частина житла 

                                                
1 Гурков В.С. Гошко Р.Ю. Поселения…– С.296. 
2 Червяк К. Шляхта околишня на Коростенщині…– С.14. 
3 Клепатский П. Очерки по истории киевской земли …– С.458. 
4 Данилюк А.Г. Періодизація розвитку народного будівництва Українського Полісся / 

А.Г.Данилюк // НТЕ. – К., 1982. – № 6. – С. 57. 
5 Клепатский П. Очерки по истории киевской земли …– С.458. 
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прибудовувалась пізніше. Сіни («сєнци») – приміщення, яке не обігрівається 

й використовувалося для зберігання інвентарю та різної тари. Проте деякі 

господарі в цій частині будинку могли облаштувати теплу кімнату, 

побудуваши грубу для обігріву хати й сіней. Описане житло не було 

широкого поширеним, у Бехах нами зафіксовано лише один такий будинок. 

Найстарійша хата із села Бехи належить до кінця ХVІІІ ст. й розміщена 

на території Національного музею архітектури та побуту. Це трикамерна 

будівля «звичайного типу» (хата×сіни×комора). Такі будинки складали 

основу житлового фонуду села Бехи в кінці ХІХ – середини ХХ ст. Зокрема, 

про це зазначають інформатори, розповідаючи про свої старі хати, 

зазначають: «Хата, комор і сенци. В хатє була вже єдна плашка вилєзла. 

А комора, до, була така смолова»1, «Така одна кімната, сіни, а туда напроти 

сіней дальше була комора така само, як хата (кімнат) велика, бо там засіки 

були»2. 

У другій половині ХІХ ст. в результаті еволюції хати «звичайного типу», 

коли замість комори облаштовують житлову кімнату, формується новий тип 

житла «хата через сіни» (Х×С×Х). Ця будівля не набула значного поширення 

в Бехах на початку ХХ ст., про що свідчить їх мала кількість, цих будинків 

всього чотири. На думку К. Червяка, даний тип житла був економічно не 

вігідний, бо вимагав великих затрат на обігрів. Також дослідник доводить що 

«хата через сіни» була поширена серед заможної шляхти в середині ХІХ ст.3. 

Будинки типу «із хати в хату» поширються з кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

У Бехах нами зафіксовано 7 трикамерних (Х×Х×С) будинків та одна 

чотирикамерна будівля (Х+Х+С+К). Така кільсть свідчить про незначне 

побутування. 

Вище проаналізовані нами типи бехівського житла відносяться до 

традиційного, яке протягом тривалого часу еволюціонувало від одно- до 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 45. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 17. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Червяк К. Шляхта околишня на Коростенщині….– С.11. 
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багатокамерного. Цей розвиток відбувався завдякі прибудові вздовж 

житлової частини інших приміщень, що відповідало регіональній (поліській) 

традиції1. 

Заначні трансформації в житловому будівництві с. Бехи відбулися в 

кінці ХІХ ст. Ці зміни пов’язані з появою «домків», що були не характерні 

для сільської місцевості Середнього Полісся. У матеріалах В. Кравчека, 

зібраних у Бехах протягом 1920-х – 1930-х рр., «домок» – це будинок «с 

двумя комнатами». Це підтверджують і наші польові матеріали: «Ото як двє 

хаті, до то дом. Отакиє колись дома були»2. На запитання «Чим «домок» 

відрізняється від хати?» інформатори відповідають: «Дом хороший, ну, 

здоровий такий, високий»3. Крім цього, вони мали й інші конструктивні 

особливості. Зокрема, суцільний зруб відрізняє «домки» від традиційних хат, 

збудованих «погонним» способом, де різні приміщення з’єднані за 

допомогою вертикальних стовпів («овшул»). «Домок» представляє цілісну 

архітектурну композицію і не має виражених ознак прибудови. 

Оскількі в наукові літературі поліські «домки» представленні 

фрагментарно, вважаємо доцільним приділити їм більше уваги в нашій 

роботі. Вище ми вже зазначали, що бехівські «домки» можна розділити на 

два типи: «звичайні доми» та «круглі домки». 

До першого типу можна віднести будівлю 1897 р., яка знаходиться 

навпроти церкви: «Строїлася в тищу восімсот дєвеносто сьомому роци… До, 

це воно тодє ше – це воно щитай, як богатирська – казали кулацка»4. Ця 

будівля була розділена між двома сім’я: «До це батько вже був з тоє сторони, 

а ца з цими з цоє сторони, вже дом роздєлився на пополам»5. Упродовж 

                                                
1 Гурков В.С. Гошко Р.Ю. Поселения…– С.296. 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 65. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 65. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 87. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 87. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області 
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другої половини ХХ ст. будинок перебудовувався, зокрема було прибудовано 

веранду до боковоїї стіні та замінено чотири вікна. При цьому план первісної 

забдови не було змінено. 

Описана будівля має видожену форму (12×9), складається із п’яти 

приміщень. Ухід до хати був із сіней (3×9): «Але сєнци там такиє здоровиє, а 

в сеньцах було пуд низом – пуд низ погреб був такий»1; зліва було житлові 

кімнати (4,5×4,5): «А сюди було зал, а дальше спальна»2, на право: «До була 

кухня, а там двери були до туди за кухньою комора»3. Із комори був другий 

ухід, який вів до господарського двору: «Двери були, там токи стояли 

отуди»4. Суцільний зруб (h = 2,7) складений в «чистий кут із бруса», із двох 

сторін «обшальований». Підвалини («подруби») розміщені на фундаменті. 

Для його спорудження по периметру майбутньої хати вкопували дерев’яні 

щити(0,2 м.), між ними закидали камінь. Поверх сипали пісок, який поливали 

водою, щоб пісок потрапив у щилини між камінням – це забезпечувало 

захист від просідання будинку5. 

Дерев’яна підлога викладена на дубові «подруби». Стелю підтримують 

шість поперечних сволоків. Дах чотирисхилий, на кроквах, урубаних у 

верхній вінець зруба. Перекритя «залізний дах», що частково зберігся й зараз. 

Зовні стіни білені по дереву. У середині «зроблено викидку» на «дранку». 

Хата мала вісім вікон: по два на бокових стінах, чотири – на фасадній, 

що виходять на дорогу. Світловий отвір становив 0,6 × 0,8 м., відстань від 

«подоконіка до фундаменту – 0,7 м. Лиштва зі прямокутним вехом, які 

компонуються із віконницями, набраними із профільованих дощок. Біля 

                                                
1 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 88. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 89. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 88. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області 
4 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 88. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 39. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області 
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вхідних дверей хати прибудований ґанок із двосхилим дахом, спереду 

пітримують дві стійки, ззаду його балки врубані у зруб будинку. 

Другий тип «домків» – це «круглі», уперше про їх існування в регіоні 

згадує К. Червяк1. Зокрема, дослідник дав узагальнюючий опис: «Це 

чотирьохкемрна хата, план якої складає звичайний квадрат, що його вздовж 

та впоперек розбито розбито стінами на два вущі та ширші приміщення»2. 

Щодо походження назви «домка», то К. Червяк вважає, «що психологічно він 

робить враження круглого»3. Щось подібне зазначають респонденти: «Бо вон 

є «кругли. З хати в хату до то довгенький, а це «круглий»4. Цей тип житла 

відзначався принципово новим способом забудови, навідміну від 

традиційних хат, які будували погонним способом (лінійним), приміщення 

що складали цей «домок» будувалися по-кругу навколо середини, 

утворюючи квадрат. 

Найбільш давні зразки хат, збудованими «круглим домком», відносяться 

до 80-х рр. ХІХ ст. У Бехах ми виявили рештки двох таких будівель. Увагу 

привертає хата в господарстві І. Сарнавського (1935 р.н.). Будівля 

складається з хати, сіней і комори, є залишком «круглого домка», який у 

1950-х рр. був поділений між двома господарями. У первісному плані 

споруда мала форму квадрата (8 × 7 м.) та складалась із чотирьох приміщень: 

двох житлових (4 × 4 м.), сіней і комори (4 × 3 м.).  

Детально вивчивши та обмірявши дану будівлю, можемо стверджувати, 

що вона становила суцільний зруб («сквозний»), висотою 2 м, складений із 

соснового бруса в «чистий кут», з’єднання якої «рибячий хвіст». Кути з двох 

сторін були «обшиті» дошками («обшальований»). У нижній площині вінців 

вибрана «драчка» – поздовжній паз для ужільнення прилягання вінців. 

Додатково «плашки» між собою з’єднуються за допомогою вертикально 

вбитих кілків – «тибльов». Дубові підвалини («подруби») розміщені на 

                                                
1 Червяк К. Шляхта околишня на Коростенщині.... – С.10. 
2 Там само – С.11. 
3 Там само – С.11. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 81. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
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укопаних камінях, які під вагою будинку просіли, тому складається 

враження, що «подруби» лежать на землі. Підлога постелена із дерев’яних 

дощок, раніше була глинобитна. Сіни та комора не мають стелі, у житловому 

приміщенні «столя» накладна («в розб’єшку»), її підримумують три 

поперечні «сволоки» («малі»), покладені на поздовжній «сволок» 

(«великий»). Якщо врахувати факт, що «великий сволок» проходить по 

середині однієї з кімнат, то можемо припустити, що інша кімната мала такий 

самий «великий сволок». Потрібно зазначити, що це єдиний у Бехах 

«круглий домок» із «великим сволоком». 

Дах будівлі чотирисхилий на кроквах, що врубані у верхній вінець 

зруба. Перекритя солом’яне. Зовні стіни не білені. У середині «зроблено 

викидку» методом «тиктування» – коли на забиті в стіну кілочки навішували 

глину із соломою. 

Хата мала шість вікон: по два на фасадній, тильній та боковій стіні. 

Розміри світлового отвору складали 0,6 × 0,75 м., відстань від «подоконіка до 

«подруби» – 0,65 м. Віконні отвори прикрашені лиштвою («обшальованиє») 

із трикутним верхом. Його декор доповнений накладними дерев’яними 

ромбами та кругами. По верхньому краю лиштву прикрашають фільовані 

дошки, оздоблені смугами з вірізаними ромбами. Бокові вертикальні дошки 

внизу вирізблені трапецеподібними зубчиками, верх прикрашають накладні 

квадрати. 

Рештки іншої будівлі 80-х ХІХ ст., збудованої «круглим домком» 

знаходяться по вулиці Гай. Уціліла частина зрубу із трьома вікнами. Можемо 

стверджувати, що раніше зазначена хата складала квадрат 8 × 8,5 м. На 

відміну від першої архітетурної пам’ятки, тут був відсутній «великий 

сволок». У середині будинок побілени «по дереву», зовні – навколо вікон. 

Розглянуті вище залишки архітектурних споруд, на нашу думку, є 

першими зразками хат, збудованими «круглим домком» не тільки в Бехах, 

але й на Коростенщині, оскільки ми не знаходили таких згадок у літературі. 

Також у студіях, присвячених даній проблематиці, поява «круглих домків» 



 66 

відноситься до початку ХХ ст.1. Щодо можливості існування даних будівель 

раніше, то історичні джерела не підтверджують цього факту. Зокрема, у 

середині ХІХ ст. священик із села Дідковичі писав, що «будинки дворян 

Дідківських, Васьківських, Беховичів, Каленських та інших нічим не 

відрізняються від селянських. Житло складається із хати і комори, з’єднаної 

сіньми»2. Описана А. Потаповским будівля є тридільною Х×С×К, що була 

найпоширенішим житло в регіоні до середини ХХ ст. 

Споруджені протягом першої третини ХХ ст. будинки за схемами 

співідносяться з «домками» попереднього періоду, проте займають більшу 

площу (8 × 9,5 м: або 9 × 10 м.), стають вищими (від 2,1 до 2,5 м). Відповідно 

збільшується розміри вікон: ширина віконної рами – від 0,7 до 0,8 м, висота 

від 0,8 до 1 м. Набувають розповсюдження двері, набрані із вузьких дощок «в 

йолку» або ромбами. 

Наличники прикрашені пропиленими узорами із симетрично 

розміщених рослинних або зооморфних мотивів. У 1920 – 1930-ті рр. для 

бокової обшивки використовували профільовані дошки, які зверху і знизу 

оздоблювались фільованими рейками та накладними дерев’яними 

геометричними фігурими. Даний декор, на думку дослідників, імітує колони, 

які були поширенні в будівництві панських маєтків3. Зокрема, наслідування 

колонади втілилося на ґанках: стійки, на яких трималось перекриття, 

посередині мали форму восьмикутника, а кінці – чотирикутні, це імітувало 

базис знизу й капітель зверху. 

З метою повного дослідження «круглих домків» потрібно зупинитися на 

характеристиці інтерєру. Уходили до хати через сіни, ліворуч двері, які вели 

«у великий покій»4, де праворуч знаходилась піч повернута «челюстями» до 

фасадної (лівої) стіни. По діагоналі від печі, в дальньому куті, розташований 

святий кут – «покуть». У стінах, які його утворюють, прорізано два вікна, 

                                                
1 Червяк К. Шляхта околишня на Коростенщині… – С.11. 
2 Потопальский А. Отличительные черты жителей… – С. 317 – 318. 
3 Гурков В.С. Гошко Р.Ю. Поселения… – С.285. 
4 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С.49. 
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розташованих на відстані 1 м від кута. Третє вікно було зліва від входу, 

навпроти печі, біля нього на «сєнешной» стіні висіла полиця для посуду – 

«мисник», з фігурними вірізами у формі кінської голови на бокових стінках – 

«з коником». Такі полиці, крім села Бехи, поширенні по всій території 

Середнього Полісся1. 

Під вікнами стояли широкі лави. Біля них у дальньому кутку, по 

діагоналі від печі, був стіл. По лівій (фасадній) стіні й до «покуті» вісіли 

ікони, прикрашені довгим рушником – «звєскою» (від 4 до 5 м.). Бехівські 

завіски початку ХХ ст оздоблені узорами зробленими закладною технікою, 

від чого походить назва орнаменту – «переклад»2. В основному це три 

полоси, перша широка включає такі елементи «кривулі» – хвилеподібні лінії, 

антропоморфні зображення – «козаки» та ромбовидні «маківки», «хрести», 

«пальчики». Інші орнаментальні полоси розміщені по принципу звуження. 

Ікони стояли на спеціальній поличці («божник»), яка складались з двох 

рейок, нижньої та передньої. Верхння частина передньохї оздоблювалась 

вирізами у вигляді зубців (хрестоподібними або у вигляді трикутника і 

трапеції), по діагоналі прикрашений вигравіруваними шестигранними 

розетами.  

За піччю розташовувались двері, які вели до іншої кімнати – «покою»3. 

За дверима вздовж середньої стіни, яка перегороджувала дві кімнати, 

знаходилось ліжко («ложе»). Як зазначає К. Червяк, «ліжко до певної міри 

являються зовнішнім виразом гонору шляхти, адже воно є обов’язковим у 

помешкані шляхтичів, на відміну від «мужиків», які спали на дерев’яних 

нарах («пул»)»4. Про побутування ліжка на початку ХХ ст. в Бехах 

засвідчують наші інформатори: «Кровать така дерев’яна, ну не така, як оце 

ше різблена, а просто так, такі била були дерев’яні. Це батько з матір’ю на 

                                                
1 Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов (Поселения, 

жилища и хозяйственные строения) / Е.Э.Бломквист // Восточнославянский 

этнографический сборник. – М.: Наука, 1956. – С. 227. 
2 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С.434. 
3 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С.49. 
4 Червяк К. Шляхта. околишня на Коростенщині…– С.14. 
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кроваті а ми всі п’ятеро на печі спали, а літом на підлозі»1. За матеріалами 

Л. Пономар, ліжко увійшло до побуту бехівців з 80-х рр. ХІХ ст.2. Проте, як 

засвідчують наші польові матеріали, на початку ХХ ст. ліжко не було 

поширене масово в Бехах, а дерев’яні нари для спання побутували до 

середини століття: «Тодє, хто, в кого кроваті були; дерев’яниє поли з 

соломою»3 або «Пол такий і так стоїт вон»4. 

Декор інтер’єру доповнював один із багатьох килимів – «у человєки», «у 

козаки», «у кулаки», «тарєлкі», «круги» та у «вазони», який прикрашав стіну 

над ліжком. У святкові дні килимом накривали постіль, а поверх викладали 

подушки з витканими узорми («вазонини», «яблучка», «ягоди», «кручки», 

«роги», «пазурі», «кривулі», «пальчики», «козаки», «маковки», «хрести») на 

наволочках. Великий дубовий стіл був застелений скатеритиною, тканою із 

сіро-білого полотна («раба»), з геометричним малюнком повсій площині – «в 

клєтку». 

Друга житлова кімната – «покої», отоплювалась грубою або лежанкою, 

розташованою справа від дверей. За нею два ліжка, розміщених г-подібно у 

правому дальньому куті. З лівого боку від дверей дерев’яна шафа для одягу. 

По діагоналі від груби, в дальньому куті, лава і стіл, над якими висіли ікони. 

Інколи по обидва боки від стола, вздовж стін, стояли скрині. Розташування 

вікон ідентичне по відношенню до першої кімнати: два вікна біля стола, 

третє біля шафи. 

Дану кімнату могли використовувати як житло, для молодої сімї: «Мі в 

другой хатє (кімнаті) жили, а батькі тута, в пешой»5. Також просто збиралися 

на «беседи», а весь інший час кімната була закрита, як пише В. Кравченко 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 30. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Пономар Л. Іще недавно на землі Древлян….– С.28. 
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 61. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
4 Там само, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 82. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 59. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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пише, що протягом літа в «покій» протягом літа нікого не пускали1. 

Використання «покою» могло залежати від кількості членів сім’ї. Оскільки 

друга кімната завжди прибиралась краще, ніж перша, то її називали «чиста 

хата» або «покої»2. У цій кімнаті раніше стали використовувати груби та 

лежанки з димовідводом назовні («коменом»). 

Облаштування інтер’єру бехівської хати відповідало 

загальноукраїнським та регіональним традиціям щодо розподілу 

внутрішнього простору на вогнище, місце для споживання їжі та частину для 

відпочинку. Наявність у кімнаті дерев’яної підлоги, ліжка, шафи та 

оздоблення її специфічно орнаментованими тканинами (килими, завіски, 

скатертини, покривали) створювало особливий затишок в інтер’єрі 

шляхетського житла, підкреслючи естетичні вподобання бехівців. Все це 

було вираженням локальної ідентичності «околичної» шляхтити. 

Недостатньо вісвітленою в науковій літературі залишається тема появи 

«домків». Як засвідчують польові матеріали, найдавніші хати збудовані 

«круглим домком» у Бехах відносяться до 80-х рр. ХІХ ст. У науковій 

літературі така будівля отримала назву «шестистінка» або «хрестовик»3. 

Вони поширені на півночі Росії, та півдні в степових районах4. «Домки» із 

круговим ходом побутували на Полтавщині в кінці ХІХ ст. та представляли 

трьохкамерну будівлю з двох житлових кімнат із сіньми, всі приміщення якої 

з’єднані дверима, тому помешкання можна обійти по кругу5. Подібний тип 

хати в кінці ХІХ ст. був розповсюджений також у межах південої 

Слобожанщини6. «П’яти-» та «шестистінки» кінця ХІХ – середини ХХ ст. 

зафіксовані нами й на Чернігівщині. Попри широку географію поширення, 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С.49. 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 61. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
3 Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских…– С. 150. 
4 Так само – С.151. 
5 Русов А.А. Поселения и постройки крестьян Полтавской губернии / А.А.Русов // 

Сборник Харьковского историко-филологического общества. – Харьков, 1902. – Т ХІІІ. – 

Ч.2. – С. 104-105. 
6 Космина Т. Поселення, садиба, житло….– С.35. 
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«шестистінки» («круглі», «хрестовики») – квадратні будинки з 

чотирьохсхилою покрівлею зустрічаються рідше, ніж п’ятистінки, які 

належали вони заможним селяна1. 

Появу даного типу житла дослідники пов’язують із ускладнення 

традиційних будівель методом поділу кімнат або прибудові нових2. 

Найбільш давні зразки «круглих домоків» у с. Бехи сладені із суцільногу 

зрубу та представляють цілісну архітектурну композицію. Тому ці споруди 

не мають ознак прибудови. Щодо гіпотези про поздовжній поділ традиційної 

хати, то він практично не можливий. По-перше, у такому випадку велика 

вариста піч опинилась би у другій кімнаті («покої»), що не відповідає вище 

змальованому інтер’єру «круглого домка». По-друге, площі житлових кімнат 

«круглих домків» і традиційних хат – ідентичні (4 × 4 м –у кінці ХІХ ст., 5 × 

4 м. початку ХХ ст.). З цього можемо зробити висновок, що дана будівля 

була запозичена бехівською шляхтою. 

На нашу думку, «круглі домки» в Бехах поширилися під упливом міста. 

По-перше, з появою домків поширюється зруб у «чистий вугол», а ця техніка 

будівництва використовувалася раніше в містечковому будівництві3. По-

друге, у «круглих домках» уперше з’являється лиштва, яка прикрашали вікна 

й не була характерною для традиційного житла Середнього Полісся. Її поява 

пояснюється впливом російської культури, де даний тип декору був відомий 

у міському будівництва в ХVІ – ХVІІ ст.4. По-третє, забудова хати «круглим 

домком» на початку ХХ ст. поширюється в основному в тих шляхетських 

селах, які знаходились недалеко від Коростеня. 

Як засвідчують польові матеріали, перші хати, збудовані «круглим 

домком» відносяться до 80-х рр. ХІХ ст. Вони мали деякі риси притаманні 

традиційному бехівському житлу, зокрема «великий сволок», відсутність 

стелі в сінях та коморі, розміри та розміщення вікон, однакові площі 

                                                
1 Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских… – С. 150. 
2 Там само. – С.148. 
3 Гурков В.С. Гошко Р.Ю. Поселения…– С.302. 
4 Там само – С.303. 
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житлових кімнат «круглих домків» і традиційних хат, але відрізнявся 

плановою структурою. 

Отже, виходячи із планової структури бехівського житла кінця ХІХ –  

середини ХХ ст., його можна розділити на дві групи. Першу групу складають 

типи помешкань, які мають лінійну забудову (погонну) або традиційну. 

Друга група представлена поздовжнною та поперечною житловою забудовою 

(«по кругу»), що була поширена в шляхетських селах регіону і особливо в 

Бехах. 

Характеризуючи житло, потрібно зупинитися на конструктивно-

технологічних особливостях його окремих части, адже це є показником рівня 

будівельної техніки, яка характеризує локальні відміності в житловому 

будівництві. У цьому контексті важливим залишаються також світоглядні 

уявлення, які супроводжують будівництво. 

Вибираючи місце під хату, окрім раціональних міркувань, намагалися 

уникати місцевості з певною аномалією, «якшо гром бив туда»1. Також 

заборонялося будувати на стежках і руїнах, навіть якщо цього вимагає 

ситуація «хоч трошки отступить»2. 

Будівництво розпочиналося із «закладщини» – встановлення підвалин 

(«подруб») нового житла. Дубові «подруби» встановлювали на тверду 

основу. Для цього використовували камінь, який закладали по кутах 

(«вуглах») та біля входу майбутьнього будинку3. На початку ХХ ст. в 

гранітна основа робиться по всьому периметру. Із «закладщиною» пов’язані 

різні прикмети і повір’я. Зокрема, в Бехах вважалося поганим знаком 

закладати хату у високосний рік. Велике значення також мав і день тижня, а 

саме – понеділок і пятниця вважалися несприятливими. Узагалі для початку 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 77. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 76. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 77. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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будь-якої важливої справи найкраще підходили чоловічі дні – вівторок і 

четвер. 

Підвалини між собою з’єднували за допомогою зрубу в «простий 

замок», у середині якого робили заглибини, куди вкладоли гроші 

«червонци». Р. Сілецький вважає, що дана традиція є пережитком – 

будівельним жертвоприношенням 1. У Бехах побутувала традиція закладати 

гроші під всі чотири кути хати2 або під покутній, крім цього, ще лили 

свячену воду й після закінчення «закладщини» ставили маленький хрестик3.  

Наступний етап, будівництво стін житла – «зруб». Обстеження 

бехівського житла другої половини ХІХ ст. дає можливість стверджувати, що 

стіни житлової частини хати робилися з сосни зрубною технікою. 

Особливістю будівельної традиції було використання товстої деревини для 

побудови стін хати: висота однієї «плашки» в Бехах була від 40 – 45 см, тому 

зруб у більшісті бехівських хат складається з п’яти або шести вінців. 

Бехівські майстри зводили хати із соснових «третин», колод, протесаних на 

1/3 їх товщини (20–30 см.). У нижній частині колоди вибирали поздовжній 

паз – «драчку», яка забезпечувала щільність прилягання «плашок», також 

використовуючі також мохову прокладку. Кутові врубки вибрані у верхній 

частині. Замок односторонній – «косинкою». Плашки між собою 

з’єднувались за допомогою «тиблів» – дубових кілків. 

Торці багатьох будинків мають п’яти- і шестигранну форми. Остання 

була мало поширена в Бехах, нами були виявлено всього три такі хати. 

Однією із особливостей традиційної хати були протесані у формі 

п’ятигранника торці. Потрібно зазначити, у зрубі, що складений з протесаних 

колод, торці у формі шестигранника, з такого матеріалу будували будували 

                                                
1 Сілецький Р. «Закладщина хати на Поліссі: обрядово-звичаєвий аспект» / Р.Сілецьки // 

Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип.1. Київське 

Полісся. 1994. – Львів Інст. Народознавства НАН України. 1997 – С.90. 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 77. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 78. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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переважно стіни комор. Тому можемо припустити, що шестикутна огранка 

виступів є більш ранньою. Аналогічні шестигранні гнізда – відбитки від 

дерев’яних вінців – збереглися у викладених із каменю Київських Золотих 

воротах (1037 р.)1. Подібна обробка поширена по всій теріторії Середнього 

Полісся та співпадає з територією проживання древлян. Це дало можливість 

М. Приходьку припустити, що обробка вінців шестикутником була поширена 

в будівельництві древлян (VIII – IX ст.) і збереглася до наших днів2. У Бехах 

також побутували шестукутні кінці зрубу, які подекуди викристовували на 

початку ХХ ст. в будівництві токів, комор. Використання «третин» вплинуло 

на зміну форми оздоблення торців із шести- на п’ятигранну. Така традиція 

має давнє коріння, зокрема хата із села Бехи кінця ХVIII ст. у Національному 

музеї архітектури та побуту має п’ятикутну огранку виступів зрубу. 

З кінця ХІХ ст. поширюється мода на «чистий вугол» без випусків. 

З’єднуючи «плашки», використовували «французький замок» та «канюк», які 

малопоширені в Бехах. Для будівництва «домків» використовували зруб у 

«чистий вугол» техніка «риб’ячий хвіст», що побутувала в містечковому 

будівництві3. 

Традиційне бехівське житло мало одни поздовжний великий сволок, що 

підтримував три поперечні, на які накладалася стеля («столя»). Для хат 

характерний був дах на кроквах, які врубувались у верхній вінець стіни. 

Після того, як встановили крокви, на гребені майстри закріплювали букет із 

польових квітів («квєтку») або «голяку» – березову гілку, що означало 

закінчення основних будівельних робіт. 

Стіни хат не білилися зовсім або тільки навколо вікон, а в середині були 

побілені («помазаниє») по дереву. У першій половині ХХ ст. стіни із 

середини утеплюють глиною перемішану із соломою, яку набивали на 

                                                
1 Приходько М. Особливості сільського житла на Поліссі / М.Приходько // НТЕ. – К.,1970. 

– № 6. – С. 50. 
2 Там само. – С.50. 
3 Гурков В.С. Гошко Р.Ю. Поселения…– С.302. 
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дранку прибиту навхрест до стіни («робили викидку»). Як зазначають 

дослідники, це явище на селі поширилося під впливом міста1. 

Кількість вікон, їх розміщення були традиційними: одне вікно було в 

причілниковій стіні і два в лобовій. Розташовували вікно не білше одного 

метра від кута споруди. Висота вікон – 80×90 см, ширина – 60×70 см, у 

деяких хатах, які налжать до середини ХІХ ст. висота вікна залежала від 

вінців, так як вікно задовбували в два вінці. У 1920 – 1950-х рр. 

збільшуються віконні отвори, при оздобленні яких використовують різну 

лиштву. 

На початку ХХ ст. в житловому будівництві села Бехи, перед ухідними 

дверима до хати з’являються криті ґанки, які були запозиченні із садиб 

поміщиків2. Висота вхідних дверей була від 140 до 160 см, а ширина – 120 – 

150 см. З кінця ХІХ ст. серед бехівської шляхти був поширений звичай 

оздоблювати двері наличниками у формі ромба. 

Отже, будівництво бехівського житла попри загальнорегіональні 

закономірності, мало деякі конструктивні особливості, зокрема з появою 

«круглих домків» у Бехах поширюється з’єднання зрубу в «чистий вугол», 

з’являються лиштва на вікнах та кам’яний фундамент по всьому периметру 

будівлі. Подібні нововведення були притаманні для містечкового 

будівництва протягом ХІХ ст., тому можемо припустити, що «круглий 

домок» поширився в Бехах під упливом міста. Підтвердженням цієї думки 

може слугувати факт поширення «домків» на початку ХХ ст. у шляхетських 

селах, які знаходились недалеко від Коростеня. Також нам не вдалось 

виявити перехідного типу житла від «погонної» (лінійної) до забудови «по 

кругу», що може бути свідченням запозичення типу житла наседенням 

шляхетських сіл Середнього Полісся. 

 

 

                                                
1 Приходько М. Особливості сільського житла на Поліссі…– С. 50. 
2 Гурков В.С. Гошко Р.Ю. Поселения…– С.302. 
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2.3 Господаська діяльність та традиції перобки продукції. 

 

Основою культури життєзабезпечення населення є господарська 

діяльність, яка направлена на отримання природних або штучно вироблених 

та необхідних для існування ресурсів: їжі, сировини й будівельних 

матеріалів. Серед традиційних галузей господарства виділяють землеробство, 

твариництво, промисли. 

Землеробство мало найбільше значення в забезпеченні населення їжею, 

кормом для худоби, сировиною для виготовлення одягу. Значення 

хліборобства відображено в народній мудрості населення Бехів: «Хліба не 

наробишь, то сокира та молот не прогодують»1. Досліджуючи землеробську 

діяльність, у першу чергу в межах села маємо звернути увагу на аграрні 

угіддя, систему рільництва, від якої залежить відновлення родючості 

ґрунтів2. Остання зумовлена природними умовами, технічним розвитком та 

традиціями, які склалися в регіоні. 

Бехівці, як і населення Полісся, були знайомі із різними системами 

землеробства. Найдавнішою була «підсічна» або вирубно-вогнева. Джерела 

підтверджують її існування на Поліссі до кінця ХІХ ст.3. Тривале існування 

«підсіки» зумовлене було наявністю лісів. В описі господарства Овруцького 

повіту середини XVI ст. знаходимо запис про вирубно-вогневе рільництво. 

Так, починаючи від свята Петра і Павла, рубають ліс, дерева складають на 

купи. Наступною весною після Паски їх підпалюють. Попіл, який залишався 

після пожежі, слугував добривом для землі4. На такій ділянці сіяли протягом 

шести – восьми років без додавання будь-яких органічних добрив. За 

традицією, спочатку сіяли просо або льон, на другий рік – жито та інші 

                                                
1Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С.209 
2 Горленко В.Ф. Хліборобство / В.Ф.Горленко // Українці: Історико-етнографічна 

монографія у двох книгах. Книга 1. – Опішне: «Українське народознавство», 1999. – 

С. 248. 
3 Забелин А. Военно-статистическое обозрение Волынской губернии. / А.Забелин. – Киев: 

Типография штаба Киевскаго военнаго округа, 1887. – Ч.1. – С.53. 
4 Клепатский П.Г. Очерки по истории киевской земли… – С.455. 
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зернові культури. В XVI – XVII ст. спочатку сіяли яру пшеницю та ячмінь1. 

З середини ХVI ст. поширюється спосіб коли на підсіці одночасно сіяли жито 

та ячмінь у пропорції один до двох. Ячмінь восени збирали з поля, а жито 

залишалося на зиму, дозріваючи наступного літа2. Наявність фільварків – 

дворищ в Овруцькому та Мозирському повітах свідчить про розвиток 

хліборобства, орієнтованого на ринок3. З цим  пов’язані зміни у традиційній 

системі сівозмін. Зокрема, в Бехах за люстрацією 1552 р. існувало одне 

дворище – тип господарства з використанням праці наймитів,або залежних 

селян4. 

Вирубно-вогнева система землеробства передбачала наявність лісу, який 

не може швидко відновлюватись. Тому поряд підсікою застосовували 

переліг, який дослідники вважають переходом від до орного землеробства5. 

Переліг також відноситься до екстенсивних форм землеробства, виключає 

угноєння ділянки, родючість якої відновлюєть природнім шляхом. Така 

система землеробства існувала на Поліссі до кінця ХІХ ст.6. 

Однак малородючі піщані грунти Полісся вимагали постійного 

підживлення, тому переліг трансформувався у двопільну і трипільну парову 

систему, яка побутувала в Бехах в кінця ХІХ – початку ХХ ст. Так, 

В. Кравченко зазначає, «що за звичаєвим правом обов’язково сіють гречку, 

після гречки – жито, а третій год іде під випас в толоку»7.  

Статистичні дані про кількість посівних площ та їх розподіл у селі Бехи 

кінця ХІХ ст. відсутні. Але можна скористатися матеріалами А. Забеліна, які 

присвячені Овруцькому повіту8. Вони засвідчують, що жито займало 34%, 

картопля –27%, гречка – 18%, овес – 16 %, озима пшениця – 1,4%, яра 

                                                
1 Клепатский П.Г. Очерки по истории киевской земли… – С.455. 
2 Там само. – С.456. 
3 Там само. – С.450. 
4 Там само. – С.412. 
5 Павлюк С.П. Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект / С.П.Павлюк. – 

К.: Наукова думка, 1991. – С.69. 
6 Забелин А. Военно-статистическое обозрение Волынской губернии …– С.248. 
7 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С.209. 
8 Забелин А. Военно-статистическое обозрение Волынской губернии...– С.251. 



 77 

пшениця – 1.1%, інші ярові – 1,7% загальної площі1. Якщо накласти ці дані 

на трипільну систему, то отримаємо порядок посіву, що побутував у регіоні, 

зокрема в селі. Ділянку, яка була під паром з вересня, після Семена 

(1 вересня за старим стилем), орали на дзяб, а взимку угноювали2. Оскільки 

земля удобрювалась протягом зими, то можемо зробити висновок, що 

озимина не підживлювалась, про що свідчать й польові матеріали: «Не хто 

гною, з поконвьєку, под хлеб не давав»3. На підживленій органічними 

добривами ділянці сіяли гречку, картоплю й технічні культури – льон та 

коноплі «люблят на новинє»4. На другий рік сіяли жито, пшеницю та овес. 

Ще на наступний рік земля відпочивала під посовищем («облогувала»). 

Землеробські роботи – початок і кінець сівби, визначались 

сільськогосподарським календарем. Зокрема, озиме жито сіяли протягом 

вересня, який в Бехах називали «житосій»5. Початок сівби озимини припадає 

на свято Семена-житосія 1 вересня (14 серпня за ст. ст.): «Хоч одну жменьку 

жита, в цей день посєят положено»6. Кінцевим терміном посіву озимини було 

свято Івана Богослова на 9 жовтня (24 вересня за ст. ст.): «Хто не посєє до 

Богослова, не варт доброго слова»7. 

Після посіву жита з вересня починали переорювали пар на дзяб, орали 

від країв до середини, «на розкидку». Таку ділянку протягом зими початку 

весни підживлюваливали. У першій половині ХХ ст. основним добривом був 

гній, який накопичувався в господарстві за зиму. Упродовж лютого-березня 

                                                
1 Забелин А. Военно-статистическое обозрение Волынской губернии... – С.252. 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 37. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 38. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
4 Там само, ф. ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 15. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
5 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С.362. 
6 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 16. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
7 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 38. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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гній вивозили на поле й поки він вологий, намагалися заорати: «Лекше 

приоруєца»1 або «Як висохне, не тей уже»2. 

Весною сівбу розпочинали після Благовіщення, 7 квітня, (25 березня 

за ст. ст.). У Бехах говорили: «До Благовьєщеня грех землю чепат»3 або 

«Земля до Благовьєщеня одихає»4. Спочатку сіяли овес: «Кинеш в грязь, 

будеш князь. Кинеш в болото, буду як золото»5. Потім сіяли інші злакові – 

ячмінь та яру пшеницю. Картоплю садили у травні: «В маю, колись була така 

прикмета, коли яблунє цветуть»6. На початку ХХ ст. в Бехах поширюється 

спосіб посадки картоплі під плуг. Коли земельна ділянка оралася від 

середини («складу») і до країв – «на всклад», картоплю накладали 

(«подкидали») в кожну другу борозну. Просо сіяли у другій декаді травня, на 

Костянтина та Олену (21 травня за ст. ст.)7. Однією з останіх сіяли гречку: 

«До Миколи не сєй гречки і не стрижи овечки»8. Її посів припадав на кінець 

травня – першу декаду червня. 

Окрім основного земельного масиву («поля»), біля хати знаходились 

невеликі ділянки землі – «город», на яких садили «городину» – капусту, 

цибулю, часник, буряки, моркву, огірки. Зокрема, часник висаджують восени 

після Покрови, на зиму прикривали гноєм, «шоб не померз»9. Буряки, моркву 

й огірки сіяли в першій декаді травня. Огірки висівали на Івана Довгого, щоб 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 40. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 55. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 80 Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області.. 
4 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 16. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 38. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
6 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 81. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
7 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С.356. 
8 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 5. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
9 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 11. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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«були довгі» (8 травня за ст. ст.)1. Посів городини залежав від фаз місяця, 

зокрема сприятливим вважався молодик2. 

Від майбутнього врожаю залежало життя родини, тому із оранкою та 

сівбою пов’язані численні звичаї та обряди. Заборонялося сіяти, якщо в селі 

був покійник, «бо врожай замре»3, також в «Стречений день», той що 

припадало на Стрітеня4. Також не сіяли в дощ, «бо один метлюк буде 

рости»5. Не рекомендувалося починати будь-яку роботу в понеділок. 

Сприятливими днями для городини вважалися жіночі дні – середа, п’ятниця і 

субота6. Розпочинати посівну краще в «рожествений день». При першому 

виїзді в поле господиня кропила свяченою водою коней, воза та інший 

реманент7. Перед тим, як засіяти, господар молиться: «Господи-Боже, 

благослови!»8. 

Для визначення майбутьнього врожаю спостерігали за погодою. Так, 

добрим для посіву вважався той день, в який після Нового року було багато 

інію9. Також говорили, «якщо снєгу на Крещеніє нема, то не буде урожаю»10. 

Дане спостереження раціональне, бо саме сніг захищає озимину від морозів. 

Якщо на Стрітення та Явдохи «довгі сопляки вісят в стрісі, то буде великий 

льон»11. Крім цього, удавалися до гадання, щоб передбачити майбутній 

урожай. Зокрема, кожна хлібина, яку пекли на Багату кутю, отримувала назву 

злакової культури, що висівалося в господарстві. Господиня казала: «Це на 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С. 375. 
2 Там само. – С.375. 
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 61. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
4 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 16. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 40. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
6 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С. 375. 
7 Там само. – С. 362. 
8 Там само. – С. 362. 
9 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 349. 
10 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 39 Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
11 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С. 389. 
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жито», на другу – «Це на гречку»1. За народним уявленням краще вродить та 

культура, хлібина якої буде пишна і висока. У Бехах на початку ХХ ст. 

побутував звичай на Юрія качатися в житі, що має давньословянске коріня.  

Важливою ознакою господарських систем є технічне забезпечення, яке є 

показником рівня суспільного розвитку. Серед сільськогосподарських 

виділяють знаряддя для: обробітку грунту; збирання та переробки врожаю2. 

На початку. ХХ ст. землеробство в Бехах, як і в регіоні, мало виключно 

орний характер. В Україні використовували три види тяглових орних 

знарядь: плуг, рало і соха3. Дослідники зазначають, що на території Західного 

і Середнього Полісся був поширений «поліський» тип сох з дишлом4. 

В. Кравченко зазначає, що на початку ХХ ст. соха серед бехівців не 

побутовала, її подекуди застосовували в ХІХ ст.5. Нам також не вдалось 

виявити дане знаряддя. 

На на початку ХХ ст. плуг був основним орним знаряддям. Для села 

Бехи були характерні два типи плугів: з передком – «телєжка» та без передка 

– «норчак». Плуг «телєжка» складався з двох частин: робочої – плуга, 

тяглової – передка («телєжки»). Основні складові робочої частини – полоз, на 

який спирався плуг; залізний леміш («лемеш»,«сошник»), що підрізав землю 

із низу; дерев’яна полиця («отвал»), відвалювала «скибу» землі; грядиль 

(«градиль») – з’єднував робочу частину й передок; «чересло» або «резак» – 

різак, що забивався вертикально посередині грядиля; дерев’яні ручки для 

управління плугом. На початку ХХ ст. дерев’яну полицю заміняють 

металевим відвалом («отвал»), хоча старші люди використовують назву 

«полиця». Нами був виявлений плуг «телєжка», де леміш і відвал зробленні з 

одного шматка заліза – «довга полица», що була підігнута із низу 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С. 347. 
2 Горленко В. Ф., Бойко І. Д., Куницький О.С. Народна землеробська техніка українців 

(Історико-етнографічна монографія) / В.Ф.Горленко, І.Д.Бойко, О.С.Куницький. – К.: 

Наукова думку, 1971. – С. 27. 
3 Там само – С. 31. 
4 Глушко М. Історія нородної культури українців: навч. посібник / Михайло Глушко. – 

Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 101. 
5 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 144. 
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горизонтально. У зв’язку із використанням металевого відвала, та 

враховуючи м’ягкість ґрунту, чересло стає не потрібним, тому протягом 

першої половини ХХ ст. його перестали використовувати. «Передок» 

складається з осі, двох коліс, праве з них – те, що в борозні, більше за ліве; 

«коромесла», до якого кріпились «кручки». Коромесло з віссю з’єднувалось 

за допомогою «сниц». Зверху над віссю кріпився дерев’яний брусок 

(«подушка»), на який лягав грядиль, що з’єднували з «передком» за 

допомогою ланцюга і шворня (або «палец»). 

Плуг «норчак» мав таку саму будову, як робоча частина «телєжки», 

тільки на кінці грядиля розміщувалась гребінка («гребйонка») з «кручком», 

для регулювання глибини й ширини оранки. Піднімаючи її вгору, 

збільшували глибину, а опускаючи – навпаки, зменшували. Ширину 

регулювали переставляючі «крючок» по гребінці вправо і вліво. 

Для розпушування ґрунту використовували борони. У Бехах на початку 

ХХ ст. були поширенні рамочні борони трапецієподібної форми з 

дерев’яними та залізними зубами. Борона складалася з п’яти товщих 

поздовжніх та двох поперечних тонких брусків знизу. Дерев’яні зубці робили 

з дуба прямокутної форми, під час використання знаряддя вони самі 

загострювались. Борона мала 25 зубців («зубов»), по п’ять на кожний 

поздовжній брусок. Нам не вдалось зафіксувати плетені борони, але відомо, 

що вони дійсно побутували в регіоні на початку ХХ ст. 

Крім тяглових, селяни застосовували ручні знаряддя для обробітку 

ґрунту – сапу («копаниця»), заступ тощо. Бехівські сапи можна розділити на 

дві групи: копаниці («копаници») та «рогачки». Копаниці за формою робочої 

частини діляться у свою чергу на квадратні й трикутні, з рівним або 

овальним лезом. Робоча частина зроблена із залізного полотна, нижня 

сторона якого загострена, а до верхньої прикріплена невеличка трубка 

(«вухо»), в яку забивали держак. «Рогачка», тризуба сапа, призначена для 

спушення й розчистки ґрунту після оранки та викопування картоплі. 
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Як і скрізь по Україні, у Бехах використовували різні лопати. Так, у 

ХІХ ст. в Бехах були поширені дерев’яні лопати. Зокрема, В. Кравченко 

згадує «мач», що на початку ХХ ст. вийшов з ужитку1. Це знаряддя має 

веслоподібну форму, його використовували при викидані гною. Лопата, у 

якій робоча частина обкована залізом, яка була найбільш поширеним 

варіантом заступа в XVIII – XIX ст.2. У Бехах на початку ХХ ст. поширені 

були заступи, робоча частина яких була суцільно залізною. 

Для збору врожаю використовували два основні знаряддя – серп і косу. 

Остання була більш продуктивною, тому витіснила серп і стала переважати з 

кінця ХІХ ст.3. Хоча, як засвідчують польві матеріали, серп у Бехах 

використовували до 70-х рр. ХХ ст.: «Іще при Брежнєву серпом в дома 

жала»4. У селі нам удалося зафіксувати два види серпів – із гладким та 

зазубреним лезом, проте вони всі фабричного виробництва. 

Виробництво кіс в Україні з кінця ХVІІІ ст. було монополізовано 

фабричною промисловістю5. Тому особливості стосувалися лише назв 

окремих деталей. Коса складалася з робочої частини, власне коси та 

дерев’яного держака – «косє». Держак і робочу частину з’єднували за 

допомогою «наперстка» – залізного кільця та клинка. При косінні злакових 

до коси додавались «грабки». 

Косіння вимагало великих зусиль і тому було прерогативою чоловіків. 

Перед роботою косу клепали використовуючи молоток і «бабку» – невеличке 

залізне наковадло. Для точіння коси на Поліссі використовували «мантачку». 

Нами було зафіксоване це знаряддя: це дерев’яна дощечка (довжина 30 см, 

ширина 6 см), яка з однієї сторони має невеликі заглибини, в них заливалася 

живиця із піском. Крім зазначеного знаряддя, використовували точільний 

камінь, який також називали «мантачкою». 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 143. 
2 Горленко В.Ф. Хліборобство…– С. 261. 
3 Там само. – С. 266. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 33. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
5 Горленко В.Ф. Хліборобство – С. 266 
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Початок сінокосу – заготівлі сіна, не був прив’язаний до конкретної 

дати. Проте, як засвідчують польові матеріали, початок цих робіт 

приурочувався до Зелених свят: «Колись сєно косилось послє Тройци»1. 

Кінцевим терміном вважався початок серпня – свято Іллі. У народі говорили: 

«Прийде Ілля наробить гнилля», «До Іллє сіно сохне под кущом, а послє Іллє, 

то і на куще невисохне»2. З однієї ділянки сіно могли збирати двічі: «пеше 

сєно» та «отавва», яку могли збирати до середини серпня, до Спаса 

(19 серпня). 

Початок жнив – «зажинки», приурочувався до свята Петра і Павла: 

«Петро має в шапці стоять»3. У Бехах на початку ХХ ст. святкували 

Полупетра, наступний день після свята, у цей день збирали толоку жати 

жито4. Перший сніп називали «зажинок», він мав ритуальне значення – на 

Святий вечір його вносили до хати і ставили на покуті. Жито і пшеницю 

складали у снопи, які зв’язували перевеслами, скрученими з житньої соломи 

або осоки. Снопи складали в копи, які потім перевозили до току. Жнива 

закінчувалися «обжинками», що приурочувалися до свята Іллі: «Петро 

зажинає, а Ілля обжинає»5, або до Спаса, від чого й походить назва «Спасова 

борода» – жмут колосся, який позакінченню жнив лишали на полі та 

обв’язували червоною стрічкою, клали під нього хліб та сіль. У Бехах відома 

ще одна назва – «борода». Описаний обряд є язичницьким пережитком та 

символізує жертву предкам за зібраний врожай6. 

Для згрібання скошених трав та збіжжя використовували граблі. Кожний 

господар сам робив дерев’яні граблі. Вони складалися з робочої частини – 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 39. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 41. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 33. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
4 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 359. 
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 67. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
6 Кутельмах К. Аграрні мотиви в календарній обрядовості поліщуків / К.Кутельмах // 

Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип.2. Овруччина. 

1995. – Львів. Інст. народознавства НАН України, 1999. – С. 199. 
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дерев’яний брусок («валик»), довжиною 80–100 см та 5–10 забитих у нього 

дерев’яних зубців квадратної форми та в процесі роботи загострювались. До 

валика дворогим розкіпом прикріплювався держак. Це знаряддя не зазнало 

змін і саме у такій формі побутує в Бехах і сьогодні. 

При збиранні сіна й зернових, а також при закидання їх на скирту 

використовували вили («віла», «вілки»). На початку ХХ ст. в Бехах дерев’яні 

дво- і тризубі вили замінюються вилами із залізною робочою частиною, 

виготовлені в кузні або фабричні. Двозубі вила мали довгі держаки – 2 м, і 

використовувались для закидання снопів на скирту, а тризубі (держак 1,4–1,5 

метра) слугували для скидання сіна та гною. 

Основним знаряддям молотьби на початку ХХ ст. в Бехах був ціп 

(«цеп»), що складався з «біяка» – ударної частини (дрючок 50–70 см) та 

ручки – «цепєла», вони з’єднувалися шкіряними ремнями – «капиця» або 

«увязь»1. Молотити могли одним або два чоловіки «в один або два цепи». 

Обмолочене зерно очищали від полови – «веяли» – найбільш давні спосіб, 

коли не очищене зерно підкидали проти вітру дерев’яною лопатою 

(«веялкою»). Важче зерно падало додолу, а полову вітер зносив у бік. Також 

використовували кругле решето – «сито». Із кінця ХІХ ст. в Бехах 

поширюється «млинок» – віяльна машина. 

Зерно зберігали в коморах, у призначених для цього «кадовбах» – велика 

ємність видовбана із суцільного дерева у вигляді ціліндра, має вставне дно, в 

деяких випадка обтягнута дерев’яним обручем. Бехівські «кадовби» були в 

діаметрі від 1,2 м й до 1,7 м, висотою 1,3 м й до 1,7 м. Такої форми ємності, 

але менші також використовувались для сипучих речовин й мали назву 

«кадушки» (d від 0,5 до 0,8 м.; h від 1 до 1,2 м). 

Найбільн давнім пристосуванням для переробки зерна на борошно була 

ступа – зроблена із суцільної колоди, у верхній частині якої видовбане 

невелике заглиблення 20– 30 см. Бехівські ступи мають форму перевернутого 

конуса, що стоять на широкій цілиндрічній основі. Товкли зерно товкачем – 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С. 144. 
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дрючок з округлими кінцями та ручкою посередині. Пороте ступу 

використовували в основному для «дертя» зерна на крупу (ячменю, проса), 

сухофруктів на пироги1. Для переробки зерна на борошно застосовували 

ручні жорна, нам не вдалось зафіксувати це  знаряддя в Бехах, але при них 

згадують респонденти. 

В основному переробка зерна на борошно проходила у млинах. У Бехах 

було два водяні млини, що знаходились на р. Уж в урочищі Спаському та 

Брусному2. Маємо інвентарний опис, зроблений в грудні 1923 р., за яким 

можемо відтворити основні складові млина3. Річка була перегороджена 

кам’яною дамбою, поверх неї був дерев’яний міст, що стояв на дубових 

сваях. Будівля млина була без фундаменту, побудована з дерева, каркасно-

стовпової конструкції. Два водяних колеса обертали важкі кам’яні жорна. 

Крім цього, у млині знаходились два ковши мірки, один кадовб і дві 

«кадушечки»4. 

За технічною справністю млина відповідав мельник («мелник»), його 

наймала громада або орендар5. Мелник наймає собі помічника – мірошника, 

останій відповідає за помол зерна, слідкує за чергою у млині та забирає плату 

з кожного мішка по мірці, від чого й пішла його назва. У Бехах мірошник 

працював за кожну п’яту мірку6. 

Овочі збирали восени, окрім цибулі і часнику, які «послє Петра 

виривают»7. Картоплю починали викопувати «послє Спаса»8. Для цього 

використовували заступ або копаницю рогачку. На початку ХХ ст. 

поширюється виорювання картоплі в тому випадку, якщо вона була 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 81. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 ДАЖО, ф. р. 634, оп. 1, спр. 60, арк 4. 
3 Там само, ф. р. 634, оп. 1, спр. 60, арк 4. 
4 Там само, ф. р. 634, оп. 1, спр. 60, арк 4. 
5 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С. 411. 
6 Там само – С. 413. 
7 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 76. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
8 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 42. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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посаджена під плуг. Проте цей спосіб не був поширений у Бехах. Буряки та 

моркву викопували «по Богослову» (9 жовтня)1. Зберігали овочі в погребах 

(«льох») і поклітах для цього: «Покліт, то там же картопля була, бо викопана 

була яма, до засипали в ту яму»2. Також поширений був спосіб кагатування: 

насінну картоплю «засипали в копец» (кагат), обкладаючі «осокою, а не 

соломой, шоб міші не завелись»3 та присипали землею. 

Основними технічними рослинами в Бехах були льон та коноплі. 

Останні вибирали двічі: спочатку чоловічі стебла – «плоскунь», а потім – 

жіночі – «матки»4. Їх обробляли так: «Били прачами – отакі доски, отакі во: 

сантиметрів десять ширини, отакої довжини з ручкою такою. І це оббивали, 

молотили, тоді просівали, то й знову ті головки били, які не були оббиті»5. 

Обмолочене насіння сушили: «Сушили насіння а тоді в ступі товкли, а тоді 

такий прес; таке було да в винтом там таке»6. Стебла в’язали в снопи й 

мочили «в речци недєль двє»7, або «по травє прослали»8. Потім коноплі 

сушили і тріпали на «терници», віділяючі кострицю від волокна. Волокно 

ділили на два сорти – конопляне «матірка»: «Товстиє такиє були, таке як 

цвахи»9, та конопляна «плоскінь»: «Були путніє, бо вони мякиє»10. Пряли 

волокно за допомогою «коловоротки» – механічної прядки або більш давнім 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 27. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 17. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 42. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
4 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 28. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 18. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
6 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 19. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
7 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 28. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
8 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 82. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
9 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 28. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
10 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 28. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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способом, використовуючи веретено. Перед прядіням волокно м’яли й 

«микали» – розчісували на «гребні», що устромлявся в лавку. Полотно ткали 

на горизонтальних верстатах – «кроснах». 

Як уже зазначалося, ефективний розвиток землеробства був можливий 

за умов удобрення ґрунту гноєм, у Бехах говорили: «На гною і хлєб росте»1. 

Тому агрокультура села Бехи, як і регіону, була нерозривно пов’язана із 

скотарством. 

Важливе значення твариництва в житті поліських селян  відображено у 

традиційній звичаєво-обрядовій культурі. Так, у церкві на Юрія (6 травня), 

весняного Миколи (22 травня) та на Іллі (2 серпня) замовляли службу, «щоб 

був дужий скот»2. На Великдень й до сьогодні зранку в неділю господарі 

заходять у хлів і «хрестуються з худобою і дают їм свяченої паски»3. 

Кількість худоби свідчила про заможність господарства, так і зараз селяни 

старшого покоління говорить на корів «товар». Говорячи про господарство, 

(«хозяйство») часто мають на увазі усіх домашніх тварин: «У нашого сосєда 

було велике хозяство: двє пари коней, чотири корови, а овечок багацко, щоту 

нема»4. 

У Бехах, як і наповсюдно на Середньому Поліссі, основу твариництва 

становила пасовищна система кормозабезпечення5. Худобу випасали сім- 

вісім місяців, використовуючи для цього різні ділянки, не зайняті 

агрокультурами. У селі був спільний випас 1000 десятин, що знаходився на 

орних землях – «толока»6. Таке використання землі під випас худоби було 

пов’язане з трипільною системою землеробства: «Це иде в громади земля на 

трох полях», й відомо, що на кожному господар мав землю, «и таким чином 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 39. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С. 517. 
3 Там само. – С.394. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 73. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
5 Гладкий М. Традиційне скотарство Середнього Полісся другої половини ХІХ – першої 

третини ХХ ст. Історико-етнографічне дослідження / М.Гладкий. – Дрогобич: «Вимір», 

2007. – С. 113. 
6 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 522. 
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получается в громади випас общи, а земля чересполосица каждого 

громадянина»1. Із цього можемо зробити висновок, що в Бехах була одна 

ділянка під спільний випас, хоча в інших селах могло бути дві і більше, 

зокрема в сусідніх Дідковичах було чотири «толоки»2. Крім земель, які 

«облогували», пасли в лісах та заболочених місцевостях, які не 

використовувались під сінокіс – «пастовєнь», які знаходяться на схід і 

північний-схід від села до р. Уж, та на болотах «Прибель» і «Дедковскє» – на 

території Бехів та на північ від села. 

Хоча, як засвідчують польові матеріали, деякі ділянки на «пастовнях» 

все ж відводили під сінокіс («синожеть»). Для цього встановлювали на них 

«вьєху» високу палку із прив’язаною на верху травою3. Подібні знаки після 

свята Юрія ставили на всіх лугах, що відводились під «синожить»4. Деякі 

господарі «пускали ище свое поле между засевной площою, свой облог, 

випас. І там пасе окремо толоки на своєму випаси»5. Такі ділянки 

відводились для робочої худоби (коней і волів), «шоб вони всегда були под 

рукою»6. 

Початок випасу залежав від кількості кормів в окремому господарстві та 

від погодних умов: «Інче жене, як только снєг злєзе. Бо не ма чим годувать»7. 

Такий вигін припадав на кінець березня, про це говорить і народна мудрість: 

«На Олексія: корова – на верес, риба – на нерест, а бортник – на дуба» (30 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 523. 
2 Гладкий М. Організація та форми випасу худоби / Микола Гладкий // Полісся України: 

матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип.2. Овруичина. 1995. – Львів: Інстиут 

народознавства НАН України, 1999. – С. 33. 
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 38. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
4 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 37. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
5 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали з архівної спадщини – С. 522 
6 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 36. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
7 Там само, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 18. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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березня)1. Часто худобу пасли в лісі, де вона споживала суху траву, ягідник, 

верес та молоді гілки («розки»). 

Ранній випас був індивідуальним: «Вигонять, хто коли хоче»2. 

Організоване пасівництво пов’язане із вигоном череди – об’єднанням худоби, 

що належало різним господарям для спільного випасу. У селі ця подія 

припадала на Вербну неділю. Зранку біля церкви господарі наймали пастуха, 

домовлялися з ним про платню, а вже по обіді худобу «гнали череду»3. 

В сусідніх Дідковичах на другий день Великодня, також обговорювали умови 

з пастухом біля церкви. У цьому випадку церква була тією інстанцією, яка 

санкціонувала усну угоду між громадою та пастухом. Цей факт також 

підтверджує важливе місце, що займала релігія в громадському та духовному 

житті поліських селах на початку ХХ ст. 

Першим вигін худоби, супроводжувався магічно-захистними 

ритуальними діями. Так, у цей день не рекомендувалось нічого позичати4. 

Корів кропили свяченою водою та підкурювали стрітенською свічкою, щоб 

«гром не вбив»5. Обов’язково худобу гнали свяченою вербою, яку віддавали 

потім пастуху. Виганяючи з двору, «кладут дубового паросля неленя 

(паростки на пні дуба) с листям на воротях и перегонят скотину через 

нього»6. Використання у обряді дубових пагонів може свідчити про 

збереження реліктових явищ, зокрема вірувань пов’язаних із поклоннінням 

священим деревам давніх слов’ян, дубу при цьому надавали особливого 

значення. 

Важливим був і вигін худоби на «Юриєву росу», у Бехах про це казали: 

«Юрьєва роса лудче овса»7. У цей день тварин вітали з настанням весни й 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 552. 
2 Там само. – С.522. 
3 Там само. – С.583. 
4 Там само. – С.522. 
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 54. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
6 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С. 519. 
7 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 18. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
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обсипали свяченим маком. Дослідники вважають, що з днем святого Юрія 

пов’язаний обрядовий аспект початку пасівничого сезону, хоча фактично він 

розпочинався раніше1. Про святого говорили так: «Юрий пастир над 

худобою»2. Вбачання в Юрії опікуна скотарства відповідає 

загальноукраїнській традиції, яка також відома й серед інших слов’ян 

(росіян, білорусів, чехів, словаків)3. 

Вивчаючи традиційне скотарство, необхідно звернути увагу на пастуха 

як на особу, яка відповідає за худобу протягом її перебування на пасовищі. 

У Бехах говорили, що «за патуха шли тиє, хто не мав хазяйства»4, або, як 

зазначав В. Кравченко, дорослі діти або інші родичі заможних селян, які 

«хозяйвнувати не люблять, а тільки пасти худобу»5. Оскільки пастухи не 

могли займатись своїм господарством, їх суспільний статус не був надто 

високий. Проте до них ставились з повагою та вдячністю, як пише 

В. Кравченко, у Бехах пастуха пригощали на Великдень – кожний господар 

виносив паску, крашанку та ковбасу, на Трійцю – хлібину й кусок сала, на 

Петра – вареники з сиром, сало та «мандрики», на Спаса – хліб, яблука і 

груші, на Івана Богослова дають зерно6. Такі форми обдарування мали 

добровільний характер і грунтувалися на моральних нормах, метою яких 

була матеріальна підримка збіднілої родини пастуха як додаток до 

обумовленої платні, що приурочувалась до конкретних свят. Основну плату 

грошима пастух отримував після закінчення пастівничого сезону, у Бехах він 

тривав до першого снігу або доПилипівських зупусток (27 листопада)7. 

Одноманітна праця та довгий робочий день сприяли особливостям 

розвитку дозвілля пастухів. Пастухи із дерева робили різні музичні 

                                                
1 Гладкий М. Традиційне скотарство Середнього Полісся…– С. 124. 
2 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С.353. 
3 Токарев С.А. Обычаи, обряды и поверья, связанные с животноводством. / С.А.Токарев // 

Календарные обычаи в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие 

обычаев. – М.: Наука, 1983. – С. 92.  
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 40. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
5 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С. 581. 
6 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 524. 
7 Так само. – С. 365. 
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інструменти («труба», «свісток», «рожок», «дудка») та іграшки («орішок», 

«вітряки»). Діти також випасали худобу, протягом дня забавлялися різними 

іграми: «клека», «свиню», «квача». Як вважали у народі діти-пастухи 

розвивали спритість, управність, гнучкість, фізично загартовувалися, 

розвивали пам'ять та зосередженість.  

У Бехах пастуха наймали тільки для випасу овець і корів. Інших 

домашніх тварин пасли діти або інші члени сім’ї, які не могли виконувати 

сільськогосподарські роботи. Свині та гусі доглядали діти до 7–8-ти років. 

Для коней робили загороду – «кошару», де вони перебували протягом 

дня. За свідченнями респондентів у Бехах була поширена практика нічних 

випасів коней, цим займалися хлопці підлітки: «Коні вместі, в ноче 

паслися»1. 

Протягом зимового періоду домашні тварини перебували у спеціальних 

приміщеннях. Основним кормом корів, коней та овець були сіно та солома, 

переважно ярих культур, оскільки була м’якша. Житню солому 

використовували як покрівельний матеріал. У кращому годуванні надавали 

перевагу коням та волам, «бо вони роботу роблять»2. З метою раціонального 

використання кормів вівцям віддавали залишки недоїденого кіньми й 

коровами сіна («переєди»). Останні також додавали в січку («сєчку») – 

подріблену солому, яку потім запарювали окропом («мєшали цебра»), 

додаючі дрібний буряк, варену картоплю та «товч» – муку крупного помолу3. 

Отже, на кінець ХІХ – початок ХХ ст. в Бехах твариництво відігравало 

важливе господарсько-економічне значення, забезпчуючи населення 

продуктами харчування (м’ясо, молоко), шкірою, вовною. Крім цього, 

протягом першої половини ХХ ст воли й коні були основною тягловою 

силою. Зауважимо, що скотарство підпорядкувалась інтересам землеробства. 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 60. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 63. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 86. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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Це знайшло відображення в особливостях утримання тварин, відведення 

земель, не придатних для хліборобства, або ділянок, які перебували під 

паром. Така ситема ведення твариницького господарства відповідала 

регіональній традиції Середнього Полісся. 

Важливою складовою господарства с. Бехи було бджільництво, яке в 

регіоні має давні традиції. Так, древляни платили київським князям 

спеціальну «медову данину», яка залишалася за територією Полісся в ХV – 

ХVІІ ст.1. В. Кравченко, перебуваючи в Бехах у 1920-х рр., згадує про великі 

пасіки2. Л. Пономар зазначає, що за розповідями бехівців у багатьох 

господарів було 30–100 вуликів-колод3. В експозиції Національного музею 

народної архітектури та побуту України, представленні рідкісні бортні 

колоди із Бехів – на 2 сім’ї (дубова) та на 3 сім’ї (соснова)4. 

Як і на всьому Поліссі, бехівське бджільництво мало довгий розвиток 

від лісового або дикого до домашнього утримання бджіл (пасічництво)5. 

Особливість першого етапу полягала у віднайдені в лісах диких бджіл, які 

роїлися в дуплах дерев – бортей, та догляд за ними. Така форма 

бджільництва була поширена за часів Давньоруської держави у ІХ – ХІІІ ст. 

Перехідним етапом до одомашнення бжіл було видовбування в дереві 

штучних бортей, та приманювання туди лісових бжіл, що припадає на XIV – 

XV ст.6. Л. Пономар зазначає, що подібний спосіб був поширений в Бехах у 

XVIII – ХІХ ст. Так, бехівці довбали «піршнею» або долотом у стоячому 

дереві штучні гнізда. Коли дерево старіло, його зрізали і кругляки з дуплами 

використовували, називаючи їх – «бортяними вуликами»7. Останні 

затягували на дерева: «Колесо таке було велике, а тодє канат такий товстий 

                                                
1 Клепатский П.Г. Очерки по истории киевской земли …– С. 462. 
2 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 36. 
3 Пономар Л. Іще недавно на землі Древлян…– С. 28. 
4 Там само. – С. 28. 
5 Скуратівський В. Розвиток пасічництва на Україні: Основні форми еволюції вуликів // 

НТЕ. – 1978. – №5. –  С. 46. 
6 Гурков В.С., Скуратовский В.Т., Терехин С.Ф. Пчеловодство / В.С.Гурков, 

В.Т.Скуратовский, С.Ф.Терехин // Полесье. Материальная культура. – К.: Наукова думка, 

1988. – С. 166 
7 Пономар Л. Іще недавно на…– С. 28. 
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(«лінва», за те колесо, да обода крутити, а воно на праслі, а його втянеш, да 

там поставиш да вдубит»1. На одному дереві могло бути від трьох до п’яти 

колод. На дерево піднімались за допомогою сплетеного зі шкіри шнура – 

лізива («лєзіво»)2: «Таке, як тиє, як це вони вожки плетениє із хрому із кожи, 

до такиє кругленькиє»3. У літературі практичне застосуання даного знаряддя 

описане Н. Загладою4. 

У кінця ХІХ – на початку ХХ ст. в Бехах переважає пасічне 

бджільництво, коли великі бортяні вулики ставили на землю.Також вулики 

затягували на дерева, які були по периметру садиби. У 1940-1950 рр. цей 

спосіб уже використовувати рідше, «бо їх важко затягувати і бжіл 

доглядати»5. Цей тип представлений в експозиції Національного музею 

народної архітектури та побуту України на садибі шляхтича із села Бехи. 

У Бехах відомо два способи «видовбування» бортяних вуликів. 

Традиційний спосіб – через боковий отвір («довжень»). Іший спосіб – збоку і 

зверху значно полегшував роботу, тому і був широко розповсюджений.6. 

Камера борті мала квадратну форму, у верхній частині робили невеликий 

отвір («льоток»), у який залітали бджоли7. У середній частині встановлювали 

хрестовина, за яку «прикреплялися соти». У нижню частину камери – «в спод 

мусор пада всякий»8. 

У вулики-колоди рій «збирали і засипали» за допомогою невеликих, 

зроблених із кори дерев вуликів, які в середині оприскували «ситой» або 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 51. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 52. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 60. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
4 Борисенко В.К. Етнографічна експедиція на Полісся 1934 року / В.К.Борисенко // 

Родовід – С. 26 – 31. 
5 Пономар Л. Іще недавно на землі Древлян…– С. 28. 
6 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 51. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
7 Там само, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 52. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
8 Там само, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 50. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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настоєм з ароматизованих трав1. Мед збирали двічі або тричі на рік: «Як 

багато до два рази качають, три як багато, а як мало, то раз, як-який год 

попаде»2, при цьому знімали верхню кришку і бджіл викурювали в «льоток». 

Соти з медом зберігали в липових коробках3. 

Протягом першої половини ХХ ст. бехівське бджільнитцтво мало 

традиційний характер поліського бортництва. Зокрема, зберігалося 

виготевлення вуликів-дуплянок, способи приманювання роїв та догляду за 

ними та традиційні бортні знаряддя. 

Бехівці активно використовували природні багатсва, збираючи 

лікувальні трави та лісові плоди, які були важливим додатком до харчового 

раціону жителів села, а у неврожайні роки рятували бехівців від голоду. 

У кінці ХІХ – середині ХХ ст. найбільш поширеним було збирання ягід і 

грибів. Для чорниць, брусниць і журавлини використовували гребінку. 

Основний «ягідний сезон» припадав на «Петровку4. Пізно восени після 

перших заморозків збирали ягоди шиповника й клюкви.Ягоди вживали в 

свіжому вигляді та варили, заготовляли на зиму, висушуючи в печі або на 

сонці.  

Перші гриби «прокидаюца послє Миколи в травні, «як только пройде 

теплий Миколин дощ»5. Справжніми вважалися білі гриби («гриби»), також 

збирали підосинники («краснюки»), підберезовики («бабки»), польські гриби, 

лисички, сироїжки («сироєжки»), опеньки, хращі («грузді»). Гриби вживали 

свіжими їх варили й тушкували. Багато грибів сушили в печі, заготовляючи 

їх на зиму. Бехівці здебільшого використовували гриби як харчові добавки, 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 52. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 53. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Пономар Л. Іще недавно на землі Древлян…– С. 28. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 60. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 36. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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рідше – як самостійні страви. Зауважимо, що це характерно для всіх лісових 

районів України. 

Крім ягод і грибів, раньою весною бехівці «спускали» березовий сік, 

рідше – кленовий. Із соку робили квас, додавали сушені яблука і груші 

(«сушку») або мед. Доповненням до весняного харчового раціону жителів 

села були різноманітні трави. Щавель та кропиву додавали до зелених 

борщів. Як приправи до м’яса використовували дикий часник та хрін. Часто 

хрін розводили соком червоного буряка. 

У лісах збирали дикі яблука («дички»), груші («кислиці»), які сушили в 

печі або на сонці. У серпні «после Маковея» йшли по «лєщину» – лісові 

горіхи1. Восени бехівці збирали жолуді й використовували їх як корм для 

свиней, а в голодні роки робили муку із ядра та додавали до хліба. 

Збирання лікарських трав має давні традиції, що сягають 

дохристиянської епохи. Так, в Бехах побутував звичай, за яким «на тому 

місці, де викопали зілля, то закопуют в землю окрайчік хліба і дробочок солі, 

або замісць цього копійку, або яйце як плату за подарунок землі»2. Лікарські 

трави збирали у травні «подпоувню»3. Широко поширенний був звичай 

збирання трав на Івана Купала, їх використовували для лікування тварин4. 

Брали на потреби посвячене на Трійцю зілля: «Разниє квєтки полєвиє, 

волошка, ромашка, терник і другиє»5, кладуть дитині в колиску. Дикий мак 

(«видюн»), посвячений на Маковея, був найбільшим оберегом. Ним обсипали 

худобу, виганяючи її вперше на пашу, щоб уберегти від злих сил. Мак також 

використовували при довгих засухах: «Сипали мак в колодязя, колько тих 

колодязьов не помню»6. 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 48. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С.355. 
3 Там само. – С.355. 
4 Там само. – С.60. 
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 47. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
6 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 67. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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Поряд із збиральництвом у селі був розвинутий мисливський промисел. 

Для добування дичини бехівці, як і населення Полісся використовували різні 

способи, які дослідники об’єднують у дві групи: активне мисливство та 

полювання із самоловами. Перший спосіб передбачав наявність вогнепальної 

зброї. Конкретних свідчень про наявність її серед жителів села ми не маємо. 

Проте у Бехах побутує звичай завершувати різдвяні свята символічним 

«розтрілом коляди»1. Цей звичай був на початку ХХ ст. зафіквований 

В. Кравченком: «Як святят воду, то стрільці стріляють, кажут: "Коляду 

застрілюют"»2; «Як стрілець побачит гадюку після Вздвіження і вбьє її з 

рушниці, то та рушниця буде без промаху бити звіра»3. Присутність 

вогнепальної зброї у традиційній звичаєво-обрядовій культурі села засвідчує 

про її давнє використання населенням. 

Проте основним способом полювання було використання самоловних 

пристосувань що самі затримували звіра. Такі засоби, прості у виготовленні 

та використанні, не вимагали присутності мисливця, що заощоджували час 

для іншої роботи. Більшість дичини ловили за допомогою «петелє» та 

«селца». Їх залишали на тваринних стежках в основному «зімою, коли слєди 

видно»4. Петлі встановлювали «на зашморг» і «на подрив». Першим 

способом ловили зайців, тхорів, куниць іноді диких кіз. Другий 

використовули для хижих звірів: лисиць та вовків. У Бехах, як і повсюдно на 

Поліссі, для полювання диких свиней використовували ловчі ями. Останні 

копали в «у дубняку» або «коло хлєба, бо коли поспеє хлєб, то дикиє кабани 

мерву роблят»5. Потрібно зазначити, що м’ясо і сало диких свине до 

середини ХІХ ст. були важливим предметом торгівлі населення Полісся6. 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 12. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С. 350. 
3 Там само. – С. 363. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 65. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 67. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
6 Вербицкий Н. Описаніе Овруцкого уезда... 
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Використання самоловних пристроїв: петель, сілків та ловчи ям, є 

специфічним елементом лісового мисливського господарства, притаманне 

для всієї териториї Полісся та Східних Карпат1. 

Велика кількість водойм у селі та навколо нього зумовила розвиток 

рибальського промислу. Населення села часто використовують рибу як 

ритуальну страву, це пов’язана із перед-, та після- великодньою обрядовістю. 

Зокрема, на вечері в Страсний Четвер обовязково на столі  має бути риба, її 

беруть на «могелки» у Провідну неділю, «жарена риба, шоб обезатєльно 

була»2. Рибу їдять у «посниє днє»3. 

Рибальством жителі села займались у вільний від основної роботи час, 

протягом усього року. У досліджуваному селі нам удалося зафіксувати 

велику кількість рибальських знарядь. Широкого розповсюдженими були 

стаціонарні й рухомі пастки4. Серед стаціонарних найбільш давніми 

знаряддями є «кош» і «хабоша» – сплетені з лози у вигляді конуса з 

горловиною в середині. Подібним по конструкції був «нерет» із сітки, 

натянутої на дерев’яний каркас. У 1930-1940-х рр.у Бехах поширюється 

нерети ціліндричної форми з двома горловинами. Цими знаряддями ловили в 

невеликих притоках р. Уж: «Нерети ставили по ровчаках, особенно в марту і 

апрелі, коли щука на нерест шла»5. Для збільшення ефективності даних 

знарядь використовували із «колков перегородки – гатили короче»6. Часто 

замість гатки використовували нерети із крилами – «крилачи» («або ятер»)7. 

                                                
1 Глушко М. Історія народної культури українців: навч. посібник / Михайло Глушко. – 

Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 47 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 55. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 15. 
4 Глушко М. Рибальські снасті та способи їх застосування / Михайло Глушко // Полісся 

України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип.2. Овруичина. 1995. – 

Львів: Інстиут народознавства НАН України, 1999. – С.19. 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 79. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
6 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 78. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
7 Кравченко В. Зібрання творів та… – С. 149. 
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Рухомі пастки пердставленні: топтухою, крижкою та волоком. Топтуха 

складалася із дерев’яного каркасу обтянуто сіткою й мала форму поділеного 

конуса. Снасть отримала назву від способу лову: рибу заганяли ногами – 

«топтали». Її викиристовували для ловлі в «болотах, по репехах в зєллє»1. 

Інший принцип застосування мав «волок» – мішковидна сітьова снасть. До 

передньої частини («горловини») з двох боків кріпились палки, знизу 

«грузіла», у верху «поплавки». У задню частину волока («хвост»), кидали 

«камні, такиє, як кулак штук три. Шоб хвост не поднимався»2. Волоком 

ловило двоє людей, тягнучи його «в брод» або «в чистом без репехов 

болоті»3. Подібну конструкцію мала «крижка», в якої до мішковидної сітки 

знизу кріпилися два полозі, що давало можливість ставити дану пастку в 

зарослих зіллям болотах. 

Узимку під льодоу рибу глушили за допомогою сокири. Також був 

поширений спосіб ловлі руками, який належить до найдавніших за 

походженням та поширений на всій території Полісся. Бехівці також 

використовували кручкові знаряддя: вудочку й перемет. Перша широко 

побутувала в Бехах на почайтку ХХ ст., нею ловили рибу малі діти. Перемет 

застосовували для ловлі хижої риби, зокрема сомів. 

 

2.4 Традиції харчування, повсякденна та святкова їжа 

Їжа свідчить про соціальне становище, культуру та природне 

середовище, Народне харчування протягом тривалого часу було найбільш 

стійкий компонентом побуту та матеріального життя населення. Традиційне 

харчування людності села Бехи було визначене господарською діяльністю 

(параграф 2.3). Народну їжу бехівців можна розділити на виготовлену із 

рослинних продуктів і тваринного походження. Першу групу складають 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 75. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 76. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 58. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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страви із зерна, овочів та продуктів збиральництва (гриби, ягоди, горіхи). 

Страви тваринного походження можемо поділити на м’ясні, молочні й рибні. 

Також важливим доповненням до раціону був мед. 

Приготування їжі переважно відбувалося способом варіння, тушкування 

і печення, що притаманно і для всієї території України1. Зазначені 

особливості були зумовлені конструкцією домашнього вогнища. Велика 

вариста піч в українців, як і в усіх східних слов’ян, виконувала три функції: 

приготування їжі, випікання хліба й опалення житла2. Готуючи страви просто 

неба під час роботи в полі або лісі, часто використовували відрите вогнище, 

на ньому готували різні каші і смажили сало, настиркуючи його на паличку 

(«сало на рожнє»). 

Залежно від пори року і трудової діяльності харчування бехівців було 

три або чотириразовим. В осінній і зимовий період їжу вживали три рази: 

сніданок («Сніданнє», «Раній обід»), обід («Об’єд»), вечеря («Вечера»)3. 

У довгі весняно-літні дні між обідом і вечерею був полудень («Полудень»). 

В. Кравченко подає основний перелік повсякденних страв бехівців: «Борщ, 

кутя, каша (для обеда); юшка (для ужина); картопля, млиньці з сметаною, або 

салом (для завтрака)»4. 

Землеробська спрямованість господарства накреслила основні риси 

харчування. Хліб та борошняно-круп’яні страви в бехівців, як і в більшості 

районів України, були найбільш поширеними. Основним продуктом 

харчування був хліб, про що свідчить приказки: «Хлєб всьому голова»5; 

«Хліб і вода – нема голода»6; «Хліб-соуль іж, а правду ріж»7. 

                                                
1 Артюх Л.Ф. Народне харчування, їжа, кухонне начиння / Л.Ф. Артюх // Українці. 

Історико-етнографічна монографія у двох книгах. Книга 2. – Опішне: Українське 

Народознавство, 1999. – С. 124. 
2 Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія / Л.Ф.Артюх. – К.: Наукова думка, 1974 – 

С. 30. 
3 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали….– С. 141. 
4 Там само. – С. 141. 
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 61. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
6 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 459. 
7 Там само. – С. 459. 
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У Бехах, як на всій території Полісся і на переважній більшості території 

України1, повсякденний хліб випікали з житнього борошна, на свята із 

пшеничної муки: «Житній всігда так. Оце, як Паска до пшеничне, празник 

пшеничне, Тройця пшеничне, ну вже буденного дня пшениці нема»2. 

Опираючись на власні польові дослідження, можемо стверджувати, що в 

Бехах для випікання повсякденного хліба використовували тільки житню 

муку без різних домішок, це в свою чергу може свідчити про соціальний 

достаток місцевої шляхти. 

Хліб виготовляли із кислого тіста за допомогою розчини, замість 

дріжджів використовували шматок тіста із попереднього замісу: 

«Оставлялося кусок такого заквашеного тіста, зо дві жмені оставлялося в 

діжі, а тоді підмішувалося, і воно так тоді воно вже бродило»3. При 

необхідності готували саморобні дріжджі додаючи до борошна терту 

картоплю: «Розчиняли; картоплі трошки да муки, да посолим, да в дєжці 

розколотив трошки його не багато. А воно вкисне, а тодє вже на другий день 

– це вкисне за сутки воно»4. 

Спочатку у хлібній діжі розводили теплою невелику кількість борошна і 

закваски: «А тодє на другий день, уже береш багато води, больш уже сколько 

тоби треба і муки сип’єш да розчиняєш на ноч, а вранці м’єсиш уже»5. 

Зранку тісто вимішували додаючи до нього борошно поки воно не буде 

відставати від рук: «А тодє вже теплою водичкою розчиняют, воно вже 

вкисає тей. А вранци вже бачат, воно пудходит те тєсто, вже сходит воно, а 

тодє мнєсет його – це тако муку сип’є і те так мнєсить – мнєсить, шоб од 

                                                
1 Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія… – С. 46. 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 45. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 7. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 91. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 11. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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руки воно, як од руки отстає тєстечко вже, до вже воно вим’єшене».1 

Вимішане тісто залишали щоб воно підійшло: «До став’ят знов його, а воно 

пудходить, сходит уже і пудходит».2 

Шматки готового тіста перекидали з руки на руки надаючи йому круглу 

форму: «Тако кусочок тре кидати його3. Виготовляючи житній хліб 

(«бохани») господині обсипали руки борошном, а пшеничні «паланиці» 

мокрими руками: «А, як боханами викачуєш то вже то мукою руки трохи 

умочаєш. А, як паланици викачуєш, в воду руки мочаєш, як то вже вводу 

мочаєш, то вже там стоїт зразу, викачуєш і зразу на лопату і в п’єц»4. Готові 

хлібини викладали на подушку: «На подушку клали цей, шо викачуєш із 

дєжки»5. 

Випікали хліб у добре витопленій печі: «Жар вигребеш усей, чи кудись 

висип’єш чи в копки такиє були да загребали»6. Хлібину в піч садили на 

дерев’яній лопаті: «Лопату ту пудсипаєш мукою, шоб з черена не набралося 

там таке шось. А вона та лопата, тей боханку покладеш, а вона геть забирає з 

лопати ту муку, а ти є шурнеш то воно з’єхала із мукою. З’єхала з мукою да 

тодє те шкориночка добра вже вимаєш з печи. Ту шкоринку, така шматочка є 

вже, ту шкоринку обтираєш шматочкою»7. У Бехах використовували 

череп’яні форми для випікання, але у них переважно пекли паски, 

повсякденний хліб традиційно випікали «на черені». 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 88. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 87. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Там само,ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 91. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
4 Там само, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 9. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 13. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
6 Там само, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 14. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
7 Там само, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 16. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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Процес випікання хліба супроводжувався обрядовими діями, що 

свідчило про його символічну роль. Першу хлібину зазвичай хрестили 

мізинним пальцем1. Також не можна було випускати нікого із хати коли в піч 

саджали хліб: «Бо буде споур забират», тобто не буде щастити. Якщо при 

цьому хтось вийшов, то потрібно «хоч оголину за їм шібнут треба через 

поруог»2. Крім того, магічними властивостями наділялося начиння, яке 

використовувалося для приготування хліба. Хлібну діжу мили в Чистий 

четвер: «Щоб не заводилась нечистота»3 й, щоб «На подповні, щоб була 

завше повна»4. Не годилося позичати хлібну діжу, «шоб спору ніхто не 

одібрав», проте коли позичали накривали її рушником або скатертиною: «Не 

годиться стола нести без настолника, а діжу – без рушника»5. 

Пекли хліб раз на тиждень переважно в суботу, хоча міг бути будь-який 

інший день тижня: «В кого, як хлєб виходить; моє мати пекли все у 

п’ятницю. У п’ятницю пекли до вже в суботу мати на роботі, бо багато 

печуть хлєб уже у суботу»6. У тому випадку, коли хліб закінчувався 

передчасно, пекли на сковороді розчинені нашвидкуруч із кислого тіста 

«перепечки»: «Із цого самого, шо хлєб пекли колись. Хлєб розчинєний це 

таке о. Це попереду, то вже вон пудходить, до вони це возьмуть трошки да 

його так, як ото млинец трошки, да це вже перед полумням на сковороду, да 

таке ломица мняке таке – перепечка казали. А тодє вже хлєб саджают, таке 

колись було, але я його – це мати менє розказувала»7. 

Із хлібного тіста також пекли пироги з різноманітною начинкою з сиром, 

тушкованою капустою, маком, грибами, квасолею, ягодами, фруктами: «Цей 

самий хлєб розчиняют, то вон так само, да берут квасолю варет да товчут, да 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали….– С. 436. 
2 Там само. – С. 25. 
3 Там само. – С. 435. 
4 Там само. – С. 435. 
5 Там само. – С. 436. 
6 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 51. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
7 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 88. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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маку в ту квасолю, до це саме тєстечко трошки берут, да всерединку тоє 

квасолі з маком покладут, да стулить тако злєпят пирожки. Да такиє пироги 

пекли»1. В. Кравченко згадує про пиріг без начинки, який в Бехах називали 

книш2. 

У Бехах широко побутували коржі печені із прісного тіста, яке 

замішували на сировотці або воді: «Отакі, як вацах сюди такий тонкий, 

посипле насінням конопляним (насінням). Да потім насіння, да качалкою 

вкачають туда і в піч»3. У перший понеділок Великого посту пекли коржі із 

житньої муки: «По числу душ в семьї і на коржу кладут з соломінок хреста. 

Чей хрест згорит, той в тому році вмре»4. Коржі «Жиляники» були 

поширеною стравою під час великого поту на Україні5. На свято Петра і 

Павла готували «Мандрики» – коржики з сиром на маслі або на салі6. Коржі 

також готували на Маковея і Спаса, додаючи до них розтертий мак із медом, 

для них тісто місили на сировотці або на пареному молоці. 

Із учиненого пшеничного тіста замішаного на пареному молоці, як 

ласощі на великі свята, пекли «Мазурики». Вони були різноманітні за 

формою: «дубові листочки», «пташечки», «круціки», «драбінки», 

«плетьонки», «пьєрники» (круглиє різаниє)7. «Пьєрники» були виключно 

шляхетською традицією, виготовляли їх із медового тіста. Під час весілля 

рідня молодого обдаровувала п’їрниками родичів нареченої. 

Улюбленими святковими та недільними стравами були смажені млинці з 

рідкого прісного тіста – «завиванники», або «оладі» («млиньци») 

приготовлені на кислому тісті: «Млинци пекли, тоже кислиє млинци пекли, 

розчиняли так само й перед полум’ям такиє хорошиє, товстиє тиє такиє 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 88. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 141. 
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 47. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
4 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С. 371. 
5 Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія…– С. 51. 
6 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 61. 
7 Там само – С. 64. 
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млинце»1. Млинці зазвичай робили із житнього, пшеничного і гречаного 

тіста. Особливо популярними були «гречаники», як зазначають інформатори, 

«була гречка колись, да якиє ж добриє млинцє, мати розчинять, да вранці 

напечуть, да дадут здору, а ми здором мажем»2. 

Надзвичайно популярними в Бехах були страви із вареного тіста:затірка, 

галушки, локшина, вареники. Затірка була однією з найбільш давніх і 

поширених страв серед українців3. Її готували житнього або пшеничного 

тіста: «На яйцях круто тісто замішуєця і на цю тертку шо буряк терти у 

кип’ячене молоко тру таке – а є шо люди, шо роблять; шо не труть а просто 

менше води дають да це розтирають – розтирають його з мукою до воно таке 

роблять такі, як шарики отаке»4. 

Подібними до затірки були галушки. Готували їх із житнього або 

гречаного, рідше із пшеничного борошна. На галушки тісто замішували не 

круто: «Галушки до таке тісто молоде получаєця»5. У Бехах галушки робили 

відриваючи кусочки тіста («щипані»), або розкачували тісто і різали його 

шматочками. Галушки варили у м’ясній та картопляній юшці, хоча частіше 

споживали, як окрему страву, їли із сиром або засмажували цибулею на салі, 

у піст заправляли конопляним маслом з часником. 

Локшину готували із такого самого тіста, як затірку, тільки додавали 

сирі яйця: «Мука, трошечки води, трохи яєць, посолиця, тонесенько 

розкачуєця, розкидаєця. На чомусь повісиця той корж такий великий шоб 

підсох трохи, а тоді ріжуть, я різала тоненько.»6. Порізане тісто підсушавали: 

«На сонечко або на п’єч на дечко, як у кого получаєця. От уже у вечери, або 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 91. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 88. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія…– С.42. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 91. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 12. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
6 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 14. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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завтра вже мона локшину варить»1. На початку ХХ ст. у Бехах готували 

локшину під час свят чи обрядових трапез2. Відварену локшину цідили й 

заправляли жиром чи конопляним маслом чи додавали до неї сирі яйця, 

розмішували й запікали («Макар»)3. При потребі локшину варили в молоці чи 

м’ясній юшці. Дослідники народної кулінарії підкреслюють ідентичність 

трьох вище розглянутих страв, та їх поширення серед українців та інших 

слов’янських народів4. 

У свята і в будні улюбленою стравою були вареники. Для начинки 

використовували сир, тушковану капусту, картоплю, мак, сухофрукти, свіжі 

або сухі ягоди. Бехівці. Обов’язково варили вареники із сиром на Масляну. 

Побутували в Бехах й кашоподібні мучні страви – прісній і заквашені. 

До першої групи можемо віднести лемішку із гречаного борошна й 

підколотину («пудколотину», «мочалку») – з житнього. Спосіб приготування 

обох страв був однаковий, респонденти згадують: «Муку на сковороді, перед 

полум’ям мама піджарувала, а тоді кип’ятком в горшку такому великому 

запарувала і окремо кип’ятила молоко»5. Обидві страви вживали з молоком, 

засмаженою цибулею або конопляним маслом: «Да це таке, єли чи з 

молоком, чи шо в кого було»6. Лемішка була поширена по всій території 

України, подібну страву готували й на Білоруському Поліссі, називали її 

«калатухою», «бовтуха7. «Калатуху» готували із гречаного борошна, 

«бовтуху» варили із житнього або ячмінного8. 

До давніх кисло-борошняних варених страв відноситься вівсяний кисіль, 

який подекуди готували на початку ХХ ст. у Бехах та сусідніх села. 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 49. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали….– С. 141. 
3 Там само. – С. 142. 
4 Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія…– С. 43. 
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 10. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
6 Там само, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 59. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
7 Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія…– С. 39. 
8 Там само. – С. 39. 
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Підсушений у печі овес, подрібнювали в ступі, потім варили варили: «А так 

наверно стаканов три вариш мо чотири вариш. Вариця, зварилось на решето 

процадиш, уже водичка сама така б’єленька. Ту водичку б’єлу, чавуна 

ставиш у плиту, а вон кипит, а ти тики седи да мешай, бо тинко прозєвав до 

вже там на днє вже осєлася мучка»1. Кисіль заквашували додаючи до нього 

шматок тіста із діжи: «Туди тєста цого із дєжки кидали целу жменю у цей 

овес, шоб кисленький був. Такий смачний кислий без неяких сахаров без 

нечого, такий смачний кисєль шо Боже»2. Заправляли товченими сушеними 

фрутами, ягодами або медом. 

Вівсяний кисіль під двома назвами «жур» і «кисіль» побутував на 

території Польщі, Литви й Білорусії, ще в середині ХІХ ст. «жур» або «джур» 

зустрічається на Правобережній Україні3. Спираючись на свідчення 

респондентів, можемо стверджувати, що страва під назвою «жур» була 

поширена в Бехах та сусідніх селах. Процес приготування її був не складний: 

«Груши поварит да потовкти, воду отцадит, а тодє потовкли ти груши, а тодє 

в ту воду розколотит муки трохи, житньою певне розколочують да туди в тиє 

груши, да розом’ят, да поставиш, шоб закип’єв дей жур готовий. «Наварила 

мати журу», колись співали п’єсню»4. На початку ХХ ст. за схожим 

принципом варили фруктовий кисіль з ягід і фруктів, тільки заправляли його 

вже картопляним борошном, таку страву в Бехах називали «калатуша»5. 

За допомогою ферментації готували квашу із суміші гречаного та 

ячмінного або житнього борошна: «Тре гречана мука і ячменна і туди вкинут 

ше меду»6. Таку суміш заливали окропом і ставили на ніч у тепле місце, щоб 

вкисала: «Тодє квашу вже пробуют у горшку, такий полевиниє колись 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 48. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 49. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія…– С. 37-38. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 10. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
5 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 141. 
6 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 87. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
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горшки великиє були, да вони вже пробуют, як вона вкисає. Мати казала: 

«Треба топит п’єч, бо вже кваша вкисає», як перекисне до вона вже не добра. 

А так до коли вона вкисає, тодє топ’ят п’єч, і їє до вже, шоб вона чи 

закип’єла»1. Як зазначають респонденти кваша вважалася ласощами: «Яка 

вона була добра, здаєца менє заре наєстись тоє кваши»2 або «Добра вона та 

кваша вельми така»3. 

Найпоширенішим типом страв у Бехах були круп’яні каші, які готували 

на щодень та свята. На початку ХХ ст. варили каші з гречки, проса (пшона), 

ячменю (кутя), овса. Каші варили на воді й молоці, густі й рідкі, змінюючи у 

пропорції кількість рідини. 

Круті ячмінні («кутя») і пшоняні («каша») каші були повсякденними й 

обрядовими стравами. До молочної каші додавали яйце й заправляли медом 

або товченим маком: «Каша пшоняна з молоком; уб’є єчко, масла, сахарцю, 

да вона ше така густовата була тоже. В печі впріє, така зверху шкуринка 

коричнева така смачна»4. Кашу зварену на воді споживали м’ясом, 

шкварками, молоком – а у піст з рибою або конопляним маслом: «Все кутю 

ту товчем, тодє квасолі намочат, до кутю ту змиют. Да тоже мнясо було, да 

костку мняса туда, да квасолі туди, да це цю кутю наливают водою, ну ше мо 

зажаруют чи мнясо там є. Яка була добра в пече, а вона впреє да така – ох 

добра. Я люб’ю кутю і заре люб’ю кутю»5. 

Серед рідких круп’яних страв особливою популярністю користувався 

куліш, який готували із пшона, крім того, для смаку додавали декілька 

картоплин або м’ясо: «Пшона всип’ют да налют води, з водою туди ну ше й 

картопельки так, як на юшку наливают, зварят не густий вже такий кулєш 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 87. Запис в с. Бехи Коростенського 
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Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 87. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
4 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 47. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 85. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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називалися, оце воно таке робили»1. Куліш було легко готувати, як у 

домашніх та і в польових умовах, тому рідкі каші подібного типу були 

широко вживані серед українців і сусідніх народів2. Із гречаною, ячною і 

пшоняною крупою варили й зовсім рідкі страви – юшки або супи. Готували 

їх на м’ясні юшці або зажарювали на салі, у піст заправляли конопляним 

маслом. 

На початку ХХ ст у Бехах, як і всюди на Поліссі, із овочів готували 

переважно перші рідкі страви3. Найбільш улюбленим був борщ: «Борщ і 

каша – рідна мати наша»4. Залежно від сезону варили борщ із капустою або 

зелений борщ («щавльовий»). 

Борщ із капустою був найбільш вживаний: «Да це щодня борщ варат 

такий кислий цей буряк і капуста, а в лєтку вже щавльовий»5. В. Кравченко 

подає рецепт бощу в Бехах: «Борщ. Кришений буряк на дрібні кусочкі, 

облуплюєтьця (чистится) три, штири картоплі, добаляєтьця квасоля і качан 

(головка капусти), все це кладетьця в горщек, наливаєця водою, солиться і 

вариться покуль все не зваритьця, потім добавляють квас або сировотку»6. 

Протягом першої половини ХХ ст. для приготування борщу використовували 

квашений буряк і капусту. Улітку варили борщ із свіжих овочів, але 

«закислювали» його сировоткою чи буряковим квасом. Борщ засмажували 

салом або готували на м’ясній юшці, під час посту – з грибами, рідше з 

рибою. 

Навесні й улітку, коли запаси буряка і капусти закінчувалися, готували 

зелений борщ («щавльовий»). Варили його переважно із щавлю, рідше – із 

молодої кропиви і щавлю: «Трохи щавлю даю. Трохи щавлю трохи крапиви і 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 85. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія…– С. 34. 
3 Гонтар Т.А., Молчанова Л.А. Пища и утварь / А.Т. Гонтар, Л.А. Молчанова // Полесье. 

Материальная культура – К.: Наукова думка, 1988. – С. 381. 
4 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С. 440. 
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 87. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
6 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 142. 
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то люблю борщ»1. Такий борщ підбивали сметаною і сирим яйцем або клали 

варене: «Просто вару круто яйце і ріжу дрібненькими кусочками, такими 

кубичками ріжу так. Є, шо таке розбивають яйце»2. 

На початку ХХ ст. досить популярними були «капусняк» і «капуста». 

Капусняк був рідкою стравою, його варили на картопляній юшці із квашеною 

капустою та додавали пшоно: «Юшка; картопля, вода, цибуля і соль – і така 

юшечка, а ше туди жменю кислой капусти – вже капусняк»3. Таку страву як 

«капуста» готували із свіжої капусти на м’ясній юшці: головку капусти 

розрізали навпіл та варили в печі, соли й заправляли конопляним маслом із 

часником. Святковою стравою в Бехах була тушкована капуста з грибами, 

нею також начиняли вареники й пироги. Часто вживаною, особливо під час 

Великого посту, була квашена капуста, приправлена конопляним маслом. 

Улітку часто готували страву із сирих овочів – «товкун», свіжу редьку, 

цибулю, капусту заливали буряковим квасом або березовим соком: «Єсти не 

було чого, вже редька наросла, нема хлєба і товкуну наробили; цибулі да ше 

салату колись сєяли – нема хлєба, оце таке було»4. Пізніше товкун 

засмачували сметаною або олією: «Сметана і того олєю нехто й не бачив, але 

знаєш лянний був тодє»5. 

На початку ХХ ст. щоденною стравою бехівців була варена картопля – 

в лушпайка («в мундірах»), чищена ціла та товчена («кума»). Досить простою 

у приготуванні була смажена на салі картопля. Тушковану картоплю із 

м’ясом («жарке») вживали на свята, її готували так: «Ну жаркоє – це тоже 

так, поставет воду да мняса вкинут, воно кипит – кипит а тодє картоплю 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 11. Запис в с. Бехи Коростенського 
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Житомирської області. 
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такими кришеничками трошки большенькими, як на юшку, ну ше й 

зажаруют, я так цибулю кришу»1. 

Із тертої картоплі готували «деруни» із начинкою (сир, м’ясо, грибами) 

й без неї. У терту картоплю додавали трохи житньої муки і яйця, а потім 

піджарювали на сковорідці. Картопляні млинці під різними назвами 

(«деруни», «бульбовніки», «драніки», «струсні») були поширенні по всій 

території Полісся2. Популярними серед бехівці були картопляні пампушки із 

сиром: «Картоплю терли, ту водичку трохи відціджували, чуть муки 

добавляли і в середину сир і на деко пекли»3. Потрібно зазначити, що в 

Бехах, як і по всій Україні, пампушками також називали булочки із хлібного 

тіста4. 

Із гарбузів, які були поширеною городньою культурою, готувала 

гарбузову кашу із пшоном. Бехівчни їли й печений гарбуз, його кришили в 

миску, підсолоджували і заливали коров’ячим молоком або конопляним. 

Фрукти і ягоди споживали свіжими, а взимку – сушеними, квашеними: 

«Яблока квасили, тоже гречана треба, шоб солома була кругом тоє, а нє 

ячменна обкладали, до помили яблока, туди антоновку да кидали в ту дєжку, 

наливали водою да кружечка ставили, бо яблока будуть пливати, до це вони 

вкисали да вейми добриє. Колись у Варочки цоє, да такиє груши були, такиє 

чималиє, да вона це дєжку – целу дєжку тих груш насип’є. А Боже, як я їх 

любила. То це тоже мочат такиє яблока і груши мочат»5. 

Бехівчани готували й дисертні страви, зокрема популярною була із 

топлених слив «мочака», її здебільного вживали на свята: «Колись сливи 

оциє такиє, що це вже посп’єют, да в чавун чи в який горщок здоровий, да в 

п’єц, а вони там стоп’яца, тодє ложкою дерев’яною пошарують їх там в том 
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чавунє чи в яком горшку, да тиє каменце поодкидают, да вже поскладают на 

дно. А вливают да добавляют бурака сахарного, бо сахару не було за шо 

купит. Мочака таке казали із слив»1. 

Важливим доповненням до харчового раціону бехівців були гриби. 

Улітку свіжи гриби додавали в борщ, варили юшку з грибами («юшка з 

грибамі») або смажили: «Кришатьця разні губ’яки (сироїжки, бабкі, вовнянкі, 

краснюки і инш.) добавляєтьця цибуля, картопля і все разом смажиця з салом 

або олією»2. Узимку, найчастіше під час постів, уживали сушені гриби: 

«Жарке у пече з грибами, у пече знаєш, яка добра єжа, не це, шо то на плитє. 

Все з грибами; холодне з грибами із рибою, й борщ тоже так риба і гриби 

олєєм тоже зажарена. В тисячу раз луче, як те з мнясом, таке добре посне. 

Борщ з грибами варили і цу пудколотину робили тоже з грибами, і жаркоє з 

грибами»3. 

Із м’ясних страв уживали яловичину, баранину, але найбільше віддавали 

перевагу свинині. Сало солили і зберігали дерев’яних ящиках, корзинах або 

мішка, підвішених у коморі: «Сало, то я знаю, клали в мешок, клали у ящики 

такиє да засолювали мосно тим»4. Також солили або перетоплювали на 

смалець нутряний жир («Здор»), який влітку вживати із хлібом або 

заправляти борщ і робити різні засмажки. У маленьких діжечках засолювали 

м’ясо або закладали його у попередньо очищений свинячий шлунок 

(«Ковбик», «Байлюк»): «Оце свиню колють да байлюк – ти знаєш байлюк? 

Вичищають його, вишкребуют його того байлюка – бо це мати робили, я вже 

знаю. Да напхают мосно туди поребринок, да тако мосно напхают-напхают- 

напхают мосно, да зшиют його, шиют голкою з тим. Да облєплюют його 

мукою там, де зшите, а лєто мухи можут напасти, да це вони муку таку густу, 
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да обмазують туди, шоб муха туда не залєзла. Да це почеп’ять на бантини в 

сєнцях тако на том, шоб воздух ходив. А тодє, як уже треба, десь зімою 

розрезують шнурочка, а зтуль таке, як свєже чирвоне мнясо свєже. До то 

вкусне»1. 

У повсякденному побуті на м’ясній юшці варили борщ та інші рідкі 

страви. На свята вживали тушковане або смажене м’ясо, як і на всій території 

Полісся,у Бехах м’ясо не коптили2. З очищених кишок робили ковбаси 

(«мнясниє ковбаси») і кров’янки, із шлунка – ковбик («сальтісон»). Із голови 

та ніг вирили холодець («драглі», «холодне»)3. 

Із молока, переважно коров’ячого, варили рідкі й густі каші. Молоко, 

сметана, а також відходи від переробки молочних продуктів (сировотка, 

сколотина) були приправою до їжі із рослинних продуктів. Кисле молоко 

відтоплювали в печі й робили сир, який влітку під час посту збирали про 

запас: «Знаю, шо мама робила, такі були кадубчики видовбані, то солили, з 

маслом ше перетирали або перекладали маслом от. А тоді зимою до 

картошки мама накидає на сковороду»4. Із сиру робили маленькі пампушечки 

(«мандрики»), також готували вареники й пироги із сирною начинкою. 

Вершки з молока знімали і збивали у масничках («маслобойці») масло. 

Топленого в печі молоко заправляли сметаною, робили ряжанку: «У печі 

пряжилось, шоб аж таке молоко аж червоне було, а тодє мама добавляла 

сметани, от розмішає гарно і за комен ставила у глечику, у тепло і воно це 

вже молоко скисаєця, ай добра ряжанка»5. 

Рибні страви готували як в будній, так і в святкові дні. Із риби варили 

юшку («юшка з рибою») або смажили. На свята готували холодець, варену 

рибу заправляли картопляною мукою, потім розливали по тарілках і ставили 
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у холодне місце, щоб застигло1. У Чистий четвер смажена риба була 

обов’язковою стравою, інформатори пов’язують це із легендою, яка й зараз 

побутує в Бехах: «Як Суса Христа забрали на те розп’ятіє, а Чистий четвер 

його мати сєла да єсть рибу да вейми плаче. Десь з’єла половинку рибки 

тако, а йой Господь каже, шо: "Не плач твой син воскресне". А вона каже: 

"Так мой син воскресне, як ця моя рибка". А рибка і затрепоталась, через те 

рибу єдят і це все кажуть на камбалу, шо це певне ця риба, вона бачиш з 

єдним боком»2. 

Найпоширенішим напоєм був узвар із сушених груш та яблук. 

Ритуальним та святковим напоєм була медова сита. Бехівці пили різноманітні 

кваси: хлібний, буряковий і березовий. Найбільш уживаним був березовий, 

його готували із березового соку, зібраного весною. До зібраного соку 

додавали сушку, смажений ячмінь або стільки із медом: «В мене тітка була 

на Таназях в кінці села від Воронева, там дуже березина була велика то вони 

збирали дуже багато березового соку, в них були такі великі бочки, шо такі, 

шо більші, чим за мене, і вони зливали цей березовий сік – збирали і мед із 

стільниками кидали. І цей квас так вграєця, шо мене все посилали по той квас 

літом, я все битонами носила – битонами, гладишками»3. Квас із соків дерев 

був одним із найдавніших слов’янських напоїв, територія його побутування 

Лісостепові райони України, Білорусь і Литва4. 

Чай протягом першої половини ХХ ст. ще не проник у раціон населення. 

Натомість бехівці заварювали шипшину, листя м’яти, подорожника, суниці, 

гілки малини, смородини, вишні, цвіт липи: «А два-три листочки клубніки 

або два-три листочки малини, або голячку малини, або голячку із смородини, 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 142. 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 84. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 16. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
4 Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія… – С. 61. 
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їх мо й нема листочков, а такий чай смачний, шо Боже, а ми не куп’яли 

чаю»1. 

Протягом першої половини ХХ ст. горілку домашніх умовах не 

виготовляли («Гнали»). Але за свідченнями інформантів можемо 

стверджувати, що в сусідніх з Бехами селах горілчаний промисел був доволі 

розвинений: «Купляли, ходили де Невгоди – це Овруцкий район, а потом в 

Зубовщину отуда скрозь ходили, а у лєсі до там великиє машинки, там вже 

целий завод. У Бехах не було такоє моди, шоб оце оцу самогонку гнати, в 

основне це ходили да купляли. Вона, як ідеш туда, по рублю бралася, а то ше 

мона й дешевше виторговат, а як вони вже приносили, до вже руб двацать 

п’ять»2. Зокрема, як зазначають респонденти, алкоголю уживали небагато на 

великі свята: «Тодє ж не пили по бутилках, а постав’ят повлітри на всєх – на 

всєх хлопцов повлітри»3. Зазвичай за столом була одна чарочка: «Колію 

пускали, одна чарочка на весь стол була, а тепер диво таке, шо кожному 

чарочка буде»4. 

Отже, повсякденна їжа людності в досліджуваному науковому пункті, 

залежала від природно-географічного середовища та характеру господарської 

діяльності, зберігала традиційні регіональні (поліські) та загальноукраїнські 

риси. Так, у харчовому раціоні бехівців переважали страви з рослинних 

продуктів, приготовленні переважно способом варіння або тушкування. 

Назви й технологія приготування страв відображають загальноукраїнські 

риси. Соціально-економічне становища бехівської шляхти вплинуло на 

кількісні та якісні характеристиках щоденної та святкової їжі. Зокрема, у 

харчовому раціоні шляхти, у порівнянні з поліським селянством, більша 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 49. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 85. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 84. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
4 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 58. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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частка м’ясо-молочних. Свідченням заможності може слугувати той факт, що 

хліб у Бехах випікали із житнього борошна, без будь-яких домішків. 

 

2.5. Ткацтво і килимарство 

У Бехах, так як і в інших селах Середнього Полісся, килими («кіліми») 

виготовляли на горизонтальних верстатах, використовуючи закладну техніку 

(«переклад»). У процесі ткацтва чергували два прийоми – «спущений 

переклад» і «чеплєний переклад»1. У першому випадку нитку піткання не 

перекладають за нитку основи, яка є спільною для різнокольорових елементів 

орнаменту, унаслідок чого утворюються просвіти-дірки. Другий спосіб 

передбачає накладання – «чепляння» двох кольорових ниток піткання на 

спільну нитку основи, утворюючи зазубрення. Бехівські ткалі інколи 

використовувати одночасно обидва способи для відтворення одного й того ж 

орнаменту: «А це «яблоко» оце-це – це тре, спустить і почепит, це тяжкиє 

циє переклади»2. Оскільки горизонтальні верстати розраховані на 

виробництво полотна шириною 70–80 см, килими зшивали з двох половин 

(«пулок»). 

Бехівські килими кінця ХІХ – початку ХХ ст. представлені складними 

геометризованими антропоморфними, зооморфними та рослинними 

композиціями. Килими складалися із двох частин – центрального поля й 

обрамляючої кайми («берега»), деякі килими мали подвійну кайму. Назва 

килима відповідала найменуванню основних елементів на центральній 

частині. Так, килим «в круги» складається з двох рядів восьмикутників із 

уписаними чотирьохпелюстковими розетками («рогата квєтка») – у кожному 

по чотири «в круги», які щільно прилягають один до одного. Даний килим 

обрамлений подвійною каймою зі стилізованими рослинними, зооморфними 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5, од. зб. 869, арк. 36. Запис в с. Бехи 

Коростенського району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5, од. зб. 869, арк. 36. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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та антропоморфними зображеннями. Килими «в круги» мають певні аналоги 

з виробами греків Маріупольщини та українців Поділля1. 

Килими із ромбічними елементами називаються «в кулаки». У центрі 

такої композиції був ромб, розділений на чотири частини – «кулаки». З обох 

сторін ромба розміщенні хрестоподібні фігури. Розділений на чатини ромб є 

давнім землеробським культом, відомим далеко за межами України, він міг 

символізувати оброблену для посіву землю2. Зокрема, зображення 

прямокутників із різноманітними хрестоподібними формами в середині, 

побутували в текстильних виробах та мозаїчних підлогах на Близькому Сході 

в період Середньовіччя. Так, одним із фрагментів центрального поля на 

східних килимах V–XIII ст. є «вузол Соломона» – це ромб, поділений на 

чотири частини3. 

Окрему групу складають геометричні килими із антропоморфними 

композиціями. Вивчаючи килимові вироби села Бехи, можемо виділити 

кілька таких зображень. Перше – «чоловєки», предсталені геометризованими 

фігурами людини в повний ріст; друге – «козаки» – стилізоване чоловіче 

зображення з «підбоченими» руками. 

Базуючись на власні на польові матеріали, можемо стверджувати, що 

килими «у чоловєки» є більш давніми, однак мало описані й тільки 

згадуються у спеціальній літературі4. У Бехах нам удалося докладно 

зафіксувати опис давнього килима, його респонденти називали «в круглого 

чоловєка». Центральне тло килима представлене двома рядами гачкуватих 

ромбів. У центрі орнаменту ще один ромб із вписаним у нього 

геометризованим зображенням людини із піднятими руками: «Отакиє ромби 

– ромбами, а всередині так як ото статуя, так руки розоп’ятиє, вродє і головка 

                                                
1 Васянович О. Знакові функції килимів околичної шляхти Житомирщини / О.Васянович. 

// НТЕ – К.,2011. – № 6. – С. 55. 
2 Амброз А.К. Раннеземледельческие культовый символ («Ромб с крючками») / 

А.К.Амброз // Советская археология – 1965 – № 3. – С. 22 
3 Когут Г. Композиції килимового типу в українському мистецтві доби Середньовіччя / 

Г.Когут // Народознавчі Зошити. – 2003. – № 1-2. – С. 326 
4 Васянович О. Знакові функції килимів…– С. 54. 
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така, як малесенька, а туто таке во як руки причеплєниє, а сюди до низу, як 

двє ножки – це у ромбі, в самом ромбі»1. Килим обрамлений каймою: «Так, 

кругом берег іде, берег, до вже цого «круглого» («чоловєка») нема, просто 

так ромбики, такий коричневий ромбик, жовтенький ромбик, зелененький, 

просто вже ободочок такий чорненький»2. Назва «круглий чоловєк», 

припускаємо, з’являється значно пізніше, ніж сам орнамент, й це було 

антропоморфне зображення богині родючості, природи і добра, яку 

найчастіше зображували з піднятими руками3. 

Зауважимо, що другий килим «в чоловєки» зберігається в 

Національному музеї народної архітектри та побуту України. Внутрішнє 

поле килима розділено на три орнаментальні частини, які складаються із двох 

рядів та відокремлені одна від одної широкими смугами із «ланцюжковим» 

мотивом двох гачкуватих синіх ромбів, усередині кожного – східчасті ромби 

жовтого кольору. Центральну частину складають два з’єднані по горизонталі 

ромби із гачками на кінцях. Елементами бічних частин є антропоморфні 

фігури двох типів. Перші – це стилізовані зображення людини в повний зріст 

фігури синього кольору. По боках розміщені гачкові ромби із маленькими 

ромбиками на кінцях, які нагадують голівку, а «крючки» імітують руки. 

Таким чином, на кінцях ромба створюється образ людини з опущеними 

руками – «козак». Килим має дві кайми: зовнішня кайма представлена 

зубчастими зображеннями чорного кольору, внутрішня складається із 

гачкових ромбів синього, жовтого, червоного та світло-зеленого кольорів, які 

гармонійно чергуються. 

Килими «в козаки» були найбільш поширеними в Бехах на 

початку ХХ ст., оскільки про них завжди згадують респонденти: «В людей 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5, од. зб. 870, арк. 72. Запис в с. Бехи 

Коростенського району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5, од. зб. 869, арк. 36. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Кобилінська Н. Килими Житомирського Полісся / Н.Кобилінська // Народне 

мистецтво. – 2000. – № 3 - 4. – С. 19. 
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були «в козаки», але в нас їх не було»1 або: «Ну був "в козаки" – "в козаки" в 

мене забрали (купили)»2. На бехівських килимах «козаки» чергувалися з 

іншими узорами. Це могли бути восьмиграні розетки або два з’єднані по 

горизонталі ромби із гачками на кінцях. «Козаки» – як орнамент рушників, 

запасок і килимів зустрічається тільки на териториї Середнього Полісся та 

пов’язаний із декоративним мистецтвом околичної шляхти3. Етнолог 

О. Босий відносить «козаків» до одного із варіантів «двостороннього 

тризуба», який пов’язує із Великою Богинею-Матір’ю, вона у тріпільців була 

пов’язана із землеробським культом родючості4. Дослідниця ткацтва 

Житомирщини О. Мойсюка зазначає про візуальну схожість «козака» із 

давньословянським символом літьнього сонцестояння – знаком «Дажбога»5. 

До подібної думки схиляєть й О. Васянович: «Найімовірніше, назва виникла 

пізніше, ніж сам орнамент, який можна пов’язати із поганськими божествами 

Дажбогом і Велесом»6. 

Із вище викладеного матеріалу бачимо, що думки дослідники різняця у 

трактуванні даного орнаментального мотиву, хоча всі вони пов’язують 

«козаків» із знаком язичницьких богів. Тому вважаємо за потрібне викласти 

деякі свої думки, щодо походження символіки «козак», який часто 

зустрічається на традиційних бехівських килимах. Як уже зазначалося, 

«козак» представляє собою гачковий ромб із маленькими ромбиками-

голівками. На нашу думку, не можна провести різку межу між 

орнаментальним мотивом «в козак» та ромбом із гачками, який є базовим 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5, од. зб. 867, арк. 50. Запис в с. Бехи 

Коростенського району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5, од. зб. 869, арк. 35. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Коновалова О. Особливості антропологічних зображень в народній орнаментиці 

українсько-російського-білоруського Полісся / Ольга.Коновалова // Матеріали до 

української етнології – 2008 – Вип. 7(10) – С. 94 
4 Босий О.Г. Міф. Символ. Орнамент. Методичний посібник / О.Г.Босий – Вінниця: ФОП 

Данилюк В.Г., 2011. – С. 25-36. 
5 Мойсюк О.С. Антропоморфные мотивы народных художественных тканей 

Житомирского Полесья / О.С. Мойсюк // Вестник славянских культур – М., 2013 – 

№3 (29) – С. 90. 
6 Васянович О. Знакові функції килимів…. – С. 54. 
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мотивом найдавніших бехівських килимів, зокрема килим в «человеки». Крім 

цього, він також зустрічається в орнаменті текстильних виробів Західного 

Полісся й Поділля1. На Закарпатті гачковий ромб вирізали на ручках 

весільних топірців2. Проте ареал поширення даного знаку виходить далеко за 

межі України та охоплює Середню і Східну Європу, значну частину Азії та 

Африки3. У науковій літературі принято вважати, що гачковий ромб є 

символом родючісті, залежно від його місця розташування в різних 

композиціях, він міг означати землю, рослину й жінку одночасно4. Тобто, він 

є символом матері-землі, знаком родючого поля. Найбільш давні зображення 

ромба з гачками відомі в настіних росписах, а також на реконструйованих 

зразках тканин із давнього землеробського центру Чатал Гуюка в Малій Азії, 

датовані 9 тис. до н.е5. На териториї України зображення гачкового ромба 

вперше зустрічається на трипільських статуетка 4 тис. до н.е. Такі знаки 

вигравірувані на кераміжних виробах VІІІ – ІХ ст., знайдених на розкопках 

давнього Іскоростеня6. Можливо, цей орнаментальний мотив поширився в 

зоні, яка успадкувала насіння культурних рослин від первісного центру. 

Оскільки раннє землеробство включало аграрно-магічні обряди, як складову 

частину виробничого процесу, то разом із навиками племена, які переходили 

до землеробства, переймали обряди й відповідні символи. Можемо 

припустити, що гачкові ромби на бехівських килимах, включаючи й 

«козаків», утворюють одну велику групу споріднених між собою давніх 

землеробських символів родючості та знаків язичницьких богів. У процесі 

історичного розвитку образ утратив своє значення і перетворився на чітко 

регламентований орнамент, у якому другорядні форми людської фігури 

                                                
1 Когут Г. Килим 1782 р. зі збірки Музею українського народного декоративного 

мистецтва у Києві / Г.Когут // Вісник Львівського ун-ту. Серія мист-во. 2008. Вип. 8. – 

С. 117. 
2 Симоненко И.Ф. Быт населения Закарпатской области / И.Ф.Симоненко // Советская 

этнография, 1948.– № 1. – С. 84. 
3 Амброз А.К. Раннеземледельческие культовый символ…. – С. 14. 
4 Там само. – С. 20. 
5 Мойсюк О.С. Антропоморфные мотивы народных художественных тканей…– С. 90. 
6 Звіздецький Б.А. Археологічні дослідження в північно-східних районах Житомирського 

Полісся…– С. 10. 
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настільки злилися із гачковим ромбом, що не можна із впевненістю сказати, 

що це – людина це, рослина чи ромб. Щодо назви «козак», то вона виникла 

пізніше й була пов’язана із асоціативним сприйняттям геометричних узорів: 

«Так руки вродє і головка така малесенька, як ромбик»1. Зауважимо, що 

можливо, місцеве населення вбачало в дослідженому орнаментальнті риси 

вершника-козака. 

Щодо загальних характеристи бехівських килимів із геометричним 

орнаметом, варто зазначити, що їхня центральна частина складає симетричне 

зображення із двох повторюваних орнаментів. Принцип побудови композиції 

таких виробів характеризується відсутністю загального фону. Зокрема, 

центральне тло килимів «в круги» складається з восьмигранників, які щільно 

прилягають один до одного. Таким чином, орнаментальні форми 

утворюються за допомогою спільних ліній, а форма орнаменту й фон за 

конфігурацією рівнозначно активні, оскільки ділянки між восьмикутними 

розетками складають ромби з кольорових ліній, і значення загального тла 

втрачається. Орнаментальне поле килима «в кулаки» заповнене 

уступчастими ромбами одного розміру, настільки щільно, що їх розділяє 

вулька уступчаста лінія чорного кольору, яка має діагональний напрям як 

зліва направо, так і справа наліво. 

Попри безфонову організація композиції геометричних килимів села, 

деякі елементи цетрального поля мають тло. Зокрема, «козаки» зображені на 

білому фоні, який нагадує тінь орнамену. У цьому випадку тло 

підпорядковане елементу і складає з ним одне ціле. Різнокольорові зубчасті 

лінії навколо «козака» утворюють безфонову організацію зображувальних 

форм композиції. 

Килими з такою побудовою центральної частини виготовлялися в різних 

регіонах України, зокрема на Правобережному Поліссі, Середній 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5, од. зб. 870, арк. 73. Запис в с. Бехи 

Коростенського району Житомирської області. 
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Надніпрянщинні, Поділлі та в Карпатах1. Проте килими Середнього Полісся 

й досліджуваного села свої особливості. Орнаменти, якими заповнене 

центральне поле килима, представлені гачковими та звичайними ромбами, 

восьмигранниками та складними антропоморфними фігурами, які гармонійно 

взаємодіють між собою за відсутності загального фону. 

Думки дослідників щодо витоків принципу безфонового зображення 

орнаментальних форм розходяться. Зокрема, Б.Крижанівський вважає, що 

такі килими в часи Середньовіччя могли виникнути на території Малої Азії 

та Закавказзя, а завдяки торговельним зв’язкам через Балкани потрапили в 

Західну Україну2. Сучасна дослідниця українського килимарства Г. Когут 

стверджує, що «мозаїчні килими» килими доби Середньовіччя мають 

текстильні аналоги на Близькому Сході3. Автохтонне походження 

українських килимів із геометричним орнаментом відстоював А. Жук. 

Зокрема, дослідник зазначав, що геометричний узор, який зберіг свої давні 

зображувальні елементи, є первинною формою українського килимового 

орнаменту4. 

Щодо походження безфонового зображення орнаменту в килимових 

виробах, то він міг проявитися синхроно без будь-яких запозичень із зовні, 

оскільки геометриний орнамент бехівських килимів містить архаїчну 

символіку (гачковий ромб, восьмиграник, хрест) поширену в регіоні і далеко 

за його межами. Крім цього, принцип такого композиційного прийому міг 

бути запозиченим, адже шляхта контактувала із Кримським ханством і 

Туреччиною. Про запозичення орнаментальних мотивів текстильних виробів 

згадує В. Кравченко: «Буває так, що яка-небудь жінка з богатирок достане 

собі якого гарного киліма че гарного узора, то вже всі стараються, щоб і в їх 

                                                
1 Жук А.К. Українські народні килими (ХVII – поч. ХХ ст.) / А.К.Жук – К.: Наукова 

думка, 1966. – С. 55. 
2 Крыжановский Б. Орнамент украинских и румынских килимов // Материалы по 

этнографии / Б.Крыжановский – Ленинград, 1926. – Т.ІІІ – Вып. 1. – С. 43. 
3 Когут Г. Килим 1782 р. зі збірки Музею…. – С. 126. 
4 Жук А.К. Про розвиток килимарства на Україні в дорадянський період / А.К.Жук // НТЕ 

– 1961. – №2. – С. 92. 
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таке само було»1. Це підтверджують і наші польові матеріали: «Ну брали, в 

люлей брали циє узори, Михайловка вельми ткала киліми, ми в Михайловци 

брали на узор киліма»2. Вожночас ці матеріали відносяться до ХХ ст., а 

килими із геометричним орнаментом мають давнішу історію, тому не можна 

із упевненістю говорити про їхнє запозичення. 

Наприкінці ХІХ – першій половині ХХ ст. у Бехах пошиширюються 

різноманітні за формами килими із рослинним орнаментом, які умовно 

можна розвести на дві групи. До першої групи належать килими зі 

стилізованими формами, де переважають умовні геометризовані стебла із 

квітами. Своєрідним є килим «у лежачі вазони», узор центрального поля яких 

складася із дзеркально відображення рослинних мотивів, які ніби  

виростають один з одного, утворюючи в такий спосіб дві суцільні 

горизонтальні композиції. Килим мав дві кайми, їх розділяла вузька зубчаста 

смуга, вона відокремлювала внутрішню кайму від центрального поля. 

Зовнішня кайма килима складалась із двох рядів восьмикутних зірок, 

розміщених по діагоналі та розділених хвилястою лініює зеленого кольору. 

Внутрішня кайма представлена рядом рітмічно повторюваних рослинних 

мотивів «квітів» і «квітів із стеблами». 

Композиція центрального поля килима «у стоячі вазони» представлена 

двома парами вертикальних дерев, які ритмічно чередуються. Стовбур дерева 

угорі закінчується зубчастою кіткою. Гілки обабіч стовбура також 

закінчуються зубчастими трапецеподібними головами та зображеними на 

них восьмикутними зірками та ромбами. Килим мав подвійну кайму, одна у 

вигляді в’ючної гирляниди знаходилась на загальному фоні і замикала узор 

центрального поля, дуруга – мала інший колір і облямовувала весь килим по 

краях. 

Друга група представлена мотивами, які вже наближаються до 

природніх форм, хоча являються ще досить стилізованими. Орнаментальні 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 171. 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5, од. зб. 867, арк. 67. Запис в с. Бехи 

Коростенського району Житомирської області. 
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мотиви таких килимів гілки із квітами («вазони»), які розміщуються 

розміщуються на центральному полі горизонтальними рядами. Найбільш 

характерно для таких килимів ритмічне повторення одного мотиву прямими 

рядами, які спрямовані у протилежні боки. Кайма таких килимів 

представлена в’ючними гирляндами. 

Для килимів із рослиним орнаментом, на відміну від геометричного, 

важливим було загальне тло. За кольором якого визначали й колір килима, як 

правило, тло займало більшу частину площі килима. Традиційним для 

бехівських килимів із рослинним орнаментом в кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

було чорне тло. Чорний або темно-коричневий фон був характернимдля  

глаткотканих килимів із рослинним орнаметом майже по всій території 

України1. Темне цетральне поле килима гармонічно поєднувалося із 

основною кольоровою гамою узорів на бехівських килимах: зеленим, синім 

жовтий та білим. А використання чорного фону могло бути пов’язано із 

світоглядом народних майстрів, в уяві яких квіти й дерева є невіддільними 

від землі, навколо якої крутиться усе селянське життя2. 

Отже, опираючись на польові та архівні матеріали, можемо 

стверджувати, що село Бехи є одним із центрів поліського килимарства. 

Бехівські килими із геометричним орнаментом представлені складними 

антропоморфними та зооморфними орнаметами, які ритмічно взаємодіють із 

простішими ромбами та багатогранниками за відсутності загального фону. 

Килими були грубими вовняними тканинами, тому добре підходили для 

утеплення приміщення, за декоративні якості килима створювали особливий 

затишок у помешканні. У Бехах існував звичай, коли молода дружина 

приходила в хату до чоловіка, то повинна обов’язково прикрасити 

помешкання килимами й рушниками3. Так, молода господиння починала 

                                                
1 Жук А.К. Дожовтневі українські килими із рослинним орнаментом / А.К.Жук // НТЕ – 

К.: 1962 – № 3. – С. 111. 
2 Когут Г. «Золоті» та «чорні» килими України: до проблеми кольору тла в українському 

килимарстві ХVIII ст. / Г.Когут // Мистецтвознавство України. Зб. наукових праць – К.: 

СПД В.К.Кравчук, 2003 – Вип.3. – С. 348. 
3 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С. 320. 
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облаштовувати сімейний побут. При цьому килиму відводилося особливе 

місце, він не тільки представляв естетичні вподобання молодої дружини, але 

й був свідченням її працьовитості. У більшості випадків килимом 

прикрашали стіни помешкання, інколи, у святкові дні, ліжко та скриню, на 

долі не стилил ніколи: «Циє киліми на землю на стени, в’єшали оце-во, то це 

вони були складаниє у скрині лежали, їх нехто так без дєла не витягував, бо 

це може ше будеш ще жениця, хто замуж іти, там вони і лежали з веков – 

веков»1. 

В. Кравченко зауважив про накопичення в господарствах бехівців 

великої кількість килимів: «Що в деяких за вік набирається до півсотні 

разноманітних килімів»2. Проїжаючи через Бехи, російський цар Микола ІІ 

був вражений кількістю килимів, яким бехівці прикрасили паркани та 

устелили дорогу: «Як проїжав Ніколка цар, то… Поробили флагі, 

утиральники на флагах були, венкі з кветок і кілимів до 500 були – були на 

заборах, і дорогу вислали у саму церкву. Оун нам благодорив і сказав: 

«Спасібо й спасібо вам… за ваше стараніє… жертвую вам на храм 300 

рублєй». Побачив такоє украшеніє і сам спинивсь на обратном путє»3. 

Мотиви такого накопичення килимів не можна пояснювати тільки 

необхідністю прикрашати житло, бо для цього вистачило б два або три 

килима. На нашу думку, кількість килимів свідчила про працьовитість 

господині, як уже зазначалося вище: «По ночам не спала, а рушники й киліми 

ткала»4. Базуючись на власних експедиційних матеріалах, можемо з 

упевненістю сказати, що килим відносився до найцініших речей в 

господарстві бехівців, фактично був маркером заможності: «Це щиталася 

така реліквія, це свята реліквія була, тодє це була реліквія особенна… то ще 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5, од. зб. 869, арк. 39. Запис в с. Бехи 

Коростенського району Житомирської області. 
2 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 171. 
3 Там само –  С. 35–36. 
4 Там само – С. 171. 
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не кожний дасть киліма»1. При цьому можна провести паралелі з хутром, яке 

в давньоруський період виступало мірилом вартості в регіоні. Зокрема, й 

дослідники давньоруської культури зараховують хутро та килим до правових 

символів князівської влади2. 

У регіоні кимилим був ознакою багатства, незалежності та 

привілейованого становища шляхти. Таким чином, тканий виріб стає 

фактором культури, оскільки відповідає не тільки утилітарно-практичним, а 

й певним ідейно-символічним критеріям3.  

Загальноприйняте суспільне значення килима знайшло своє 

відображення в обрядах житєвого циклу села Бехи. У Бехах, як і в інших 

шляхетських селах Середнього Полісся, молоді під час вінчання стоять на 

килимі та рушнику: «Слали його молодим пуд ноги, і заре стелєца килім, а на 

килім стелєца рушник»4. При цьому обряді килим генетично пов’язують із 

шкірою вола, на яку ставали в давніх аріїв наречені під час шлюбного 

обряду5. Також килим використовують при першому посаді молодих: 

«Маршалок заводить молодих за стол, де вони сідають на киліми»6. За 

народним уявленням, це робили для того, «щоб були богаті і як пани завсіди 

сиділи на килімі»7. Килим мав забезпечити добробут у подружньому житті, 

відповідно з цим пов'язаний один звичай кидати гроші під ноги молодим. А 

гачкові ромби на кимимах, про які зазначалося вище, були символом 

родючості і достатку. 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5, од. зб. 867, арк. 68. Запис в с. Бехи 

Коростенського району Житомирської області. 
2 Писаренко Ю.Г. «На едином ковре»: про символ «братерства» князів на Русі / 

Ю.Г.Писаренко // А сє єго срєбро: Зб. праць на пошану чл.-кореспондента НАН України 

М.Ф.Котляра з нагоди його 70-річчя. – К.: Інститут історії України НАН України, 2002. – 

С. 104. 
3 Байбурин А.К. Семиотический статус вещей и мифология / А.К.Байбурин. // 

Материальная культура и мифология [отв. ред. Б.Н.Путилов]. – Ленинград.: Наука 

Ленинг. одт-ние, 1981. – С. 218. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5, од. зб. 867, арк. 68. Запис в с. Бехи 

Коростенського району Житомирської області. 
5 Волков Ф.К. Этнографические особенности украинского народа… – С. 599. 
6 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С. 315. 
7 Там само – С. 314. 
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Ватро сказати й про сидіння аречених на одному килимі, яке подібне до 

обряду спільного сидіння на шкурі тварини або на кожусі. Витоки цього 

обряду сягають епохи привласнювальної системи господарства та мають 

зв’язок із вшануванням тварин-тотемів. Культ барана присутній в 

обрядовому комплексі всіх індоєвропейських народів, він символізував образ 

фалічного демона плідності1. Усі ці факти дають підстави дослідникам 

весільного ритуалу стверджувати, що шлюбна семантика кожуха 

формувалася, у зв’язку з уявленням про статус дорослого чоловіка, мисливця 

та годувальника родини2. Щодо семіотичного коду килима, на відміну від 

шкіри, він набуває додаткового значення. На нашу думку, килим в обрядах 

виступає не лише символом плідності та багатства, а також символізує 

рівність та спільність тих, хто на ньому знаходиться. Це пов’язано з тим, що 

килим з’являється продуктом спільної діяльності жінки та чоловіка. Спільне 

піклування про господарство та рівність прав жінки та чоловіка знайшло своє 

відображення у звичаєвому праві «окличної» шляхти села Бехи: «Влада в 

семьї, по місцевому звичаю належить голові семьї – батькові, но его влада 

більш розповсюджується на чоловічу роботу, себто, глядіть хазяйство на 

дворі, а в хаті на жоночу роботу влада розповсюджується материна. В хатню 

жоночу роботу батько вже не мішається; его діло, щоб був хліб і до хліба, 

щоб всі були сити і одіти; а матір повинна наварити й напекти, напрасти, 

нашити і всіх зодягнути»3. Таке спільне сидіння було притаманне й 

князівській елеті4. Також символічне навантаження килим виконував під час 

хрестин: «На осолонє хрещених гутали і батьков гутали. Було застелєно 

таким шерстяним, тодє, знаєш, яке було; запаски були да киліми отаке було»5 

Крім весільного ритуалу, килим використовували також у поховальних 

обрядах. Переодягнувши небіжчика в новий одяг, його «кладут його на лаві 

                                                
1 Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографического исследования: статьи, 

лекции. / Под. ред. и предисл. Я.П.Алькора, Л.Смидович. – Ленинград, 1936. – С. 427 
2 Несен І.І. Весільний ритуал Центрального Полісся… – С. 155. 
3 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 181. 
4 Писаренко Ю.Г. «На едином ковре»: про символ «братерства»… – С. 104. 
5 ПМА записано від Бех Катерини Захарівни 1928 р.н. 
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під образами, простиливши постіль новим килімом»1. Килимом укривають 

віз, на якому транспортують домовину з небіжчиком на кладовище2. Як 

бачимо, килим в обряді присутній від часу смерті й до моменту поховання, є 

одним із символів переходу людини в потойбічний світ. Згадки про 

використання килима в поховальній обрядовості відносяться до часів 

Київської Русі. Так, у 997 р. князя Олега знайшли на «споді під трупами і, 

вінісши, поклали на коврі»3, а в 1015 р. тіло князя Володимира в «ковер 

загорнувши» везли на санях до Десятинної церкви4. 

Отже, у традиційно-побутовій культурі «околичної» шляхти килим 

займав значне місце. Він був не тільки складовою інтер’єру житла 

«окличної» шляхти, але й маркером заможномті та прівілейованого 

становища шляхти в регіоні. Використання килима в обрядах життєвого 

циклу підкреслювало відмінність шляхти від селян та її спорідненість із 

правлячою елітою давньоруської держави. 

 

2.5 Традицій одяг як виразник соціальної приналежності населення 

села. 

Комплекс традиційного народного одягу належить до визначних 

досягнень культурної спадщини. Його розвиток був безпосередньо 

пов’язаний із виробничою діяльністю, тому одяг за тривалий час увібрав 

визначальні риси матеріального й духовного життя населення. Таким чином, 

народний одяг формує певну систему, яка відповідає практичним потребам і 

має складний знаковий характер. У науковій літератури прийнята 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали....– С. 324. 
2 Кравченко В. Там само – С. 327. 
3 Повесть времнных лет / подготовка текста Д.С.Лихачева, перевод Д.С.Лихачова и 

Б.А.Романова. Под ред. В.П.Адриановой-Перетц. – М. – Л.: АН СССР, 1950. – Ч.1. – 

С. 122. 
4 Там само. – С.191. 
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класифікація одягу за такими видами: натільний і поясний одяг; верхній одяг; 

нагрудний одяг; головні убори; пояси; прикраси; взуття1. 

Одним із найдавніших видів чоловічого та жіночого одягу була сорочка. 

На початку ХХ ст. її шили здебільшого із вибіленого домотканого полотна: 

«Виткали, да його парили окропом, да прачем били да таке вибелювали. А 

тодє на речку, да тодє об камень ще отако джвогали (били, кидали) його»2. 

З кінця ХІХ ст. у Бехах поширюється фабричне полотно («перкаль»), яке 

використовували для пошиття верхньої частини сорочки («станка») або 

рукавів. 

За кроєм та використаною для пошиття тканиною, бехівські сорочки 

можна розділити на такі типи: суцільнокроєна із поликами («полотняна»); 

суцільнокроєна із ґесткою («додолна»); сорочка із пришитим низом 

(«станкова»); білокрилка («сорочка з рукавами», «сорочка з б’єлими 

рукавами»). Такі ж типи сорочок побутували в інших шляхетських селах 

Коростеньщини, про що зазначав у 20-х рр. ХХ ст. К. Червяк, дослідивши 

села Ходаки, Купеч і Каленьське3. 

Традиційно бехівські сорочки шили із двох полотнищ («пулок»). У крої 

сорочки першого типу (суцільнокроєна із поликами) використовували 

прямокутні плечові вставки («наплєчник»), які з’єднували задню та передню 

пілку сорочки, верхнім краєм пришивалися до комірця, а нижнім – до 

верхньої частини рукава. Такий крій був традиційним для сорочок 

Правобережного Полісся4. Полотняні сорочки із поликами мали посередині 

пазушний розріз. 

Наприкінці ХІХ ст. в Бехах поширюються нові сорочки на кокетці 

(«ґестці»), які відрізнялися від попередніх кроєм і оздобленням. Традиційні 

                                                
1 Пономар Л. Народний одяг Правобережного Полісся середини ХІХ – середини ХХ 

століття Історико-етнографічний атлас. Словник./ Людмила.Пономар. – К.: ТОВ 

«Бизнесполиграф», 2015. – С. 8. 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 73. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
3 Червяк К. Шляхта околишня на Коростенщині…– С. 15. 
4 Пономар Л. Народний одяг Правобережного Полісся… – С. 20. 
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вставки замінили поперечним полотнищем («наплєчник»), сорочка мала 

чотирикутний та круглий виріз із коміром. Крім Бехів, такі сорочки носили й 

в інших шляхетських селах (Ходаках, Сингаях, Дідковичах, Бовсунах, 

Чоповичах)1. Таке урізноманітнення крою дослідники пов’язують із 

поширенням міської моди на селі2. Обстеживши бехівські сорочки кінця 

ХІХ – початку ХХ ст., можемо стверджувати, що для ґестки використовували 

виключно перкаль. Зокрема, суцільнокроєну сорочку з кокеткою шили із 

перкалю: «Додолна вся перкальова»3. У станковій сорочці верхня частина до 

поясу («станок») шилася із перкалю, а нижня («потточка») – з домотканого 

полотна. Сорочка-білокрилка була льняною, за винятком рукавів, наплічника 

й комірця: «На плечах і рукава біле, комірець і отако пришивалося»4. Тому, 

на нашу думку, ще одним чинником, який вплинув на впровадження нових 

форм крою, було поширення в сільському середовищі тканин фабричного 

виробництва. 

На Правобережному Поліссі, як і скрізь на Правобережжі, сорочки шили 

із коміром5. Бехівські сорочки, як в інших шляхетських селах, мали широкий 

відкладний комір, прикрашений вишивкою: «З лежачим кумніром, в нас усе 

лежачиє були, лежачиє ще тут нашитиє»6. Зокрема, широкий відкладний 

комір в українському одязі деякі дослідники пояснюють упливом поляків, 

оскільки для східнослов’янських народів був характерний вузький стоячий 

комір7. Підтвердженням польських упливів може слугувати і той факт, що 

                                                
1 Стельмащук Г. Традиційний одяг Житомирщини / Г. Стельмащук // НТЕ. – К., 1980. – № 

6 – С. 78 
2 Васянович О.О. Особливості вбрання околичної шляхти Житомирщини другої пол.ХІХ – 

поч. ХХ століть / О.О. Васянович // Народний костюм як виразник національної 

ідентичності – К., 2009. – С.  40. 
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 41. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
4 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 18. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
5 Волков Ф.К. Этнографические особенности украинского народа / Ф.К.Волков // 

Украинский народ в его прошлом и настоящем. – Пг., 1916. – Т. ІІ. – С. 521. 
6АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 39. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
7 Лебедева Н.И. Народный быт в верховьях Десны и в верховьях Оки. Часть 1. / 

Н.И.Лебедева – М., 1927. – С. 23. 
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сорочки із лежачими коміром побутували на Західному та в «шляхетських» 

селах Середнього Полісся1. Комір у бехівських сорочках зазвичай 

прикрашали вишивкою й мереживом («карунками»): «Кумнєр вейми хороше 

понашиватий, кути вейми понашиватиє»2. Зауважимо, що обов’язковим 

атрибутом жіночого купецького костюму був білий мереживний комір, який 

виступав з-під дорогої яскравої шалі3. Використання карунків у коміри 

бехівських сорочок, на нашу думку, могло бути результатом запозичення 

шляхтою стилю міщан-купців. 

На увагу заслуговує декор жіночих сорочок, який відповідав традиції 

шляхетських сіл регіону. Їхньою особливістю було оздоблення низу рукава 

тканою смужкою перебірної техніки, це була ознака що вирізняла 

«шляхетську» сорочку від «мужицької»4. Сорочки із подібним декором також 

побутували в Любомльському районі Волинської області та Дубровицькому 

рйоні Рівненської області5. Таке розміщення нарукавної вишивки поєднує ці 

сорочки із литовськими6. Зокрема, Л. Пономар вважає, що нижньонарукавне 

розташування оздоблення поширилось, як результат перейняття литовської 

культури місцевою шляхтою7. У цьому випадку можна стверджувати про 

взаємовпливи, оскільки перші представники роду Бехи отримали землю у 

володіння саме від князів литовських. 

Упродовж 1920-х рр. у Бехах поширюється вишивка хрестиком, яка 

стала частиною оздоблення традиційної сорочки. Зокрема, з’явилися сорочки 

із вишитими наплічниками, верхньою частиною рукава й маніжкою: «Це 

                                                
1 Пономар Л.Г. Народний одяг Правобережного Полісся…– С.31. 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 38. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
3 Каминская Н.М. История костюма / Н.М. Каминская – М.: «Легкая индустрия», 1977 – 

С. 105. 
4 Червяк К. Шляхта околишня на Коростенщині…– С. 15. 
5 Пономар Л.Г. Народний одяг Правобережного Полісся …– С. 22. 
6 Непокупний А.П. Балтійські родичі слов’ян / А.П.Непокупний; відп. ред. О.М.Трубачов. 

– К.: Наукова думка, 1979. – С. 126. 
7 Пономар Л.Г. Народная одежда украинско-белорусского и украинско-польского 

пограничья / Л.Г.Пономар // Границы, культуры и идентичности. Этнология 

восточнославянского пограничья / Редактор-составитель М.Ю.Мартынова. – М.: ИЭА 

РАН, 2012. – С. 155. 
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старинниє сорочки, то не вишивали вже рукава, як вже в моїх лєтах, то 

вишивали. А це з наплєчниками вишитими, а там посне, а тут вишитиє 

наплєчники і кумнір вишитий»1. Крім вишивки, низ наплічника і верх рукава 

оздоблювали вертикальними застроченими закладками та дрібними зборками 

(«бублє»): «Це закладки називаюця коло бубльов, це, шоб було кращей 

було»2. На рукав сорочки, призбируваному внизу, нашивали смужку із 

перкалю прикрашену вишивкою («минькет»), яка закінчувалася оборкою 

(«фальбон») і мереживом («карунок»): «Збиралося шо на резиночці, а отут 

вишивався узор такий узенький, а до нього пришивався знову оборка із 

круживом»3. Наприкінці 1930-х рр. у Бехах уходять у моду сорочка ґестка без 

коміра із квадратним шийним вирізом, прикрашеним рослинним орнаментом 

(«ґестка» або «українка»): «Українки були полностю вишитиє. Да туто 

нашите кругом, наплечники нашитиє, рукава нашитиє і манєжка нашита»4. 

Низ жіночої сорочки («подолок»), що обов’язково виглядав із спідниці, 

оздоблювали орнаментальною тканою смугою в переклад (узори: 

«пальчики», «кулачки», «кривуля», «карака», «зуби»,)5, а також оборками або 

мереживом унизу: «І бачиш, сорочки тут такиє були з тим батістом да з 

перекладами, да з нашиваннєм. Отут знизу отакиє переклади хорошиє чи «в 

пальчики» чи «в рози» ійбо не знаю. Я знаю, шо в мене єден був перебор, то 

його нема забрали, то «проскорка» називалась, а цих не знаю позабувала»6. 

Прикрашання низу сорочки є етноспецифічною рисою Середнього Полісся7. 

Традиція оздоблювати подолок у жіночих доморобних сорочках, незалежно 

від їх використання (буденного або святкового), зберігалася в Бехах до 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 9. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 36. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 17. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 72. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
5 Пономар Л. Іще недавно на землі Древлян…– С. 29. 
6 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 5. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
7 Пономар Л.Г. Народний одяг Правобережного Полісся… – С. 22. 
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середини ХХ ст: «Обов’язково вишитий подолок, ну це така святошня 

сорочка – а як нє, до хоть якусь тєсьомку пришивали в низу от, шоб уже»1. 

Наприкінці ХІХ ст. серед бехівців ще побутували довгі майже до колін 

полотняні чоловічі сорочки з поликами. А. Перлштейн зазначає: «Що вони 

всі (бехівці) носять просте власного виробництва народне платтє (сорочку)»2. 

Традиційно такі сорочки носили на випуск, тому низ оздоблювали тканими 

смугами червоного кольору, манжети робили із пекалю3. Уже на 

початку ХХ ст. в Бехах святкові чоловічі сорочки з ґесткою шили переважно 

із фабричної тканини («толстовка»): «Була товстовка, ше певне в мого батька 

десь валяєця. Із вільвету така пошито, шо отут на ґестці – кокетка це ззаду от, 

і з переду тоже кокетка і до неї уже такими складками пришито і на поєсі 

така такими складками – це товстовка»4. Толстовки мали пазушний розріз 

посередині і збоку, який застібався на скляні ґудзики, маніжку декорували 

двома або трьома вертикальними закладками. Манжети та вузький стоячий 

комірець сорочки робили переважно із перкалю. Чоловічі сорочки зроблені із 

домотканого льняного полотна побутували в Бехах до середини ХХ ст., 

особливо після війни: «З льону такі сорочки ну то так старинниє, це вже 

після війни а до війни то було з матерії»5. Такі сорочки були буденними і 

взагалі не оздоблювались, вони моли бути із стоячим комірцем або без нього, 

манжети на рукавах були із домотканого полотна: «Це комірі мінялися там, а 

так станок переважно таке було, як толстовка, тут на манжети защіпалося на 

руках»6. У святковій льняній сорочці були прикрашенні вишивкою комірець, 

маніжка, манжети і низ сорочки. Їх носили поверх штанів і підперезували 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 46. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Перлштейнъ А. Его сіятельство Господинъ начальникъ края графъ А.П.Игнатеввъ на 

Волыни / А.Перштейнъ // ВГВ. – Житомир, 1893 – № 120. 
3 Червяк К. Шляхта околишня на Коростенщині…С. 16. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 44. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 45. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
6 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 44. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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крайкою або ременем: «Така зверху була сорочка, тодє поясом наверх. Такий 

пояс, як воровочка шовковенький скручененький, а там китица така і з 

другого боку китица да це зав’язаний. Да вейми вже хороше, було такий 

стройний хлопец»1. 

Найдавнішим типом жіночого поясного одягу, який побутував у Бехах 

на початку ХХ ст. була запаска. Однопілкові вовняні запаски мали 

прямокутну форму на вузькому поясі із зав’язками («торочки»). Бехівські 

запаски були оздоблені суцільними і орнаментованими горизонтальними 

смугами («переклади»): «Да запаски з узором, осьо в нас ца запаска з узором; 

ромбики і такиє разниє так, як килім так і запаска, вони з такого тчуца, як 

килім і таке всяке на їх»2. Інформатори зазначають, що запаску вбирали в 

комплексі із вовняною спідницею літником: «Оце складе баба лєтника з 

фальбонами (оборки) і обизатєльно тре, шоб оца запаска була спереду»3.  

К. Червяк згадує про побутування наприкінці ХІХ ст. більш давнього 

народного костюму: «Старі шляхтянки ще й зараз ходять у свитах і 

пам’ятають ті не дуже то й давні часи коли деякі шляхтянки ходили у 

звичайних сорочках, до яких спереду і ззаду було прив’язано запаски»4. 

Важливою складовою жіночого костюму був фартух, який вбирали 

поверх спідниці. Фартухи і запаски відносять до одного типу незшитого 

поясного одягу, який розрізняються за матеріалом виготовлення: «Запаска 

отаке во, як тей фартух – ну такий фартух, тики із вовни шерсть – ну шерсть 

така»5. На початку ХХ ст. бехівські фартухи виготовляли із домотканого 

полотна та фабричної тканини. Білі льняні фартухи знизу оздоблювали двома 

або трьома чорно-червоними горизонтальними смужками, геометричного або 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 55. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 80. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 10. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
4 Червяк К. Килимарство на Коростенщині…– С. 16. 
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 79. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
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геометризованого орнаменту («зубі», «ланцюжок», «клинчики» (ромб 

всередині), «рогата кветка», «повна кветка»)1. Більш поширеними в Бехах 

були різнокольорові фартухи із фабричної тканини, які побутували в 

середовищі околичної шляхти із середини ХІХ ст2. Такі фартухи 

оздоблювали однією або двома чорними смугами оксамиту («манчестер») і 

мережива, яке також нашивали до низу. Фартухи із фабричної тканини були 

невід’ємною складовою комплексу із спідницею у «фальобони»: «Оце було 

ше до війни воно шилося, бо я пам’ятаю були вибори, до моя мама одєла 

сподницу з фальбонами да таке круживо чорне низом от. А фартух із хустки 

зробила такий у квіти такий чорний-чорни із блискучими полосами була 

матерія, а такі квіти да кружево чорне таке два ряди, да вже мама моя 

одєла»3. У сусідніх із Бехами селах, Васьковичах і Дідковичах, робили білі 

перкалеві фартухи, оздоблені вишивкою та мереживом: «З перкалю, да вже 

вишивали полоси да пришивали і туди кружево у спод, да такиє фартухи»4. 

Останні не були широко розповсюдженими в Бехах. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у Бехах найпоширенішим типом 

жіночого поясного одягу була спідниця. Матеріалом для її виготовлення 

слугувало домоткані льняна та вовняна тканини, а також фабричні – сатин, 

атлас, ситець. Полотняні спідниці («сподници») не були особливо поширенні, 

але подекуди їх шили для повсякденного використання: «З полотна навіть 

сподници шили, а не було краски не було нечого, то я – те шо я знаю; я і 

Захарова Катя ходили у Васьковичи, де то ровчак тече, да там було чорна 

земля була така, до це я ходила туди пешком, «ношку» тоє землє перли 

додому, да це розводили, вже не знаю, як ми робили, як уже мати робили. Да 

це є розводили, да це сподница полотняна до ту землю отуди о, а краска да 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 82. 
2 Потаповскій А. Отличительные черты жителей Овруцского уезда // Описание рукописей 

ученого архива Русского Географического общества / уп. Дмитрий Зеленин. – Пг., 1914 – 

Вып. 1. – С. 320. 
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 868, акр. 73. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області 
4 Там само, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 25. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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варалася краска»1. Про побутування серед шляхти села Ходаки полотняних 

спідниць («робоча спідниця») пофарбованих у чорній землі, з оборкою 

(«фальбонка») пришитою внизу до подолка, згадує К. Червяк2. Як 

засвідчують наші польові матеріали, повсякденні спідниці переважно були 

чорного кольору, матеріалом для їх виготовлення було льняне домоткане 

полотно або фабричне: «А вдома в таких ходили, я он винесла недавно є в 

комору, бо я склала (одягла) була сорочку і думаю ту сподницу одєну... 

Сатінова чорна, в мене їх є знаєш скоко; сєм чи восєм»3. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. особливо розповсюдженими на 

Правобережному Поліссі були вовняні спідниці літники («лєтник»)4. Серед 

бехівців поширеними були червоні літники переткані поперечними й 

поздовжніми чорними смугами «в клєтку» або різнокольорові в поздовжні 

полоси: «Лєтники до церкви в їх ішли, хорошиє такиє, оце фарба всяка така 

хороша, а тодє полоски такиє, полоски и полоски такиє і це лєтник 

називаєца»5. У верхній частині біля пояса («кумнєр») спідницю 

призбирували у дрібненькі складочки: «Да лєтники такиє шерстяниє, дей до 

церкви ходили в їх, в складочки складут а воно таке хорошеньке як 

гармошечка»6. Унизу літники оздоблювали чорною смужкою плисової 

тканини або оборкою: «Оце складе баба лєтника з фальбонами (оборки)»7. 

Спідниці із фабричних тканин побутували серед околичної шляхти з 

другою половини ХІХ ст.8. Характерними для Бехів, як і для інших 

шляхетських сіл, були широкі спідниці із оборками («фальбонкою») та 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 93. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Червяк К. Шляхта околишня на Коростенщині…– С. 15. 
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району Житомирської області 
4 Пономар Л.Г. Назви одягу Полісся / Л.Пономар. // НТЕ. – К., 1989. – № 5. – С. 38. 
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 58. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області 
6 Там само, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 62. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
7 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 41. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
8 Потаповскій А. Отличительные черты жителей Овруцского уезда…– С. 319. 
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пришитим у талії поясом («кумнєр»): «Сподница така із фальбонами, була 

широка така, як оце в Бехах носят ото стариє, ну в штири полки така широка 

сподница»1. Низ спідниці оздоблювали мереживом («карунки») чорного 

кольору, смугами оксамиту («манчестер»). Зокрема, К. Червяк зазначає, що 

«фальбони» на спідницях були ознакою належності до шляхти: «Чого ми не 

знайдемо на спідницях дівчат селянок із села Новаків. Ходаківські дівчата 

сміються із новаківськких дівчат, які замість фальбонів нашивають на 

спідниці, червоні, зелені та інші стьожки»2. Водночас, опираючись на власні 

польові матеріали можемо стверджувати, що на початку ХХ ст. у Бехах 

носили спідниці із сатину, оксамиту, шовку, купованої шерсті у «складки» 

без оборок: «А тож такиє шили сподници, шо отуто складочки робили, така 

без фальбон уже, але тут заруб’яне, а тут складочки три або й дьве, тоже така 

була широка. А то такиє ще робили, шо отуто отако складали; отак складали і 

так складали, а тут лєнти такиє застягувались, тоже вейми було хороше»3. 

До поясного чоловічого одягу належать штани, які шили з домотканого 

полотна або сукна: «З полотна шили. Полотняниє штани да в глею 

покрасили, там глей у березі був да ольхових бубок, да наварим, да перш у 

ольховиє бубки, а тодє розколотит, да в тей глей»4. Традиційні полотняні 

штани робили із вузькими колошами та пришитим поясом («кумніром»).  

На початку ХХ ст. у Бехах стають популярними штани фабричного 

виробництва: «Куп’яли штани проте готовиє, якось штани купували, штани 

не приходилось»5. 

Нагрудний жіночий одяг був представлений блузками («кошуля»): 

«Осьо кошулі такиє шили, всяка матерія, всяке; то чорне, то в кветочки, а то 
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таке»1. Крій кошулі був подібний до сорочки ґестки із коміром, але, зазвичай, 

її робили приталеною до стану, щоб підкреслити пишність спідниці. 

Застібали блузку на скляні ґудзики, уздовж правої поли нашивали 

оксамитову смужку або робили дві-три вертикальними закладками. 

У Дідковичах, крім кошуль-блузок, виготовляли «кохти», які не мали 

переднього розрізу: «Кохти шили так, як светер закритиє, только шо із 

короткими, із довгими рукавами, із кумнерами шили собе, да так кумнір був 

лежаченький такий»2. Такі ж кохти були поширеними в Бехах, але бехівчанки 

більшу перевагу віддавали кошулям-блузкам: «То така кошуля, спеціальна на 

гузіках така, по-колишньому, а светри вже потом купували»3. 

Традиційним верхнім жіночім і чоловічім одягом була свита: «Носили 

свити, були свити, вже, як мосно великий мороз, до їх удевають. В мене було 

дьвє світі, єдна була така хороша така темна, а друга була сєрейша свита, то 

шерсть настояща шерсть таке тепле»4. За результатами польових досліджень 

можемо стверджувати, що свита як повсякденний одяг широко побутувала в 

Бехах наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.: «Було, та це ше давно, я знаю, шо в 

батька була свита така ше довга, й ше тут витабунки такиє і ше крайки були 

такиє заперезувались, те вже тепла одежа була»5. 

Наприкінці ХІХ ст. святковим жіночим одягом околичної шляхти були 

чорні, червоні й зелені атласні каптани6. У Бехах побутували каптани з 

прямою спинкою, широким коміром із лацканами та складками в талії 

(«фанди»). Низ рукава був оздоблений чорним і зеленим оксамитом («зуби», 

«лапки») та обведений зеленою «застежкою». Так само декорували подолок, 
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Житомирської області. 
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6 Червяк К. Шляхта околишня на Коростенщині…– С. 16. 
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комір, лацкани, права й ліву полу1. Зимовим жіночим і чоловічім одягом 

шляхти були утепленні каптани («лисі» і «хутро»). Їх шили з чорного сукна, 

із низу підбивали хутром або ватою2. Лисі мали широкий відкладний комі із 

хутра лисиці, низ рукава, поли і подолок оздоблювали овчиною. Зауважимо, 

що каптан і лисі належали до купованого одягу, їх не могли купити бідні 

селяни, тому вони носили як святковий верхній одяг свитй, вишиту 

заполоччю3. Цей верхній одяг підкреслював економічний статус та роль 

«околичної» шляхти в соціальній ієрархії регіону. Поширення цих речей 

серед простих селян призвело до втрати ними престижозначимого статусу, 

зокрема дослідники зазначають, що на вже на початку ХХ ст. на каптани і 

лисі «звелася мода»4. 

З кінця ХІХ – початку ХХ ст. замість каптані почали носити інший одяг 

– «капоти» («сачок») й «капотки». Капоти робили із ватною підбивкою, 

короткими трохи нижче поясу. Вони мали приталений силует, ззаду були 

розширенні складками («фандами»): «Шили капоти – це з фандами капота 

казали… Якиєсь фанди чеп’яли там, отако складалося із заду отако, а тодє 

отако складалося, такиє фанди робили. З фандами носили баби»5. Матеріалом 

для її пошиття були фабричні тканини – сатин, атлас та шерсть. Капоти 

прикрашали смужками оксамиту («Манчестер») по боках і на манжетах: 

«Обше таке воно майшестрове називаєца, чорне майшенстрове таке, полоска 

така чорна туто, до ше в мене така капотка в скрині валяєця»6. У теплі літні 

дні жінки вдягали «капотку», або «літню капоту». Вона мала такий самий 

крій, як капота, але була без утепленої підкладки: «Шили такиє капотки 

тоненькиє, це вже жонки до вейми були стройниє, капотки, а дальше ше тут 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали…– С. 566 
2 Червяк К. Шляхта околишня на Коростенщині…– С. 17. 
3 Потаповскій А. Отличительные черты жителей Овруцского уезда…– С. 320. 
4 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали …– С. 565. 
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 54. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області 
6 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 57. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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каруночки чорненькиє пришивалися, до вже вони…»1. Поряд із капотою 

побутувала назва «сачок», як зазначають респонденти: «Сачки є в мене 

суконнє, ну це таке капота за фандами колись були»2, або: «По беховськи 

капота, а нє сачок якось казали»3. Як засвідчують наші польові дослідження, 

капота входила до комплексу жіночого вбрання протягом першої 

половини ХХ ст.: «Стройниє вейми були люди, особенно з фальбонами циє 

сподници всякиє, фартухи і тиє капотки такиє тоненькиє»4, або: «Ше я гуляла 

до ше такиє були капотки колишніє. Ми, як гуляли до ше в нас все колишнє 

було»5. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. основним верхнім одягом у чоловіків 

була свита: «Особий местный крой суконной верхней осенней и зимней 

одежи. До сих пор мужская одежа»6. Це підтверджують і наші польові 

дослідження – всі респонденти згадують свиту як чоловічий одяг. Літом 

одягали суконні піджаки: «Пінчак, до це хлопчаче пінчак. Пінчак казали, не 

піджак, а пінчак. А вже жоноче, до це капота»7. Також піджаки одягали 

взимку під свиту або кожуха. 

Зимовим жіночим і чоловічим одягом були кожухи. За кольором вони 

були білі, коричневі та чорні. За аналізом нашого польового матеріалу 

можемо стверджувати, що на початку ХХ ст. найбільш поширеними були 

короткі кожухи із підкрійною спинкою та дрібними складками на талії: 

«Кожухи ше були такиє з фандами вейми хорошиє вже до церкви люди 

ходили, але це вже колись давно – давно було… Получаєца вони такиє 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 94. Запис в с. Бехи Коростенського 
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Житомирської області. 
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Житомирської області. 
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7 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 59. Запис в с. Бехи Коростенського 
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расниє пошитиє, такиє якиєсь фальбони вже такиє були, токи шо вже вейми 

расний тей кожух»1. Зазначений тип кожухів був поширений на півночі 

Житомирської області, зокрема в Коростенському та сусідніх районах.2 Крім 

цих кожухів, у Бехах побутували й тулубні. Вони були довгі із прямою 

спинкою, їх здебільшого носили чоловіки: «Оце з баранячоє шкури, але 

кустарним методом виробляли, то такий кожух довгий, тулупи такі довгі 

були шо і руки не згорнеш»3. Зауважимо, що кожух належав до дорогого 

одягу, тому не кожна сім’я могла його придбати: «Не було кожуха в 

хазяйстві, я не бачила, як моє були батьки»4. У селі кожухи здебільшого 

носили чоловіки, а жінки – капоти: «В нас переважно капоти були, 

переважно оці такі утеплені на ваті»5. 

Основним жіночим головним убором була хустка. А. Потаповский 

зазначає, що в середині ХІХ ст. шляхтянки пов’язували голову хусткою, а не 

наміткою6. Водночас за нашими польовими матеріалалми відомо, що 

жіноцтво носило намітку: «Колись баби ходили в нам’єтци, це вельми 

давняшнє, виткане на низу таке – це нам’єтка»7. На початку ХХ ст. бехівські 

жінки пов’язували голову в «молодицю» – волося закручували на кібалку, 

зроблену із льняної пряжі, потім її обвивали навколо голови, поверх волосся 

укладали збірник – «чепец», на який зав’язували хустку. Замість чепця могли 

використовувати хустку: «Туди треба ше льон брат, да половинку (волосся) 

осюди, а тодє туди, да тут крутит, а те стуль, до тодє вже зав’яжу перш 
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хустку, а дальше по цой хустци ше хустку, вже така хороша молодица»1. З  

1930-х рр.. поширюється спосіб зав’язування хустки під бороду або назад – 

«в бабку», закрутивши перед тим волосся на потилиці в «ковпак»: «А в нас 

тут, на нашому боці тих молодиць не було в тих баб. Моє мати, баба зв’яжуть 

«бабку», то називаєца, як назад, а так, то пуд бороду дей ходили»2. Відомо, 

що до 1950-х рр. під час весілля молоду пов’язували способом у 

«молодицю».  

Дівчата заплітали волосся в одну або дві коси, прикрашали голову 

вінком, інколи залишали волосся спадати по спині: «Ну, в дьве запліталися 

дивлячись, які коси були, я дьві заплітала, а то отако віночком заплітали 

потім, починали звідци і по трошку добавляли – добавляли, так одне й друге і 

так тодє таке дальше тако сюдао – коски віночком казали»3. 

Поширеним головним убором чоловіків були шапки з овчини. Шляхтичі 

носили сиві шапки не високі, а селяни чорні високі4. Улітку чоловіки носили 

брилі – широкі капелюхи виплетені із житньої соломи. На початку ХХ ст. 

почали носити куповані кашкети, також шили суконні картузи із козирком. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. поширеною була чоловічі зачіска «под 

макотру» – волося підрізали навколо голови, залишаючи його на маківці. 

У першій половині ХХ ст. у шляхетських села поширюється міська зачіска –

«под польку»5. А. Потаповскій зазначає, що поліські селяни «бороду і вуса – 

одні "бриють", другі –підстригають, а старі – лишають. Шляхтичі бороду і 

вуса "бриють" всі без виключення»6. Проаналізувавши фото матеріали 

початку ХХ ст., зібрані нами в Бехах, можемо стверджувати, що чоловіки 
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голили вуса й бороду, але подекуди старі чоловіки носили підстрижену 

борідку. 

Наприкінці ХІХ ст. повсякденним чоловічим і жіночим взуттям були 

постоли прямого плетіння, їх робили із лика липи. Плетене із лика дерев 

взуття на території Полісся побутувало довше, ніж в інших областях України 

та Білорусії1. У 1930-ті рр. ХХ ст. серед бехівців поширюється резинові 

калоші – «чуні», які виготовляють місцеві майстри із автомобільних камор і 

шин: «Воно тяжке таке шо корито, настояще корито, але тут заверне трохи і 

тут заверне да всадит ногу, туто поскреплює і ззаду, да всуне ногу, да це й 

ходили так в скатах ходили, не пропадав скат неде, з ската шили взуваннє. 

А там уже стали дальше з камор чуні клеїт стали, це Іван цей Шимонов клєїв 

чуні клеїлив, то вже в чунях ходили, то вже чуні легкиє були»2. Чуні могли 

носити на босу ногу, але найчастіше їх взували на шерстяні валянки: «Літом 

босі от, а вже зимою якісь там валянки да ці чуні»3. Попри широке 

розповсюдження серед бехівців резинових калош, традиційні постоли 

побутували до середини ХХ ст.: «Ходили, такиє деди ходили, а молодиє не 

ходили в постолах, в нас чуні якиєсь клєїли, да в чунях ходили. Нє-а, батько 

моє ходили – а ми, нє вже»4. Постоли взували як старші, так і молодь під час 

жнив, що було зумовлено зручністю цього виду взуття: «А постоли стали 

токи на стерну взуват, як іде жито жать, чи там пожнут да тре в’язат, до в 

постолях ноги не потєют і вже вельми добре м’яко і не колєца (стерна), тодє 

онучами вже обмотували литки шоб не колоти»5. 

Широке поширення серед шляхти мало шкіряне взуття, зокрема у 

середини ХІХ ст. заможні шляхтянки взували сап’янові червоні й жовті 

                                                
1 Молчанова Л.Н., Стельмащук Г.Г. Одежда / Л.Н. Молчанова, Г.Г. Стельмащук // 
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Житомирської області. 
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чоботи1. На початку ХХ ст. чоловіки в Бехах носили чорні шкіряні, довгі 

майже до колін, чоботи, які шили місцеві: «Батько мой резали телята да 

вироб’яв шкури сам, да шили вже й чоботи, там в нас в сусєдстві шив єден 

чолов’єк, два шило аж»2. Жінки носили чорні чоботи на каблуках («кнаплі») 

та черевики з «кнаплями»: «Як моє мати пошли замуж – це ше давно, колись 

навіть не знаю в яком році, до дєд пошив черевики, чи з шнурками – чи тут 

таке якесь-о закладалося – не знаю, ше й на кнаплях тиє черевики»3. 

Невід’ємними компонентами жіночого й чоловічого одягу був пояс. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. в Бехах, як на всій території України, ткали 

шерстяні різнокольорові крайки прикрашені червоними китичками на кінцях, 

якими підперезували свити, кожухи й чоловічі сорочки: «Крайка. Оце було 

свити скрозь, ткали сукно таке да шили свити – називалася свита така, як 

платтє отут расне, а тодє поверху крайкою. Да такиє крайки ткали, такиє 

завтовшки тоже з такого тоненького – тоненького шерстяного, самиє так 

прали і ткали, отаке завширки, як пояс таке заперезувались, а тут тоже такий 

бант в’єсив, на крайках такиє ше тиє китички да вже вейми хороше було»4. 

Також у Бехах побутували скручені круглі чоловічі паски шкіряні («очкур»), 

та шерстяні: «Такий пояс, як воровочка шовковенький скручененький, а там 

китица така і з другого боку китица да це зав’язаний»5. 

Отже, традиційний жіночий костюм села Бехи наприкінці ХІХ – початку 

ХХ ст. був наступним: сорочка на кокетці із широким відкладним коміром – 

суцільнокроєної або з пришитим низом, оздоблення (тканими узорами в 

переклад і перебір, вишивка, мереживо та оборки) було на рукаві, комірі, 

маніжці й подолку. Поясний одяг представлений домотканими вовняними 

                                                
1 Потаповскій А. Отличительные черты жителей Овруцского уезда…– С. 319. 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 871, акр. 17. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 869, акр. 87. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 54. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 870. акр. 53. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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спідницями – літниками, та спідницями із купованої тканини, прикрашеними 

оборками та мереживом. Вовняні запаски виготовляли килимовою технікою 

в переклад, фартухи – льняні «у переклад» та із фабричних тканин 

оздобленні оборками та мереживом. Нагрудний одяг кошулі – блузки, шили 

із фабричних тканин. Верхній жіночий одяг (кожухи, свити із доморобного 

сукна, атласні каптани та капоти) був із дрібними зборками в талії, низ 

підбитий хутром або ватою. Головний убір жінок складав комплекс із чепця, 

кібалки (вита із льону) та хустки або двох хусток і кібалки. Взуття носили 

плетене із лика дерев (постоли), резинові чуні та шкіряні чоботи й черевики. 

Жіночий пояс був представлений різнокольоровою крайкою. 

Більшість складових жіночого одягу відповідають регіональній традиції 

Середнього Полісся, яка утворена на загальноукраїнській основі, зокрема на 

поєднанні вишитої сорочки із зшитими та незшитих форм поясного одягу, 

коли кожен із цих елементів повністю не прикриває інший. Наприклад, 

спідницю вбирали, щоб вона не прикривала подолок сорочки, яскраво 

прикрашений тканими узорами, а низ спідниці було видно із під запаски. 

Також наприкінці ХІХ ст. в Бехах побутував давній середньо-поліський 

комплекс носіння двох вовняних запасок поверх сорочки. 

У той же час аналіз окремих елементів одягу засвідчує про міжетнічні 

контакти бехівської шляхти із поляками (широкий відкладний комір) та 

литовцями (розміщення нарукавної вишивки). Соціальна стратифікація 

бехівської шляхти особливо проявлялася у виготовленні одягу із дорогих, не 

доступних селянам, адамашкових або атласних тканин, зокрема спідниці з 

«фальбонами», каптани, лисі, капоти, куповані хустками, які замінили 

намітки, сорочки ґестки із перкалю. Відносно раннє проникнення в побут 

околичної шляхти містечкової та міської культури проявилося в оздобленні 

жіночого одягу мереживом і оборками. 

Бехівський чоловічий костюм кінця ХІХ – початку ХХ ст. складався із 

наступних компонентів. Сорочки – довгої льняної або короткої із фабричної 

шерсті («толстовка»), її підперезували шкіряним поясом або крайкою. Штани 
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носили білі полотняні або суконні чорні з вузькими штанинами. У осіньо-

зимовий період чоловіки носили суконні піджаки, на них зверху вбирали 

свиту, кожуха або утеплений каптан («хутро»). Серед головних уборів були 

поширені невисокі шапки із овчини, літом носили суконні козирки. Взуття у 

селі побутувало плетене із лика, шкіряні чоботи й резинові чуні. 

Проаналізувавши польові матеріали із села Бехів, можемо стверджувати, що 

чоловічий одяг зберігав традиційні регіональні ознаки та не зазнав значних 

змін, у порівнянні із жіночим. Зокрема, ще на почутку ХХ ст. основним 

верхнім одягом бехівських чоловіків була довгопола свита зі зборками у талії 

та кожухи зі зборками або прямого покрою. 
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Розділ 3 

ОБРЯДОВА КУЛЬТУРА СЕЛА БЕХИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – 

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. 

 

3.1 Весільна обрядовість 

Традиційне шлюбне право села Бехи базувалося на системі звичаєво-

правових норм, які відображали соціальну диференціацію в регіоні, зокрема 

поділ населення на «шляхту» та «мужиків». Тому насамперед вибір шлюбної 

пари робився враховуючи інтереси роду. Відпускаючи дітей на «вечорки», 

батьки слідкували, в який гурт попаде дитина, аби він відповідав їх 

становому рівню. Навіть у спілкуванні діти повинні були дотримуватись 

соціальної та майнової рівності: «Богаті хлопці, коли збираються в молодіжь, 

несуть горілку до багатих дівчат, а бідні до бідних»1. 

Дослідник побуту «околишньої» шляхти К. Червяк стверджував, що у 

1920-х рр. станова належність відіграє вже меншу роль у виборі нареченої. 

Він пов’язує це з радянською пропагандою про соціальну рівність та 

відсутністю значних відмінностей у побуті шляхти та селян2. Хоча, на нашу 

думку, дослідник констатував одиничні випадки споріднення шляхти та 

мужиків, які мали місце і в попередні часи. Опираючись на власні польові та 

архівні матеріали, ми можемо стверджувати, що велика кількість шлюбів між 

шляхтою та селянами припадає на другу половину 1940-х рр. Це пов’язано, 

вочевидь, з чисельними втратами серед чоловічого населення в роки Другої 

світової війни. Але, як засвідчили польові матеріали, таке споріднення 

викликало негативне ставлення серед односельців: «Всем диво таке було, шо 

ми взяли такого голодранца, шо зроби, хто остався, за того і пошла»3. 

Структура бехівського весілля традиційно складається з трьох частин. 

Передвесільна частина на Житомирському Поліссі розпочиналась 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали… – С. 153. 
2 Червяк К. Шляхта околишня на Коростенщині…– С. 19. 
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 10. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
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«попитами»1. Але в 1920-х рр. попити не зафіксовані дослідниками як 

складова структури бехівського весілля. Вони винесенні за межі весільної 

обрядовості, оскільки відбувалися на спільних «беседах», які влаштовували у 

святкові дні2. Це спрощення весільного ритуалу пов’язане як зі значним 

впливом батьків на вибір дітей, так і з соціальною замкненістю околичної 

шляхти. Потрібно зазначити, що на кінець 1920-х рр. роль батьків у виборі 

майбутньої шлюбної пари для своїх дітей помітно зменшується: «А теперь 

мало дорожать батьківським согласієм, а робят так, як їм захочеться, що ти 

тепер зробишь… Теперь такий сьвіт настав, що діти батька не слухають, а 

батько повинен слухатися дітий»3. На нашу думку, це пов’язано з політикою 

влади щодо селянської родини, що ставила за мету виведення інтересів 

кожного її члена за межі сімейного побуту – в суспільне життя, а також із 

неспроможністю батьків, які були зайняті на роботі, брати активну участь у 

вихованні своїх дітей. 

Наступним етапом було сватання. У свати йшли чоловіки, одружені 

родичі нареченого: «Йде батько молодого, сам молодий і чоловіків два з 

родні»4. Батько молодого був головним, його називали «корінним» сватом. 

Сватання завжди відбувалося увечері. Ідучи в свати, брали з собою хлібину 

та кварту горілки. Хліб і сіль, як і в інших обрядах, мають функції першої 

санкції: «Без хлєба неколи не починали доброго дєла», а горілка – як засіб 

остаточної санкції. 

Сватання можна розділити на дві частини, які доповнюють одна одну. 

Спочатку між молодими відбувається досягнення попередньої згоди про 

одруження. Народна традиція передбачає різні, невербальні, способи 

виявлення такої згоди. Якщо дівчина хоче вийти заміж, то повинна випити 

чарку до хлопця з тієї пляшки, яку ставить «корінний» сват. Іншим виявом 

згоди було прийняття хліба від сватів, який залишали не розрізаним. Дана 

                                                
1 Несен І.І. Весільний ритуал Центрального Полісся…. – С. 30. 
2 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали…– С. 153. 
3 Там само. – С. 159. 
4 Там само. – С. 228. 
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традиція була поширена на території Середнього Полісся, хліб могли 

тримати в хаті молодої до святкування шлюбної угоди або до кінця весілля, 

як у Бехах1. Локальною особливістю бехівського весілля було зберігання 

хліба від сватів на горищі («на хатє»)2. Кульмінацією сватання було 

обдаровування сватів. У Бехах сватам підносили «платки» – невеликі 

хустини, а батьку молодого – шовкову хустку. Вище зазначена традиція мала 

локальне побутуваня, оскільки в регіоні було прийнято подавати сватам 

рушники3. Наступна частина – це складання шлюбної угоди, обговорення 

посагу, який батько може дати за дочку. За звичаєм сторону молодого 

представляв сват – «брехун». Така назва, очевидно, була пов’язана з його 

активною роллю в цій частині обряду: основне завдання полягало в тому, 

щоб виторгувати більше посагу в батька дівчини. 

Упродовж часу сватання також зазнає змін, зокрема, це стосується його 

учасників. Нами зафіксовані випадки, коли хлопці самі йшли свататись до 

дівчат: «Взяв двох хлопцов п’ятерик горелки, боханку хлєба і пошли в 

свати»4, або ж тільки один батько йшов у свати: «Я знаю, шо мой чоловєк 

(майбутній) сказав, шо прийде батько до мене; менє видно, я крайня у 

Вороневі живу. А ось промежуток поля. Коли я зир - аж іде чоловєк, а це 

його батько йде. А я кажу: «Іде сват у свати»»5. Також у цей період 

започаткована традиція, коли у свати разом із чоловіками йшли їхні жінки. 

На думку дослідників, ця традиція пов’язана з наступним етапом – 

«змовинами»6. Однак вже в 1920-х рр. змовини як етап остаточного 

укладання шлюбної угоди з подальшим її святкуванням («запиванням») не 

зафіксований у весільній обрядовості села Бехи7. Тут батьки просто 

                                                
1 Несен І.І. Весільний ритуал Центрального Полісся…– С. 32 
2 Несен І.І. Околична шляхта Центрального Полісся…– С. 92 
3 Там само. – С. 92 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 38. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 51. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
6 Несен І.І. Весільний ритуал Центрального Полісся…– С. 92. 
7 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали … – С. 291 
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домовлялись про день весілля, хоча у шляхти був поширений звичай 

складати письмову угоду про посаг, який батько може дати за свою дочку. 

В укладанні угоди беруть участь молодий, батьки його й молодої та декілька 

свідків. Підписану угоду віддавали на зберігання до церкви1. Як і будь-який 

договір, він закічувався розпиттям могорича як засобу остаточної санкції 

угоди. На відміну від регіональної традиції Середнього Полісся, у Бехах не 

влаштовували урочистого святкування з цього приводу. Одним з етапів, на 

якому остаточно укладали шлюбний договір, були розглядини господарства 

молодого та гостювання в родичів молодого – «печоглядини». Така назва 

пов’язана з функціональним призначенням печі, як символу сімейного 

вогнища2. Ця традиція поширена по всій території України і була пов’язана із 

вибором пари за межами села3. Випадки сватання дівчат із незнайомої 

родини були рідкістю серед бехівської шляхти, тому реальної потреби в 

розглядинах не було. У кінці 1930-х рр. ХХ ст. звичай розглядин зникає, на 

нашу думку, це пов’язано із становленням колгоспів та зміни форм 

господарювання. 

Заручини як ритуал єднання молодих та їх спільний посад у 

передвесільній частині села Бехи відсутній, цю особливість уперше помітив 

В. Кравченко4. Натомість дослідники фіксують відомі на Середньому Поліссі 

«пироги»5. Цей обряд передбачав прихід молодого разом з родичами 

напередодні весілля до молодої. Вони приносили п’ять пирогів, три з яких 

наречена розрізала та роздавала дівчатам, четвертого – сватам, а п’ятого 

повертала нареченому. За свідчення респондентів, можемо стверджувати, що 

ця традиція впродовж 1920-1950-х рр. входила до шлюбної частини обряду: 

«Весєлє осьо розписалися. Ми договорилися на яку неделю буде весєлє. От, я 

                                                
1 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали …. – С. 175 
2 Борисенко В.К. Борисенко В. Весільні звичаї та обряди на Україні (Історико-

етнографічне дослідження) / Валентина Борисенко – К.: «Наукова думка», 1988. – С. 29. 
3 Там само… – С. 29. 
4 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали …– С. 169 
5 Несен І.І. Весільний ритуал Центрального Полісся…. – С. 93 
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вже жду, готовимось. Молодий з музиками йде, несе пироги (бере в своєй 

домє, мати готовить йому пироги)»1. 

Важливе місце у весільній обрядовості відводилось виготовленню 

короваю. Коровай випікали в суботу ввечері, в молодого та молодої. У Бехах, 

як і на Поліссі, із виготовленням короваю було пов’язано багато обрядів і 

заборон. Зокрема до виготовлення короваю не допускали вдову та 

розлучених2. Перед замішуванням тіста хатній хлопчик благословляє муку, 

хрестить лопатою: «Прошу благословенсьтва перший раз, другий раз, третій 

раз»3. 

Коровай мав круглу форму та складався з трьох частин: нижньої, 

середньої та верхньої. Виготовлення кожної з цих частин супроводжувалось 

піснями. Нижня частина («дно») складалася з двох прісних коржів, в які 

сипали овес і гроші, «щоб молоді були дужі і здорові як коні, та богаті»4. На 

дно клали середню частину, в якій запікали цілі яйця: «Яйце по рогах клали, 

сириє яйца по рогах клали. Вони печуться там, їх там режут»5. Верхня 

частина складалася із тістяних прикрас: у центрі –  хрест, по колу – шишки. 

Така форма короваю побутувала майже по всій території Середнього 

Полісся, а також була найбільш поширеною в Україні6. Упродовж 1940-1950-

х рр. структура короваю змінюється. Він стає одношаровим, але кругла 

форма залишається. Ця трансформація мала загальнорегіональний характер, 

зокрема І. Несен зазначає, що раннє руйнування традиційної структури 

коровайного хліба було притаманне для шляхетських сіл Середнього 

Полісся7. 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 12. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Борисенко В.К., Кухаронак Т.И., Росинская З.Ф. Семейные обычаи и обряды / 

В.К.Борисенко, Т.И.Кухаронак, З.Ф.Росинская // Общественный, семейный быт и 

духовная культура населения Полесья. – Минск: Наука и техника, 1987. – С. 165. 
3 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали …. – С. 291 
4 Там само – С. 292. 
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 14. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
6 Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні…. – С. 5.4 
7 Несен І.І. Околична шляхта Центрального Полісся…– С. 97. 



 151 

Посадивши коровай у піч, коровайниця тричі стукає лопатою в передню 

стінку, примовляючи: «Печись, коровай, на три сини і дві дочки»1. Потім 

жінок-коровайниць частували горілкою. Після того, як коровай спечеться, 

його прикрашали, співаючи: 

Короваю, наш раю, 

Я тебе вбираю 

В руту й м’яту, 

Да в разниє квіти, 

Щоб любили діти. 

Інше обрядове печиво – «п’їрники», які є виключно шляхетською 

традицією в Центральному Поліссі2, виготовляли з медового тіста круглими 

або вигляді ромба. П’їрниками рідня молодого обдаровувала родичів 

нареченої. І. Несен проаналізувавши етимологию слова п’їрники, зазначає, 

що вони символізують народження, а дієслово «perieti» фіксують у 

литовській мові, де воно має значення «виробляти за допомогою теплоти, 

наджувати»3. Окрім цього, пекли пиріг прикрашений шишками, його 

розподіляли між родами одружених на завершення весілля. На початку 

ХХ ст. у Бехах цей пиріг називали називали «батьком». 

Такі шлюбні символи, як свічка та вінки, виготовляли напередодні 

весілля в суботу. Сукати свічку запрошували жінок, у яких у сім´ї панувала 

злагода, також цю роботу могли виконувати й коровайниці. Готову свічку 

«наряджали» барвінком та перев’язували червоною ниткою навхрест. 

Весільне деревце в Бехах, як і в інших шляхетських селах Середнього 

Полісся, замінили вінкі з барвінку, які виготовляли для дружок світилки. 

Вінкоплетини й коровайний обряд побутували в Тернопільській, Львівській, 

Хмельницькій областях, у перехідній зоні від барвінкового до коровайного 

обрядів4. 

                                                
1 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали …. – С. 293 
2 Несен І.І. Околична шляхта Центрального Полісся.… – С. 94. 
3 Несен І.І. Весільний ритуал Центрального Полісся – С. 140. 
4 Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні…. – С. 56. 
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Весілля, а саме шлюбна частина, як і на Середньому Поліссі, 

відбувалося в неділю. У цей день послідовно здійснюється церковне вінчання 

й народний обряд. На думку дослідників, церковне вінчання проникало у 

сформовану цілісну структуру весільного комплексу1. У весільній 

обрядовості села вінчанню передували ритуальні дії, які відносили до 

народного обряду, серед і вбирання молодої. Особливе місце посідала 

обрядодія розплітання коси молодої, під час якої дівчата розплітали косу, 

співали: «Благослови, Боже, ще й  Божая Мати русу косу розплітати»2, після 

чого одягали вінок: «Тодє берут венка, таке минє робили венок такий із цого, 

ну, з букетом так, як оце продаюца букети в городі, а тодє з таких букетов 

складений виночок був на дротику таком, обматаний, да заду чеп’яли 

застєжок – лєнти багато так може двацать штук тих лєнт, аж тако голову 

тягло минє назад. Да це того венка бере дружка і вже молода йде… Посадили 

на краселку, співали всяк, співали і коси розплєтали. Да це наклали цого 

венка, да я пошла додому, да пошли до в’єнчання»3. 

Відправляючи молодих до церкви, батьки обов’язково благословляли їх 

іконою і хлібом: «Нехай Бог благословить, щастє й долю дає!». Молоді тричі 

кланялися, потім цілували ікону, хліб і руки батьків. У дорогу молодим 

давали предмети, які мали оберегову функцію, це були мак і залізо. Коли 

молоді виходили з хати, їх кропили святою водою та посипали житом. 

Обряд віннчання мав багато прикмет, яякі за уявленнями упливали на 

майбутнє подружнє життя: «Молоді при вінчанні стараються буть веселі, 

щоб життя їх було веселе»; «Чия свічка більш згоріла, то тей попереду 

вмре»4. У 1920-ті рр. у Бехах був поширений звичай виходити з церкви через 

другі двері: «Шоб не пересипали дорогу попілом, тим що палять тріски з 

                                                
1 Несен І.І. Весільний ритуал Центрального Полісся… – С. 39. 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 12. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
3 Там само, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 61. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
4 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали… – С. 301 
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домовини»1. Зникнення цього зіичаю в кінці 1930-х  рр. було пов’язане з 

закриттям церкви (1937 р.). Вінчання, як елемент церковної санкції на шлюб, 

існувало до кінця 1950-х рр., у наступних кількох десятиліттях його заміняє 

реєстрація шлюбу в сільській раді або РАГСі. У цей період вінчання 

остаточно виводиться за межі весільного ритуалу, але повністю не зникає. 

Нами зафіксовані випадки, коли вінчались після весілля, через рік чи навіть 

через десять. 

Із церкви поверталися в хату до дівчини, по дорозі молода вклонялася 

кожному зустрічному. У народній пісні наголошується на покірність молодої 

саме у цій обрядодії: «Похилиє дерево ялина; покорноє дитятко Ганнуся, 

низенько головку склоняє, косами плечі встиляє»2. На порозі молодих 

зустрічала мати з хлібом в руках, вітала та запрошувала до хати. 

На цьому етапі відбувається перехід до народного обряду. Найперше 

відбувався перший посад молодих. У Бехах так, як і в інших шляхетських 

селах, у цьому обряді використовували не кожух, а килим. Зокрема, килим, 

як ритуальний атрибут був наявний у всіх частинах родинного циклу. Нами 

зафіксовані випадки, коли килим для реєстрації шлюбу брали до РАГСу, на 

нього застилали рушник, на який ставали молодята3. Цей факт свідчить про 

важливість килима як атрибуту єднання молодих, що не втратив свого 

значення впродовж ХХ – початку ХХІ ст. 

На посад молодих заводив маршалок. Після посаду розпочинали 

святкове застілля. За народним етикетом на столі була тільки одна чарка. 

Першим пив батько, потім передавав дочці, вона є у свою чергу – матері, 

мати – зятю, а він – родичам молодої –«пускали колію». 

Застілля зі співами та танцями продовжувалось до вечора. Потім 

молодий йшов додому, забирав свою рідню («свати»), усі вирушали по 

молоду. Сватів молода зустрічала у дворі, сидячи на ослоні, застеленому 

                                                
1 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали… – С. 301 
2 Там само. – С. 302. 
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 60. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
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килимом, «шоб була багата», біля неї стояли дружки. Маршалок підносив 

молодій та дружкам вінки, за це отримував хустку. 

Наступним етапом було з’єднання на порозі посадових свічок, які 

уособлювали молодих. Про це, зокрема, йдеться у пісні.  

Приступи, сваничко, до мене, 

В тебе свічка і в мене – 

Злипімо свічки докупки, 

Зведімо дітки до хатки. 

З’єднання свічок семантично поєднувалось з наступним етапом - 

посадом молодих та святковим застіллям, учасниками якого уже була тільки 

молодь: «До вечора гуляє молодь. А на вечер збираєца вся родня, вже свати 

на весєльє йдуть…, вже молдьож убираєца», за столом залишається «только 

родня»1. По закінченні застілля рідня молодого обдаровує («обсилає») рідню 

молодої п’їрниками. 

Наступним обрядовим актом було завивання – зміна зачіски молодої, це 

було ознаком про її новий соціальний статус. Молода сідала на ослоні, 

застеленому килимом, клала голову на хліб. Мати знімала вінок, кропила 

голову святою водою, посипала житом, цілувала та благословляла свою 

дочку. Після цього до молодої підходили завивальниці, обов’язково одружені 

жінки, закручували волосся на «кібалку», надівали чіпця та зав’язували «в 

молодицю». Наприкінці ХІХ ст. в Бехах для завиваня молодої 

використовували одну або дві хустки: «Колись таке, це замуж пошов і 

молодицею зав’язували д'євку, так обруч і льон, чорна хустка, а наверх 

б’єла»2. Зауважимо, що опитанні нами респонденти, не надали інормації 

щодо способу зав’язування молодиці наміткою. Водночас нам удалося 

зафіксувати не пряме підтвердження використання намітки у бехівському 

весіллі, зокрема у 1960-х рр. наміткою називали фату: «Я знаю, як я була 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 14. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 67. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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малою, це дівчата виходять замуж – казали…О… Пошла в нам'єтци, до це 

вже фата»1.  

Наступним на весіллі був обряд комори. Зауважимо, що на початку 

ХХ ст. серед населення уже не фіксувався. Водночас відомі згадки про те, що 

в кінці ХІХ ст. цей обряд проводили в домі молодої2. Це визначаємо як 

локальну особливість досліджуваного села.3.  

На другий день весілля ходили гостювати до родичів нареченої («по 

перезвах»). У традиційному цей обряд був складовою шлюбної частини, на 

відміну від регіонального варіанту, коли «перезву» здійснювали після 

завершення обрядодій шлюбної частини4. 

Увечері відбувався розподіл короваю молодої. Коровай ділив маршалок, 

виносив його з комори на віку діжки. Молодим віддавали центральну 

частину короваю, дно – музикам. У Бехах, як і На Середньому Поліссі, під 

час роздачі короваю гості обдаровували молодих подарунками,. Зауважимо, 

що ця традиція зберігалася упродовж усього ХХ ст.  

При переїзді в будинок молодого молода збирала скриню: «Молода 

кланяється всі образам, знімає рушники, киліма, подушки, гості, родичі 

молодого, це все забирают»5. Потім батьки благословляли молодих, молода 

тричі виходила в сіни та поверталася назад, кланялась в ноги батькам. Коли 

молода виходить із хати, її посипають житом та кроплять святою водою. 

Молоду супроводжували одруженні жінки з родини (закосяни). Після 

зустрічі молодої у дворі молодого молоде подружжя запрошували в хату. 

Увійшовши в хату, молода обов’язково розскладала привезені речі: «Молода 

кланяється образам, чіпляє свої образи, вішає по стінах свої рушники і вбирає 

хату всім своїм, що принесла од матері»6. 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 68. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали… – С. 314. 
3 Несен І.І. Весільний ритуал Центрального Полісся:… – С. 61. 
4 Там само. – С.61. 
5 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали… – С. 317. 
6 Там само. – С. 320 
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Наступного дня збирається вся рідня молодої – «придане», та йде до 

молодого. У домі молодого продовжується святкування, яке закінчується 

розподілом короваю та ходінням «по перезвах» – гостюванням в родичів 

молодого. У кінці 1940 – на початку 1950-х рр. звичай ходити цей звичай 

серед насення побутував рідше, на початок 1960-х рр. взагалі зникаєю. Це 

звичайно призвело до значної деформації шлюбної частини обряду. 

У Бехах повесільна частина мала назву «комен» або «биття комена». 

Таке биття здійснювалося у тих сім’я, у яких одружували останню дитину: 

«То після вісілля, на другий день, сусіди збираються до того хазяїна з киями 

коміна бить і піч розвертать»1. Господар просив, щоб не били, за це ставив 

могорич: «Тоді … надівають хазяїну і хазяйці на голову вінки із жита і 

починають гутать в килімі – хазяїна гутають в току, а хазяйку – в коморі. 

Хазяїн за це ставить горіку, а хазяйка – мед»2. Опрацювавши зібраний 

польовий матеріал, можемо стверджувати, що починаючи з 1930-х рр. 

формується стійка традиція проводити «комен», не залежно від того, яку 

дитину одружували батьки. На «комен» приходили сусіди та односельці, ті, 

хто не був запрошений на весілля. 

Отже, аналіз весільної обрядовості села Бехи досліджуваного періоду 

дає нам можливість зробити такі узагальнення. Бехівське весілля зберігало 

регіональні та загальноукраїнські типологічні риси. Водночас простежуться 

особливості притаманні для околичній шляхти, які головним чином пов’язані 

із весільними атрибутами: барвінкові вінки, які замінили весільне деревце, 

використання килима замість кожуха, п’їрники, які виконували функції 

ритуального дару. Також ми виявили деякі локальні особливості, зокрема 

замість рушників дівчина дарувала сватам хустки, зберігання «сватового 

слаба» протягом усього весілля на горищі («на хаті»), проведення першої 

шлюбної ночі в домі молодої. Зазначенні особливості не порушували 

загальної схеми обряду,яка побутувавла на Середньому Поліссі. Упродовж 

                                                
1 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали… – С. 323 
2 Там само. – С. 322 
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1920-1950-х рр. весільна обрядовість села Бехи зазнала змін, які визначили її 

розвиток у наступні роки, а саме спрощення ритуалу. На ці зміни перш за все 

вплинули колективізація, голод та друга світова війна. Зокрема, у 

передвесільній частині обряду остаточно зникли попити та розглядини. 

Передвесільна частина обряду представлена тільки сватаням. У весільній 

частині остаточно зникає обряд комори, вже в 1920-х рр. його вже не 

проводили. Також на прикінці 1940-х рр. все рідше відбувався обряд перезви, 

з часом зник взагалі. Зникнення цього обряду вплинуло й на інші ритуальні 

дії шлюбної частини. Зокрема, обряд першої шлюбної ночі проводили в 

будинку молодого. У повесільній частині зник основний компонент – подяка 

батькам за те, що виростили дітей, батьків припинили водити до комори та « 

гутати» на килимі. Зауважимо, що довше зберігався, як ігрова складова, 

обряд «биття комена»: «Дурачаца собє…». Не зважаючи на ці зміни, весільна 

обрядовість села Бехи, зберігла тридільну композицію, що відповідає 

регіональній та загальноукраїнській традиції. 

 

3.2 Поховално-поминальна обрядовість 

Традиційна поховально-поминальна обрядовість села Бехи так, як і 

регіону в цілому, відображає архаїчніші риси та пов’язані з ними народні 

уявлення про потойбічний світ, душу, віру в те, що покійні можуть упливати 

на життя живих. У зв’язку з цим спостерігаємо переплетення звичаїв, 

направлених на охорону сім’ї, родичів, жителів села, домашніх тварин, 

врожаю від покійника і тих обрядів, які стосуються похорону і вшанування 

померлого. 

За народними віруванями смерті передує низка прикмет і знаків, які 

людина отримує через сновідіння: «Оце зуб, як присница шо випав, то це вже 

покойник буде. Рой вишов, на покойника»1. Часто про наближення смерті 

попереджають померлі родичі, які сняться живим: «Баба лежить слаба, а йой 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 17. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
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сниця шо прийшов дєд, а вон вмерший. Ну це кажуть, справді це вон був, до 

це вон по бабу приходив. Ну таке кажуть»1. Такі сни віщують смерть тому, 

кого кличуть померлі: «Смотря як вон сница, в яком смислє, якшо собою 

забирає, то забере, обезатєльно забере»2. Такі повір’я поширенні на всій 

території Полісся і відомі за його межами3. Ознаками смерті може бути 

також дивна поведінка тварин і птахів: «Як пугач на хаті кричить, то хтось з 

теї хати вмре»; «Як дятел на покуті довбе – буде в той хаті мертвець»; «Як 

собака виє у землю» 4. Наші польові матеріали засвідчують, що ці прикмети 

зберігаються в народній пам’яті й на початку ХХІ ст. 

На початку ХХ ст., як відзначав дослідник поховальної обрядовості 

регіону К. Червяк, серед шляхти був поширений звичай завчасно виготовляти 

собі домовину5. І. Несен вважає, що це рудименти архаїчного способу 

поховання у видовбаних колодах6. Водночас про цей звичай нічого не 

зауважив В. Кравчнко, а також і нам не вдалося зафіксуватти подібного: 

«Колись не робили, а заре в кожного старого труна стоїть»7. Опираючись на 

польові матеріали, можемо з впевненістю стверджувати, що ця традиція 

протягом першої половини ХХ ст. не побутувала в Бехах. 

Місце смерті за мало емоційне значення: «Дай Боже добру смерть, щоб 

на своїй лаві вмерти»8. Можливо такі уявлення були пов’язанні із тим, що 

біля помираючої людини повинен хто-небудь, для того, щоб виконати певні 

обрядові дії, направленні на полегшення предсмертної агонії. Зокрема, 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 76. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 17. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Конобродська В. Поліський поховальний і поминальні обряди – Т.1. – Етнолінгвістичні 

студії / Валентина Конобродська. – Житомир: «Полісся», 2007. – С. 51. 
4 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали…– С. 329-330. 
5 Червяк К. Шляхта околишня на Коростенщині…– С. 19. 
6 Несен І.І. Поховальні та поминальні обряди в середовіщі «околичної» шляхти північно-

східної Житомирщини (кін ХІХ – ХХ століття) / І.Несен // Вісник Львівського 

університету. – Львів – 2009. – вип. 44. – С. 244. 
7 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 17. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
8 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали….– С. 344. 
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давали помираючому запалену свічку: «Бо кажут, протів душі вмершого 

виходят назустріч всі вмерші душі зо свічками»1. Цей звичай охоплює всю 

територію Полісся і є загальноукраїнським2. Також з метою швидшого 

припинення предмертних страждань клали вмираючому під голову свячене 

зілля, «марену» і «тою»; викидали з-під голови подушку із курячим пір’ям 3. 

Про людину, яка важко й довго помирала казали, що вона має багато гріхів 

або ж відьма. Аби полегшити смерть відьмі, «свердлять дирки в столі»4. Усі 

описані дії були пов’язанні із світоглядними уявленнями про душу й 

направленні на звільнення її від перешкод для відходу у потойбіччя. 

Сповіщають про смерть у селі за допомогою церковного дзвону: «Осьо 

например, ось умерла людина у церкви звони позвонили, шоб уже в селє 

знали, шо вже є покойнік в селє – це в нас воно таке заведєно»5. 

Довідавшись, що хтось помер, односельчани, аби вшанувати покійного, 

припиняють роботу й читають «Отче наш». 

Наступним етапом було приготування тіла покійного – спорядження 

його на «той світ». Спочатку закривали небіжчику очі, мотивуючи це 

небезпекою його погляду для живих людей: «Як мертвець дивиться, то, 

кажут, хутко буде другий мертвець на селі»6. Потім обмивали тіло теплою 

водою. Воду, якою обмивали покійного, вважали шкідливою для живих. 

Тому її виливали у ті місця, де люди не ходили: «Ну кажут, шо треба або на 

росходніє дороги, де нехто, не ходить»7. 

Після обмивання померлого переодягали («рядити», «наряжати») в «одяг 

мертвих», який обов’язково повинен бути чистим або новим: «Ну, все 

                                                
1 Там само. – С. 324. 
2 Конобродська В. Поліський поховальний і поминальні обряди…– С. 72. 
3 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали….– С. 344. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 18. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 7. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
6 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали…. – С. 330. 
7 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 7. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
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кажуть, шо треба, щоб було нове і красіве»1 Також, за народним уявленням, 

одяг мав бути легким, літнім: «Це для того, щоб на тому світі, як усе 

горітиме, то на помершому було б менше вогню»2.У зв’язку з цим померлим 

жінкам не одягали традиційне вбрання з вовняни (запаску та літник). Також 

заборонялося вдягати «сорочку на станку», щоб: «тіло не дєлилось 

пополам»3. Традиційний комплекс убрання покійнці складався із додільної 

сорочки, фартуха, спідниці та капоти або піджака. Також померлій 

зав’язували хустку, взували постоли або калоші4. Чоловіків-небіжчиків 

одягають у звичайний повсякденний одяг, головний убір («козирок») кладуть 

збоку; також на руку вішають білу хустку5. 

У Бехах, як і на Поліссі загалом, був поширений звичай, особливо серед 

жінок, зберігати для посмертного обрядження щось зі шлюбного одягу: «То 

це з купуваного цого крама, сподницу мати пошила, ну, оце вже я замуж ішла 

в йой, то оце я все врем’я держала ту сподницу на смерть»6. Звичай зберігати 

для помесмертного обрядження свій шлюбний одяг поширений серед 

українців та сусідніх словянських народів7. На думку дослідників, цей звичай 

є рудиментом давньої традиції ховати жінку разом із померлим чоловіком8. 

Щодо весільних мотивів в одязі небіжчиків, то вони найкраще 

проявляються в похороні неодружених. «Молодим – дівчині та хлопцеві, під 

ноги в труну стелят рушника; дівці розплітують косу, – взагалі прибирають 

так, ніби до вінчання, труну оббивають шовковими хустками і вдягають 

вінок»9. А молодому хлопцеві чіпляють шовкову хустку, а на палець – 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 870, акр. 8. Запис в с. Бехи Коростенського 
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3 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 52. Запис в с. Бехи Коростенського 
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6 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 52. Запис в с. Бехи Коростенського 
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7 Конобродська В. Поліський поховальний і поминальні обряди…– С. 99 
8 Гнатюк В. Похоронні звичаї й обряди / В.Гнатюк // Етнографічний збірник. – Т. ХХХІ-

ХХХІІ. – Львів, 1912. – С. 258. 
9 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали …. – С. 335. 



 161 

каблучку. Звичай ховати неодружених покійників у весільному одязі є 

рудиментом ритуалу одруження після смерті й поширений на всій території 

Полісся і за його межами1. 

Нарядивши, небіжчика клали на лаві вздовж стіни, головою до образів, 

пред цим застеливши її килимом. Під голову кладуть подушку, наповнену 

сіном та свяченим зілля. На початку ХХ ст. Подушку із пір’я заборонялося 

використовувати, мотивуючи це тим, «шо кури нестись не будут»2. 

Д. Зеленін висловлював думку, що така заборона з’явилася із прагматичних 

міркувань, оскільки подушки із пір’ям вважалися цінними речами в побуті 

сільського населеня3. Це підтвержують і наші польві матеріали. Руки 

небіжчика складають на груди навхрест і зверху на них кладуть хрестика, 

зробленого із воску, а в руки вкладаю свічку4. Потім руки й ноги небіжчика 

зв’язують шнурком, поки повністю не охолоне тіло. Зазначимо, шнурок, а 

сьогодні бинт, у народній свідомості мають магічні властивості: «Дают ті 

шнурки тим хлопцям, котрі мають йти в москалі (солдати), то, кажут, дужим 

верниться додому»5; «Добрий для торгу»6, їми путали корів щоб не билися, 

або тим хто їхав в далеку дорогу. 

Варто зазначити, що всі дії по впорядкуванню тіла покійного 

виконували жінки похилого віку, здебільшого сусідки, рідним не годилося 

цього робити. За цю роботу їм віддавали речі, які були на небіжчику в 

момент смерті та пригощали сніданком. Грошей за допомогу на похороні не 

брали. Усі родичі, сусіди, близькі намагалися чимось допомогли хатнім: «Бо 

кажуть, як я не піду помогать, то як я вмру, до мене ніхто не прийде»7. Вище 

наведенні факти є свідченням того, що у традиційні свідомості населення 

                                                
1 Конобродська В. Поліський поховальний і поминальні обряди… – С. 104. 
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села смерть сприймалася, як надзвичайна подія для усієї його людності, а не 

вузькосімейна трагедія. 

Домовину і хреста робили зранку на подвір’ї померлого. Матеріалом для 

їх виготовленняслугувала соснова або дубова деревина. Домовину із 

середини і зовні оббивали перкалем або білим полотном. На дно клали сіно 

або стружки. Стружки від дощок, з яких виготовляли труну, спалювали на 

подвір’ї або кидали в калюжу, в печі ними не топлять: «Піч буде холодна, як 

тіло вмершого»1. У Бехах був поширений звичай заготівлі дощок на 

домовину ще за життя людини. На нашу думку, це пов’язано із тим що, 

труни робили із приготовлених для цього, ще за життя, досок. 

Небіжчика не можна залишати самого, біля нього має хтось сидіти. Такі 

застереження відомі всім українцям та деяким слов’янським і 

неслов’янським народам, це було виявом почестей померлому2. Вважають у 

народі, що за померлим слід тужити та плакати, бо «йому лекше на тому 

світі, коли його оплачуть»3. Усі, хто приходить у хату до покійника, спочатку 

моляться «Отче наш», потім цілують покійника в руки. Рідні повинні були 

над небіжчиком «вичитувати» (голосити), як вважається в народі, так вони 

показува, «як вони шанують його і жаліють»4. Голосіння було обов’язком 

жінок. Хто не «вичитував», про того казали так: «Цей не шкодує вмершого, 

бо й слова не промовить, так що хоч і не вмієш, а вичитовать треба, щоб 

люди не осудили»5. Голосіння мало обрядове значення та виконувалося як 

обов’язок перед громадою: «Це все більш робилося для людського ока, бо є 

такі, що гарно вичитують, но сльози не йдуть з очей, то вони їх мочат водою, 

щоб люди бачили, що вони плачут»6. Щодо змісту голосінь, то найчастіше в 

них перераховували чесноти померлого, його добрі справи та висловлювали 

жаль з приводу його смерті. 

                                                
1 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали…. – С. 334. 
2 Конобродська В. Поліський поховальний і поминальні обряди…– С. 173 
3 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали….– С. 334. 
4 Там само – С. 325. 
5 Там само – С. 325. 
6 Там само – С. 325. 
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У труну до покійника вкладають ікону, хрестик і свічку, а також змінний 

одяг та речі, якими покійник користувався за життя1. Звичай вкладати до 

труни запасний одяг на Поліссі головним чином побутував на 

Правобережному Поліссі, а також був поширений серед інших 

східнослов’янських ареалів2. На дно труни кладуть полотно, «на котрому 

вмерший буде стояти, як встане на страшний суд»3. 

Винос покійника з хати завершує перший етап поховального обряду. 

А. Байбурин зазначив: «Тут і проявляється різниця між природнім фактором 

смерті і тим, який повинен бути мертвий у співідношенні з традиційними 

уявленями»4. Про важливість ритуального винесення покійника з хати 

свідчить низка магічних дій, які його супроводжують, деякі з них виконують 

для підготовку небіжчика до легкого відходу на «той світ». Спочатку 

посипають житом домовину з покійником, мотивуючи тим, «що як жито 

посій в землю, то воно не вмирає, а оживає, так само і чоловік оживе – 

воскресне »5. У цьому випадку жито, яке символізує життя, очищає житловий 

простір від смерті, утіленням якої був покійник. Водночас є підстави 

вважати, що ця ритуальна дія пов’язана, з виділенням покійнику його 

частини майна, бо в іншому разі він забере більше врожаю6. Так само можна 

пояснити звичай віддавати «старцям» речі померлого: «Шоб в хазяйстві не 

було упадку»7. 

Коли виносять труну з покійником з хати, «то на каждом порозі 

стукають три рази об порог – це так вмерший прощається з домом»8. Щоб 

довго не тужити за небіжчиком, рекомендують наступне: «В те времне, як 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 72. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Конобродська В. Поліський поховальний і поминальні обряди…– С. 173 
3 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали ….– С. 327. 
4 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ 

восточнославянских обрядов / Альберт Кашфуллович Байбурин. – СПб.: Наука, 1993 
5 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали…. – С. 327. 
6 Зеленин Д. Народный обычай «греть покойниковь» / Д.Зеленин // Сб. Харьков. ист.-

филолог. об-ва, изд. в честь Н.Ф.Сумцова. Т. ХVIII. – Харьков: [б. и.], 1909 – С. 14. 
7 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали…. – С. 338. 
8 Там само – С. 327. 
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його виносят з хати, отчиняют пікалну діжку і заставляют подивиться в ії; 

або, кажут, сісти на те місце, де лежав вмерший»1. Водночас із виносом 

покійника з хати «отчиняют всі двері, де є: і в коморі, і в хлівах, і в току, щоб 

душа забігла подивіться і попрощаться з домовкою, а інші кажут, що 

одчиняют за для цього, щоб нічого не звелось в домовці»2. Як зазначають 

дослідники, в цьому випадку намагаються прибрати всі перешкоди на шляху 

душі до «потойбічного світу», а також сприяють звільненню помешкання від 

смерті3. Спробою відгородитися від неї можна вважати закриття воріт 

відразу, як тільки «цех» (похоронна процесія), покине межі двору4. 

Винесення небіжчика з хати супроводжується магічними діями, які 

направлені, з одного боку, на виявлення почестей покійнику та його 

задобрення, а з іншого – на те, щоб швидше позбутися смерті та встановити 

межу між живими та мертвими, щоб у майбутньому захистити себе і своє 

господарство від впливу смерті. 

Дорога на кладовище, як і дорога в інших обрядах, пов’язана з 

виконанням певних правил і великою кількістю ритуальних зупинок. На 

кладовище труну з покійником транспортували на возі, який застилали 

килимом. Потім його накривали кришкою («віко»), яку поверху застеляють 

полотном, на нього кладуть хліб і сіль, які після похорону віддають 

священику. У процесію заборонялося запрягати кобилу, «бо не будуть 

вестись лошата»5. У цьому звичаї прослідковуються народні уявлення, 

пов’язані зі згубним впливом небіжчика, який є втіленням смерті. Також 

відомо, що малим дітям, які не ще не були на весіллі, забороняється 

проводжати покійника6. Застереженням від негативу було й те, що на шляху 

поховальної процесії господарі зачиняли вікна і двері своїх будинків, самі ж 

                                                
1 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали…– С. 327. 
2 Там само – С. 327. 
3 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре… – С. 116. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 19. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
5 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали…– С. 327. 
6 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 19. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
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виходили на вулицю, пояснюючи це тим, «що він на тому світі вийде протів 

тебе зо свічкою»1. 

У поховальній процесії неодружених чітко прослідковуються весільні 

мотиви. Зокрема, всім учасникам процесії чіпляли хустки або рушники на 

руку: «Це кажут, ті подарки, котрі вони давали би на весіллі своїм родичам»2. 

Дослідник поховальної обрядовості в регіоні К. Червяк, описуючи похорон 

дівчат та хлопців у шляхетських селах на Коростенщині, зауважив: «Що віз, 

на якому везли домовину, було запряжено цугом дві пари коней. Перед 

домовиною їхали на конях два верховці, з обох боків домовини по одному 

верховцеві і за домовиною два веховці, а перед «цехом» три верховці, при 

чому один із них їхав заперше (попереду) і тримав у руках чорний прапор. 

Коні були вкриті килимами, які до коней були прив’язані крайками, а в 

гривах (спереду) червоні «застіжки». Три передні верховці мали на руках 

(чорну) шовкову хустку»3. У обрядах давніх слов’ян кінь виконував роль 

ритуального перевізника4. Збереженню цього звичаю в середовищі шляхти, 

як вважає І. Несен, сприяло те, що вони в минулому несли військову кінну 

службу5. Також К. Червяк зафіксував цей звичай в сусідньому із Бехами селі 

Михайлівці. 

Про існування в попередні періоди цього обряду може свідчити й той 

факт, що коней, які везли домовину з неодруженими небіжчиками, накривали 

килимами6. Нами зафіксовано спогади про запрягання двох пар коней 

«цугом»7. На нашу думку, причиною того, що обряд з вершниками не 

зафіксовано в Бехах, є зростання впливу міської культури на традиційно-

побутову культуру села. Цим можна пояснити відсутність таких весільних 

                                                
1 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали… – С. 338. 
2 Там само. – С. 327. 
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 1-4 од. зб. 249, акр. 19. Червяк К. До похоронних 

звичаїв у так званої околичної шляхти на Коростенщині 1926 рік. 
4 Балушок В. Кінь в обрядах ініціації українців і давніх слов’ян / В.Балушок // 

Етнокультурна спадщина Полісся. Вип.5. – Рівне: «Перспектива», 2004– С. 46. 
5 Несен І.І. Поховальні та поминальні обряди…– С. 252. 
6 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріли…. – С. 327. 
7 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 19. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
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атрибутів, як вінки та коровай, хоча є згадки про корж п’їрник, який заміняв 

коровай у шляхетських селах1. Ці свідчення фрагментарні й не дають нам 

уявлення про їхнє функціональне призначення на похороні, це може свідчити 

про незначне побутування в поховальній обрядовості села Бехи на 

початку ХХ ст. 

Похоронна процесія від дому направлялась до церкви, потім на 

кладовище. По дорозі зупинялись біля родичів померлого й на перехрестях: 

«Колись остановлювались, моляв, як ось, например, коло дороги родня живе, 

винесли стола і на том столє поклали образа, то там, і коло того стола, і 

остановилися»2. У місцях зупинок читали Євангеліє, а також прощалися з 

небіжчиком і просили в нього пробачення3. Заборонялося зупинятися біля 

посівів4. У зв’язку з цим, доцільно згадати заборону садити або сіяти під час 

похорону. Під час похорону також не дозволялося класти померлого на 

землю. На нашу думку, ці застереження мають спільну основу, та 

направленні на захист майбутнього врожаю: «Замре – не буде йому рощі»5. 

Біля воріт кладовища зупинялися, труну з покійником до могили несли 

на руках. Біля могили служили панахиду, священик освячував могилу, родичі 

й односельчани востаннє прощалися з небіжчиком. Потім за допомогою 

мотузок опускали труну з покійником в яму, священик опечатував могилу. 

На цьому етапі був поширений звичай кидати в могилу жменю землі. 

Засипавши труну, копачі ставили дерев’яного хреста з даними про 

покійника. У деяких випадках замість дерев’яного хреста встановлювали 

кам’яні брили або хрести, а на початку ХХ ст. заможніші люди – великі 

пам’ятники з шліфованого граніту. 

                                                
1 Несен І.І. Поховальні та поминальні обряди…– С. 252. 
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4 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали…. – С. 338. 
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Окремо від усіх, десь в кутку кладовища, і без церковної процесі ховали 

самогубців. Про них казали, що ними оволодів нечистий, а після смерті вони 

будуть шкодити людям: «Всі самогубці разом влітку, якого-небуть дня, з 

злими духами справляють страховище живим людям: співають, кричать 

якимись дикими голосами, несуться віхром»1. Тих, хто особливо шкодив 

людям після смерті, викопували і палили. Такий випадок відомий у 

сусідньому селі Васьковичах, там відкопали «відьмака» на прізвисько Кавун: 

«Він після своєї смерті часто ходив і лякав людей… То люде, зібравші з 

собою всі прилладя: заступи, мітли, сокири, і пішли до його могили, і стали 

одкопувать. Але трохи одкопали, бачать, що він лежить не в домовині, а в 

землі і ниць… Положили на костер і давай палити, а самі стали кругом з 

мітлами, з друками, стерегти, шоб не втік. Коли дивляця, скаче жаба з вогню, 

вони ії мітлою назад в огонь; а далі лізе ящірка, потім вуж»2. 

Із кладовища молодь йшла додому, а старші – на поминальний обід, що 

відбувався в будинку померлого. Прийшовши з похорону, обов’язково мили 

руки і терли об комин, щоб завмерли блохи3. На поминальні обідах 

обов’язково приходили жебраки. Зауважимо, що поминальна трапеза єдиний 

тип застілля, де жебраки були бажаними гостями, адже вони представляли 

світ померлого, так само, як у вище згаданому нами звичаї «обдаровувати 

старців». Зокрема, дослідники в їх присутності вбачають семантику «годівлі 

померлих»4. За народними уявленнями протягом дванадцяти днів домівку 

відвідувала душа померлого, тому для неї на покуті залишали склянку води, 

хліб і сіль. Потім воду виливали на покутній кут хати, там також закопували 

хліб. Цей звичай пов’язаний із давньоязичницьким, коли ховали померлих у 

головному кутку житла, цк є рудиментом ритуальної жертви5. 
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Традиційний поминальний обід свключав три основних страви, які мали 

обрядовий характер: колива, борщу, ячмінної каші (куті). Особливістю 

поминального обіду є чітка послідовність подачі на стіл цих страв. 

Помолившись «Отче наш», тричі пробують коливо. У Бехах коливо готували 

з медової сити з додаванням ламаного хліба. Така форма колива була 

поширена на більшій териториї Полісся1. 

Потім на стіл подавали закуску: «Жаркоє, ковбаси, вереники, драглі»2. 

У піст закуску готували з риби. Народна традиція вимагала дотримуватись за 

столом певних правил. Заборонялося користуватися виделкою й ножем, «шоб 

не поранити душу покійного»3. Їжу, яка падала зі столу, не піднімали, «бо це 

хоче небожчик»4. Під час трапези не можна було голосно розмовляти, 

сміятися, співати і взагалі розважатися, тому і спиртного вживали небагато, 

не більше трьох чарок, «до колива, до борщу і до кутє», обсилаючи однією 

чаркою по кругу всіх присутніх5. Як засвідчують польові матеріали, цей 

звичай зберігався до 1940-х рр. Пили за упокій душі покійного, «шоб земля 

була йому пухом»6. Кожен вважав за свій обов’язок сказати щось хороше про 

покійного. 

Наступною обрядовою стравою, яку подавали на стіл, був борщ. Гаряча 

страва з парою в уявленні поліщуків була способом годування небіжчиків7. 

У зв’язку з цим поминьний обід називають «гарячий», ця традиція побутує в 

Бехах і зараз. 
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Житомирської області. 
6 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 20. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
7 Артюх Л.Ф. Поминальні страви на Поліссі…. – С. 317. 
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Важливим моментом у будь-якій трапезі було її закінчення. Народний 

етикет передбачає невербальні форми, які нагадують, що потрібно вставати  

з-за столу. Таким сигналом слугує певна страва1. На початку ХХ ст. в Бехах 

такою стравою була каша: «Далі, після борщу, ставят кутю(кашу ячменную, 

перловую), молочну пшоняну кашу, а як пост, то з маком. Цим і закінчується 

обід»2, або «Послє каші нема паші»3. Потім всі присутні випивали по чарці: 

«до каши», вставали, молилися, дякували за обід і ще раз куштували коливо. 

Те, що залишалося ставили на покуті, де воно мало стояти дванадцять днів. 

Потрібно зауважити, що на відміну від родильного і весільного обрядів, у 

поминальній трапезі використовували як обрядову страву, пшоняну та 

ячмінну каші. Побутування круп’яних страв було зумовлено 

консервативністю поховально-поминьної обрядовості, на відміну від 

родильних і весільних обрядів, що зберігали традицію печеного хліба. 

На другий день після похорону відвідували могилу – носили снідати 

покійнику. Брали з собою коржики або п’їрники, коливо й кашу. Також 

приносили воду – «напувати» покійника. Того ж дня робили «холодний 

обід» – або його ще називали «Отче наш»: «На отче наш шли». Остання назва 

найбільше побутує серед мешканців досліджуваного села, ніж у сусідніх 

шляхетських4. Поминальні обіди влаштовували на третій, дев’ятий або 

дванадцятий і сороковий день, а також через рік. Перед кожним з обідів 

йшли на кладовище, запрошували покійників на обід. У ці дні залишали для 

них на ніч їжу та ложки. 

Отже, посмертні поминання, як і поховальний обряд, мали подвійне 

значення: з одного боку вони були направленні на вшанування покійного та 

мали певну часову ситему у вигляді спільних трапез, де померлому 

виділялося своє місце разом з присутніми. З іншого боку поминальні дні 

                                                
1 Артюх Л.Ф. Поминальні страви на Поліссі…. – С. 317. 
2 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали…. – С. 328. 
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 39. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
4 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 21. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
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пов’язані з обрядами, які були направлені на випроводжання душі з хати. 

Зокрема, на дванадцятий день виливали воду і закопували хліб. 

Поминальні або жалобні дні пов’язані з низкою заборон. Зокрема, 

протягом дев’яти  днів заборонялося прибирати в хаті, шити і прясти, а також 

білити, «шоб не замазати очі покойного»1. Також заборонялося збирати 

вечорниці протягом року, а навіть весілля в тій хаті проводили без музик2. 

Поминальні обіди мають причинний або індивідуальний характер. 

Поліщуки вшановували померлих предків незалежно від дати смерті, а 

приурочували це до певних календарних дат. Основними календарно-

поминальними обрядами на териториї Центрального Полісся були «дєди» – 

поминальні вечері, які влаштовували тричі на рік: «Весняні діди» – у 

п’ятницю перед Великим постом, на поминальному тижні; літні – у п’ятницю 

перед Трійцею. «Осінні діди» влаштовували у п’ятницю напередодні Дмитра 

або Михайла3. До цих днів готувались як до великих свят: у п’ятницю після 

обіду заборонялося працювати по господарству. Запрошували померлих 

родичів на вечерю, за столом їх згадували по-іменно. Після вечері їжу й 

ложки залишали на столі, для «дідів». 

На початку ХХ ст. в Бехах ушанування «дідів» не було поширене. Про 

це свідчить той факт, що серед старшого населення села відсутня інформація, 

яка стосується цих поминальних вечорів4. Про це зазначав і В. Кравченко5. 

І. Несен також зауважило, що в шляхетських селах межиріччя Тетерева та 

Ужа обряд дідівської вечері майже зник, на відміну від півночі (межиріччя 

Ужа і Норині), де він побутує у традиційному вигляді6. Це не означає, що в 

календаній обрядовості села відсутні поминальні мотиви. Також померлих 

                                                
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 67. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
2 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 22. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області. 
3 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали….– С. 175. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 22. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
5 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали…– С. 308. 
6 Несен І.І. Поховальні та поминальні обряди….– С. 260. 
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предків згадували на Святвечір: «Позволь, Господи, нам прожити, а вмершім 

царство небесне»1, говорили, закінчуючи святкову вечерю. Їжу яка 

залишилася, не прибирали зі столу. Також клали «стоулко лоужок, сколко в 

хаті вмерло, бо, кажут, вмерші приходят ноучью їсти»2. Поминальний 

характер мали Багата і Скоромна кутя. Також неділі Великого посту були 

поминальними. У суботу, перед Масницею, приносили в церкву хліб – три 

паляниці, а після служби «деякі збираються по хатах, робят з меду коливо, 

моляться за вмерших «Отче наш» і робят обіди»3. Панахиду за померлими 

проводили в суботу напередодні Дмитра та Михайла, тоді до церкви несли 

хліб і мед4. Заупокійні суботи ще називають «дедовськими»5, що може 

свідчити про побутування у попередні періоди традиції влаштовувати 

календарні поминальні вечори. 

Побутували в Бехах і післявеликодні поминання, як по всій Україні. 

Вони відбувалися на кладовищі в наступну неділю після Паски – «Проводну 

неділю». У цей день всі йшли на кладовище, де служили панахиду, застеляли 

скатертиною могили своїх родичів. На могилу також клали паску, крашанки 

й писанки. Після панахиди крашанки й писанки віддавали бідним, а паску 

забирали додому.  

Отже, поховально-поминальна обрядовість села Бехи відповідає 

реґіональній традиції (Середнього Полісся), а також відображають й 

загальноукраїнські риси. Водночас похорон у Бехах мав особливості, 

притаманні околичній шляхті, зокрема, такі елементи соціальної 

стратифікації, як використання килима (стели на лаву й на віз, накривали 

коней), використання плечового одягу з купованих тканин (капота, атласні 

каптани), використання шовкових хусток та п’їрника в похороні 

                                                
1 Кравченко В.Г. Зібрання творів та матеріали …. – С. 308. 
2 Там само….– С. 308. 
3 Там само….– С. 389. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 75. Запис в с. Бехи Коростенського 

району Житомирської області. 
5 Там само, ф. 14-5 од. зб. 867, акр. 22. Запис в с. Бехи Коростенського району 

Житомирської області 
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неодружених. Водночас бехівській поховально-поминальний обряд мав 

локальні відміності. На відміну від загального масиву шляхетських сіл 

Середнього Полісся, у Бехах не побутували такі реліктові явища, як 

виготовляння собі труну завчасно, перевезення покійника на санях, ритуал із 

вершниками під час похорону неодруженого парубк. У Бехах була відсутня 

практика проводити календарно-помильні вечері («Дєди»), які були 

поширенні в регіоні.  

Початок минулого століття (20-ті рр. ХХ ст.) став періодом стрімких 

змін у суспільстві, пов’язаних із політикою радянської влади по формуванню 

матеріалістичного світогляду «нової радянської людини». У зв’язку з цим 

одними з перших завдань влади стали зміни традиційного світогляду 

сільської людини, виключивши з нього релігійний елемент. Поховально-

поминальна обрядовость села Бехи в цей період не зазнала змін, а ставлення 

населення до похорону без участі священика було негативним. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертація є першим комплексним монографічним дослідженням, 

присвяченим традиційно-побутовій культурі «околичної» шляхти. Виявлено 

реліктові та інноваційні явища, стійкість традиції та зміни в народній 

культурі мешканців села Бехи упродовж кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Розкрито функціонування, особливості, розвиток традиційної культури та 

побуту, специфіку ідентифікації «околичної шляхти» на тлі регіональних та 

загальноукраїнських традицій. 

Аналіз значного фактографічного матеріалу дав підстави зробити 

наступні узагальнення: 

1. За матеріалами дослідження з’ясовано, що село Бехи займає важливе 

місце у працях, присвячених культурі та побуту населення Середнього 

Полісся і, зокрема, «околичної» шляхти. Належно оцінюючи доробок 

багатьох дослідників, у дисертації обгрунтовано актуальність 

монографічного комплексного вивчення побуту, господарства, ремесел, 

сімейної та календарної обрядовості мешканців с. Бехи, що займає особливе 

місце в етнокультурі «шляхетських сіл», повноту висвітлення тематики якого 

забезпечив стаціонарний метод дослідження. У роботі висвітлено розвиток 

монографічного вивчення села на основі методики стаціонарного 

дослідження, визначено періоди його впровадження та внесок у це науковців 

ВУАН. 

2. Відсутність належної кількості друкованих та архівних матеріалів 

зумовила потребу формування власної джерельної бази, яка склала підґрунтя 

для розгляду й реконструкції традиційної культури населення с. Бехи до 

середини ХХ ст. Опитування інформантів різних вікових категорій, які 

народились і постійно проживали в селі, дали можливість не тільки 

відтворити цілісну картину етнокультури мікросоціуму, але й показати її 

специфіку та зміни. Авторські польові матеріали доповнені також значним 

масивом інших джерел, зокрема літературних та архівних, і окремо, цінними 

фотоматеріалами, які сприяли виявленню інноваційних явищ у традиційно-
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побутовій культурі. Унаслідок проведеного опитування впроваджено в 

науковий обіг новий емпіричний матеріал, отриманий під час інтерв’ювання 

респондентів. Показано значення застосування певних методологічних 

підходів і методів для здійснення дослідження й реконструкції традиційної 

культури й, зокрема, шляхетських сіл. 

3. Констатовано, що історія села Бехи, починаючи з ХV ст., пов'язана з 

«околичною» шляхтою, яка впродовж тривалого часу зберігала спадковість 

культурних традицій, притаманних етнічній історії українців, мала локальні 

особливості. Зокрема, попри давні традиції, у культурі населення відбито 

міжетнічні етнокультурні взаємовпливи ( з Польщею і Литвою). 

4. У роботі вперше ґрунтовно охарактеризовано поселення, садиби, типи 

традиційного житла села. Зокрема, на основі археологічних, історичних, 

ономастичних та етнографічних польових матеріалів встановлено напрямок 

заселення села із сходу на захід уздовж основних водних артерій. 

Простежено розвиток поселення від безсистемного до вуличного й 

комбінованого типів; еволюцію житла від однокамерного до більш складних 

форм. Виявлено, що будівництво бехівського житла, попри 

загальнорегіональні характеристики, мало деякі конструктивні особливості, 

зокрема використання товстої деревини для вінців. З’ясовано, що з появою 

«круглих домків» в Бехах поширюється з’єднання зрубу в «чистий вугол», 

з’являються лиштва на вікнах та кам’яний фундамент по всьому периметру 

будівлі. Обґрунтовано припущення поширення щодо типу  житла «круглий 

домок» під впливом міста. 

5. Досліджено, що основними галузями господарства кінця ХІХ – 

середини ХХ ст. в с. Бехи було землеробство та тваринництво, що 

відігравали важливе господарсько-економічне значення. Простежено 

особливості організації землеробського господарства та підпорядкування 

скотарства інтересам землеробства. Це позначилось на особливостях 

утримання тварин, що передбачало відведення земель, непридатних для 

хліборобства або ділянок, що перебували під паром для їх випасу. Визначено, 
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що така система ведення твариницького господарства відповідала 

регіональній традиції Середнього Полісся.  

З’ясовано, що впродовж першої половини ХХ ст. одне із 

найпоширеніших занять – бджільнитцтво – мало традиційний характер 

поліського бортництва. Зокрема, про це свідчать виготовлення та 

використання вуликів-дуплянок, вуликів-колод, способи приманювання роїв 

та догляду за ними, побутували традиційні бортні знаряддя. 

З’ясовано, що поширеними традиційними допоміжними видами занять 

населення села були збиральництво, мисливство та рибальство із 

збереженням їхніх традиційних рис. Простежено і класифіковано традиційні 

засоби полювання: активне мисливство та полювання із самоловами, 

з’ясовано самоловні пристосування («петелі» та «селца», «ями»). 

Розглянуто основні види рибальських знарядь: стаціонарних, найбільш 

давніх рибальських знарядь («кош», «хабоша», «нерет») та рухомих пасток 

(«топтуха», «крижка», «волок»).  

6. Обґрунтовано, що повсякденна їжа населення села на початку ХХ ст. 

залежала від природно-географічного середовища та характеру господарської 

діяльності. Назви й технологія приготування страв зберігають 

загальноукраїнські риси. Виділено загальнорегіональні та локальні способи 

приготування їжі. Показано, що соціально-економічне становище бехівської 

шляхти позначилось на кількісних і якісних характеристиках щоденної та 

святкової їжі. Зокрема, в харчовому раціоні околичної шляхти, у порівнянні з 

рештою поліського селянства, була більша частка м’ясо-молочних продуктів. 

Свідченням заможності слугує і той факт, що хліб у селі випікали із 

житнього борошна без будь-яких домішків. 

7. З’ясовано, що в досліджуваний період с. Бехи було самобутнім 

осередком перебірного та перекладного ткацтва, головно, з багатим 

орнаментальним оздобленням бехівських килимів, що вирізнялися 

антропоморфним, геометричним та рослинним орнаментом. У роботі вперше 

подано опис зафіксованого автором варіанту архаїчного орнаменту «у круглі 
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чєловєкі». Констатовано важливу роль килима як маркера заможності та 

привілейованого становища шляхти в регіоні. Обґрунтовано, що 

використання килима в обрядах життєвого циклу підкреслювало соціальний 

статус відмінність шляхти.  

8. Виділені середньополіські загальнорегіональні риси традиційного 

вбрання мешканців с. Бехи (сорочка, літник, запаски, свита, крайка). 

Відстежені наступні локальні особливості вбрання «шляхетських» сіл: 

нижньонарукавне оздоблення рукавів сорочки, широке використання 

комплексів із фабричної тканини. Обґрунтовано, що соціальна стратифікація 

бехівської шляхти особливо проявлялася у виготовленні одягу із дорогих, не 

доступних селянам адамашкових або атласних тканин. 

9. Визначено, що соціальна приналежність та особливості матеріальної 

культури знайшли своє відображення в духовній культурі населення 

досліджуваного села. Аналіз весільної обрядовості села уможливлює зробити 

такі узагальнення: бехівське весілля зберігає регіональні та 

загальноукраїнські типологічні риси. Водночас простежуються особливості, 

притаманні околичній шляхті, які головним чином пов’язані із певними 

атрибутами: весільне деревце, використання килима замість кожуха, 

п’їрники, що виконують функції ритуального дару. Проте зазначені 

особливості не порушують загальної схеми обряду, що побутував на 

Середньому Поліссі. З’ясовано, що протягом 1920-1950-х рр. у весільній 

обрядовості відбулися зміни, спричинені колективізацією, голодом та 

Другою світовою війною, що визначили її розвиток у наступні роки та 

призвели до спрощення ритуалу. Значних змін зазнає передвесільна частина 

обряду, остаточно зникають «попити» та розглядини ще наприкінці ХІХ ст.; 

наприкінці 1930-х рр. передвесільна частина обряду представлена тільки 

сватанням; у весільній частині остаточно зникає обряд комори в 1920-х рр. 

Виявлено, що з кінця 1940-х рр. майже не зафіксовна, виходить з ужитку 

звичай «ходити по перезвах», що спричинило значні зміни у шлюбній 

частині. Зокрема, обряд першої шлюбної ночі проводили в будинку 
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молодого. У повесільній частині втрачається виховний зміст обряду, 

залишається лише ігрова складова. Зазначено, що, незважаючи на ці зміни, 

весільна обрядовість села зберігає тридільну композицію, яка відповідає 

регіональній та загальноукраїнській традиції. 

Поховально-поминальна обрядовість села Бехи відповідає реґіональній 

традиції Середнього Полісся, а також містить загальноукраїнські риси. 

Водночас похорон у селі мав специфічні елементи соціальної стратифікації, 

притаманні околичній шляхті, зокрема: використання килима (стелили на 

лаву і на віз, накривали коней); плечового одягу з купованих тканин (капота, 

атласні каптани), шовкових хусток та «п’їрника» у похороні неодружених. 

Виділено локальні особливості у бехівському поховально-поминальному 

обряді, зокрема на початку ХХ ст. не  проводили проводити календарно-

поминальні вечері («дєди»), які були поширені на території Середнього 

Полісся.  

У дисертаційному дослідженні набула подальшого розвитку методика 

стаціонарного вивчення локальної території, яка забезпечило цілісне 

представлення культури мікросоціуму, його етнографічну картину. 

Досліджено традиційну культуру населення села Бехи в історичному 

розвитку, показано збереження культурних традицій та їх трансформації. 
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