
ОЛЕКСАНДР СКОПНЕНКО 
БЕРЕСТЕЙСЬКО-ПІНСЬКІ ГОВІРКИ 

 
У Білорусі, в південно-західній частині цієї країни розташована Берестейська земля. Головне 
місто цього краю — Берестя (щоправда, в газетах його частіше називають Брестом, хоч це — 
спольщена форма назви міста). Берестейщина має цікаву історію. Але особливу увагу 
привертає мова, якою розмовляють мешканці цього краю. Звичайно, не на всій території 
вона однакова. Існують відмінності в говірках Берестейщини, але впадає в око те, що ці 
говірки споріднені з українськими. І ця спорідненість виражена досить яскраво. Найчастіше 
говірки Берестейщини називають берестейсько-пінськими, ця назва походить від двох 
головних міст регіону — Берестя і Пінська. 

Як відомо, берестейсько-пінські говірки обмежуються з півночі й сходу умовною 
лінією між містами Кам’янець — Пружани — Дорогичин і на південний захід від Пінська. 
На півдні межа проходить по річці Прип’яті, на заході — по Бузі. Своєрідність берестейсько-
пінських говірок зумовлена історичними чинниками. До XI ст. н. е. на території сучасної 
Берестейщини поселилися деревляни і волиняни. Вони прийшли з півдня, з території 
сучасної України. Берестейський край входив до складу Турово-Пінського, а потім — до 
Володимиро-Волинського князівства. Однак у XIII ст. після татарської навали виникла нова 
хвиля заселення Берестейського й Пінського Полісся вихідцями з південного заходу. Пізніше 
Берестейщина входила до складу Галицько-Волинського князівства, Великого князівства 
Литовського, а потім — до Польщі. Увесь цей час Берестейщина мала міцні зв’язки з 
Волинню, про що свідчить багато етнографічних реалій. Проте українські особливості на 
півночі та сході Берестейщини обмежені лінією, яку можна умовно провести від м. Кам’янця 
до м. Пружан і далі по річках Ясельді, Прип’яті, Стиру аж до кордону з Україною. Все це 
пояснюється природними особливостями краю. Великі території густих лісів, непрохідних 
боліт в околицях міст Берези, Телехан, Лунінця, Пінська становили своєрідний природний 
кордон, який перешкоджав подальшому розселенню носіїв берестейсько-пінських говірок. 
Треба зважати й на те, що просування на північ і схід стримувалося також корінним 
населенням суміжних білоруських земель. Здебільшого це були нащадки дреговичів. На 
основі діалекту цього слов’янського племені розвивалися мовні системи, які лягли в основу 
південно-західного наріччя сучасної білоруської мови. 

Лінгвістичне вивчення Берестейщини розпочалося в другій чверті XIX ст. З того часу і 
до початку XX ст. опубліковано значну кількість фольклорних та етнографічних матеріалів, 
зібраних на території Берестейського і Пінського Полісся. Багатьма цінними матеріалами ми 
завдячуємо дослідникам М. В. Довнар-Запольському, Ю. Ф. Крачковському, 
П. П. Чубинському, О. Кольбергові та ін. Значний внесок у вивчення берестейсько-пінських 
говірок наприкінці XIX ст. — у першій половині XX ст. зробили П. О. Бобровський, 
К. П. Михальчук, Ю. Ф. Карський, М. М. Дурново, М. М. Соколов, Д. М. Ушаков. У другій 
половині XX ст. вивчали цей ареал Ю. Тарнацький, Л. Оссовський, В. Курашкевич, 
Т. В. Назарова, Ф. Д. Климчук. 

Як бачимо, своєрідні говірки Берестейщини вивчало чимало дослідників. Та, 
незважаючи на таку досить велику кількість досліджень, діалектологи не дійшли 
одностайного висновку, чи берестейсько-пінські говірки належать до української діалектної 
території, чи до білоруської. Дослідники поділилися на дві групи. Перша група вчених 
залучає ці говірки до української мови, а друга — до білоруської. Перша група має більше 
прихильників: до неї належать українські, польські, російські дослідники (К. П. Михальчук, 
Т. В. Назарова, Ю. Тарнацький, В. Курашкевич, М. М. Дурново та ін.). До другої групи 
належать тільки білоруські діалектологи (Н. Т. Войтович, О. А. Кривицький, 
Є. С. Метельська, А. І. Чеберук та ін.). 

Однак навіть у білоруській діалектології підкреслюється, що берестейсько-пінські 
говірки протиставляються основному масивові білоруської діалектної мови, тобто північно-
східному та південно-західному наріччям. Для говірок Берестейщини характерні такі 



особливості: голосні і, е, е, іе, и на місці h у наголошеному складі (л’іс, хл’іб, б’ілий, сніег, 
віетер, тобіе); голосний о на місці етимологічного о в переднаголошених складах після 
твердих приголосних, тобто «окання» (голова́, молоко́, доро́га); і або дифтонги уо, уе, уі на 
місці етимологічного о в нових закритих складах під наголосом (вуо́н, вун, він, вуо́л, вул, віл, 
куо́н, кун, кін’); сполучення мн’ на місці м’якого губного м у позиції перед а (мн’асо, мн’ата, 
мн’am’); тверді губні б, п, в, м і свистячі з, с у позиції перед и, е (пи́т’, ми́ска, на печи́, 
ве́чо(і)р, зима́, си́ла); тверді д, т перед є, и, а також перед наголошеним голосним, який 
відповідає h (іди́, ти́хо, де́н’, ті(е)нь); закінчення -ові (-ови), -еві у місцевому відмінку 
однини іменників чоловічого роду з різною основою (на бико́ві, на бике́ві, на лу́гові, на 
сто́гові, у кожу́хови, на ключо́ві, на бра́тові, при сва́тови); закінчення -а, -ам, -ові (-аві) у 
родовому, орудному, місцевому відмінках однини іменників-назв молодих істот (тел’а́та, 
порос’а́та, ягн’а́та, тел’е́та, ягн’е́та, тел’а́там, порос’а́том, при тел’а́тові, при 
ягн’а́тові); кличний відмінок іменників чоловічого і жіночого роду (бра́те(я), бра́ту, ма́мо, 
Ма́н’о, Ва́л’о). 

За цими та багатьма іншими ознаками українська діалектологія відносить 
берестейсько-пінські говірки до західнополіського говору. Відомо, що особливість цього 
говору північного наріччя української мови полягає в нашаруванні на північну діалектну 
основу рис південно-західного діалекту. Найбільше південно-західних особливостей у 
надбузьких говірках, найменше — у берестейських. 

Історичний перебіг подій призвів до того, що в другій половині XIX ст., коли 
прискорилося формування нових націй, сучасної національної свідомості, Берестейщина 
опинилася осторонь цих процесів. За часів Російської імперії вона майже вся входила до 
складу Гродненської губернії, де переважало білоруське населення. XX ст. також не 
принесло змін: у 20-х роках цей край був прилучений до Польщі (Поліське воєводство). У 
новітні часи українці під тиском історичних обставин свою давню етнічну самоназву русини, 
руські змінили на українці. Але на етнічних українських землях, які перебували у складі 
різних держав і не були широко включені в загальнонаціональний культурний розвиток, 
стара самоназва існувала й далі (наприклад, у Закарпатській Україні). 

На Берестейщині за часів довоєнної Польщі українське культурне життя зовсім не 
заохочувалося. Тому мешканці цього краю і сьогодні називають себе по-різному: руські, 
поліщуки, полішуки, тутешні, тутейші, православні, зрідка — хохли. Виходить так, що 
люди, які розмовляють українськими говірками, не визнають себе за українців. У цьому 
нічого дивного та, напевно, й трагічного немає. В історії відомо багато прикладів, коли 
частина одного народу через обставини суспільного життя інтегрується з іншим народом, 
хоч і не має з ним спільного походження й мови. 

Однак берестейські поліщуки повністю ще не інтегрувалися в білоруську націю. Маємо 
справу із своєрідним регіональним феноменом, коли мешканці Берестейщини, відірвані від 
тієї території, яка найбільш споріднена з ними, плекають свою окремішність як від 
білоруського, так і від українського народу. Отож, для дослідників тепер головне — не 
питання етнічної самосвідомості населення цього краю, а власне берестейсько-пінські 
говірки. Адже відомо, що мова може як відігравати першорядну роль у визначенні етнічної 
належності, так і не впливати на національну самосвідомість (як у нашому випадку). 

Завдання дослідників-діалектологів полягає в тому, щоб з’ясувати причини виникнення 
своєрідних говірок Пінщини і Берестейщини. Варто простежити також взаємозв’язки 
берестейсько-пінських говірок із сусідніми. Звичайно, українські за походженням говірки 
Берестейщини і Пінщини протягом усієї історії взаємодіяли також із сусідніми 
білоруськими. Отже, неупереджене вивчення генези і питання взаємодії берестейських і 
пінських говірок із сусідніми говірками білоруської мови є сьогодні на часі. 
 


