
ОЛЕНА СМАЛЬ 
НАЗВА БРОДУ БЕРВИ 

 
Географічні назви почали зароджуватися в глибоку давнину. Створюючи їх, людина 
намагалася відрізнити одне місце від іншого, щоб було зрозуміло, про яке саме поселення, 
озеро, поле, який сінокіс ідеться. В минулому кожна ділянка землі мала назву — була чиєюсь 
власністю або слугувала важливим орієнтиром. Дуже часто в цих назвах спостерігається 
перехід загального імені у власне. Топонімами були географічні терміни, які вказували на рід 
або вид географічного об’єкта: воду, річку, гору, ліс, поле, пагорб і т. ін. У системі мови такі 
найменування об’єктів функціонально не відрізняються від похідних апелятивів, тоді як у 
системі мовлення вони гіпертрофовано номінативні й виступають у ролі конкретного 
адресата об’єкта. Прикладом такого топоніма є назва броду Берви. 

У відомих нам друкованих джерелах та архівних матеріалах немає відомостей про 
мікротопонім Берви, тому доводиться покладатися тільки на свідчення старожилів села 
Вигурівщина (нині це житловий масив Вигурівщина-Троєщина Ватутінського р-ну м. Києва): 
«Площа 1 гектар. Це брід 200x50x1 м з навколишньою сушею. Тут сходились дороги з села 
до лісу, на поля, на сіножаті, а також пролягав скотопрогінний шлях на пасовище. Це був 
хороший водопій для худоби, а навколишня суша — пасовище для тільних корів і телят. 
Через Берви стікали з Цегельні, Дрижипольщини та Болота весняні води в Ставок. На цьому 
місці була прірва і лежала перекладина; тут переганяли худобу, напували її. Зараз цей брід 
локалізується у квадраті вулиць О. Бальзака, В. Маяковського, В. Беретті, О. Сабурова». 
(Користуючись нагодою, складаємо щиру подяку В. Ф. Кузьменко за надану можливість 
ознайомитися з матеріалами її особистого архіву). 

Споріднені назви фіксуються майже на всій території Славії. На Україні подібні 
найменування виявлені в п’ятьох областях: оз. Бервище (вар. Бернвище, біля с. Вишеньок 
Остер-ського повіту суч. Київської обл., відоме ще з XVI ст), с. Бервиця (вар. с. Бервицьке, 
с. Бервиці Броварського р-ну Київської обл.); х. Бервиці (Козелецького повіту Чернігівської 
губ., XIX ст.); оз. Бервиця (с. Вишеньки Чернігівської обл.); с. Бервицівка, с. Беретки 
(Херсонського повіту); х. Бервенове (Харківська обл.). Порівняйте деякі мікротопоніми 
Рівненської обл.: бол. Берва (с. Будки-Сновидовицькі Рокитнівського р-ну), сін. Берва 
(с. Доротичі Сарненського р-ну, с. Будимля Дубровицького р-ну), ур., х. Берва (с. Доротичі 
Сарненського р-ну), х. Бервички (с. Блажове Рокитнівського р-ну), бол. Берви (с. Богуші, 
с. Колодязне Березнівського р-ну, с. Мала Совпа Корецького р-ну, с. Єльне, с. Рокитне 
Рокитнівського р-ну), ліс Берви (с. Прислуч Березнівського р-ну), парк Берви (с. Селище 
Сарненського р-ну, с. Сварицевичі Дубровицького р-ну), ур. Берви (с. Вичівка 
Зарічненського р-ну, с. Щекічин Корецького р-ну), сін. Бервище (с. Волосківці Острізького  
р-ну), а також у Білорусі: сін., ліс Бервянец (Стовбцовського р-ну Мінської обл.). У Росії: 
р. Бервенка (п. притока р. Угри с. Берно, сц. Берна); у Польщі: л. притока Berwina (притока 
Бієбжи від Вісли до гирла Нарви); у Словаччині: пот. Broi, Brvа́čina (потік при Церовем на 
Горішкем), Brv (в Кокрі); в Хорватії: струм. Brewenni (впадає в Breznycha, біля ями 
Brewenni), Brvno, Brveni, Brvnik, Brvenica, Brvenik. 

Апелятивна лексика з основою берв у східнослов’янських мовах має також багатий 
матеріал: укр. бервъ «пень»; [берва] «перекидний міст, кладка, місток з двох колод», «гілка» 
[берв], «стовбур дерева», «перекладина»; укр. діал. бервено (бервно) «колода»; рос.-цслов. 
брьвь, бръвь «бревно», дв.-рус. брьвь «колода», бервь «пліт, берегова плотина»; рос. діал. 
бервно, бервено «лави, містки», берва «гребля поблизу берега»; біл. берва «кладка з колод, 
жердин на грузькому болоті». 

Якщо провести паралелі з іншими слов’янськими мовами, то можна помітити, що 
майже в усіх мовах семема берв має такі самі лексичні значення, які доповнюють характерну 
ознаку топооснови, котру ми розглядаємо: болг. бръв «перекладина, місток»; бървъ 
«цурпалок, міст», болг. діал. бръв «дерево, покладене поперек річки або потоку, для 
переходу, місток, перекладина», бръф т. с; брьвь «місток», «брід для скоту», сербохорв. бр̂в 



«колода, дошка, доріжка», br̂v «міст», «місток, перекладина», бр́вина т. с; сербохорв. діал. 
брв, бр́ва «місток, колода, покладена через річку»; словен. břv «кладка, місток», «у човні лава 
весляра», br̂v, род. в.-î «місток», brvno, bruno; ст.-чеш. břev, род. в. břvi «місток», чеш. 
břevno; польськ. bierzva, bierzwiono «колода, поліно». 

Основне значення лексеми берв (форма pluralia tantum берви) у всіх східнослов’янських 
мовах — «міст через річку», «перекладина через потік», «кладка». Саме ці ознаки мають і 
топооснови, що походять від цього апелятива. Зауважимо, що лексема берв (бер) у сучасних 
східнослов’янських мовах вийшла з активного словникового запасу, поступившись 
похідному бревно < псл. *brьvьno. 

Назви географічних об’єктів потребують особливої уваги, оскільки в них часто 
зберігається цінна інформація про історичний та сучасний стан мов. 
 


