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У статті розглянуто функціонування та здійснено лексико-семантичний аналіз назв, що вживають-
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Об'єктами номінації зоряного неба є зірки, планети, сузір'я. Зірки, планети – це 

реальні космічні об'єкти, що існують незалежно від спостерігача, однак сузір'я – це 
групи зірок, видимих із землі у певних комбінаціях, які людське уявлення вкладає у 
фігури, співвідносні з земними реаліями. 

Українські астрономічні назви чи не найменш досліджені порівняно з іншими 
тематичними групами лексики. Студій, у яких фраґментарно проаналізовано астро-
німи, буквально кілька [ІУМ 1983; Карпенко 1981; Німчук 1992]. 

Пропонована розвідка продовжує дослідження української астронімії, предметом 
якого є назви, вжиті на позначення сузір'я Великої Ведмедиці. Мета статті – проана-
лізувати семантику назв, що позначають сузір'я Великої Ведмедиці, на синхронічно-
му та діахронічному рівнях, дослідити розвиток семантичної структури найменувань. 

Матеріалом для дослідження слугували Картотека "Словника української мови XVI – 
першої половини XVII ст.", Картотека Є. Тимченка (XVIII ст.), лексикографічні праці. 

Пізнання зоряного неба і виділення на ньому зоряних фігур сягають глибокої 
давнини. Найраніші виокремлення перших сузір'їв, на думку вчених, відбулися в 
епоху виникнення наскельного живопису [Кузьмин 2002]. Найдавнішими писем-
ними згадками про сузір'я вважають вавилонські клинописи, датовані ІІ-І тисячо-
літтями до н. е. [Климишин, 2006, 14]. Вони містять записи молитов, сценарії хра-
мових ритуалів, релігійних календарів тощо, де згадуються назви сузір'їв, зір, пла-
нет [Кузьмин 2002]. 

Послідовниками, що перейняли і вдосконалили давні знання шумерів та єгип-
тян, стали греки. Стабільність сузір'їв, зміни фігур яких можна помітити неозброє-
ним оком лише за десятки тисяч літ, мала велике значення для навігації давніх гре-
ків, які активно освоювали морський простір. Саме їхні назви сузір'їв скальковані 
багатьма народами Європи. 

Унаслідок руху Землі навколо Сонця відбуваються річні зміни вигляду зоряного 
неба. Переважно влітку можна спостерігати одні сузір'я, а взимку – інші, ті, що влі-
тку розташовані на протилежній стороні небесної сфери. Однак, сузір'я Великої 
Ведмедиці з території України видно протягом усього року. 

Сузір'я Великої Ведмедиці – одне з найяскравіших і найпомітніших груп зір – 
розташоване в Північній півкулі зоряного неба. На думку вчених, найраніше його 
виділили на зоряному небі в епоху передантропоцентризму (до 6 тисячоліття до н.е.), 
коли панував матрірхат, "ведмежий" культ і культ предка [Кузьмин 2000]. Ототож-
нення сузір'я з ведмедем пов'язане, як зазначає дослідник, зі схожістю цієї тварини 
з людиною: здатність пересуватися на задніх лапах, особливість харчування тощо. 
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Ця подібність зумовила тотемізацію ведмедя: його вшановували як головного пре-
дка і священного покровителя печерної людини [Ibid.].  

Завдяки своїй стабільній видимості сузір'я Великої Ведмедиці було виокремлене 
на зоряному небі ще у вавилонські часи [АЭС, 86], Гомер з-посеред інших груп зір 
згадує Велику Ведмедицю у своїй поемі "Одіссея" (VIII ст. до н. е.) [Клими-
шин 2006, 43], а відомий грецький учений Клавдій Птолемей, як і його попередник 
Гомер, використовуючи давні назви сузір'їв (у тому числі і Великої Ведмедиці), 
створив свою відому фундаментальну працю "Альмагест" – енциклопедію всіх до-
сягнень античної астрономії [Кузьмин 2002]. 

Сім яскравих зір Великої Ведмедиці утворюють фігуру у вигляді ковша [АЕС, 64]. 
Однак у давні часи ці зорі утворювали малюнок ведмедя: шість із них складали йо-
го фігуру, а сьома зоря нагадувала спрямовану вгору морду тварини [Карпен-
ко 1981, 31]. Але протягом століть конфігурація сузір'я змінювалася. Унаслідок 
власного руху семи зірок Великої Ведмедиці тепер обриси сузір'я радше нагадують 
"ківш з ручкою" або "воза" [Климишин 2003, 6]. 

Іменуючи об'єкти зоряного неба, люди тим самим підкреслювали їхню практич-
ну важливість у своєму житті. Назви сузір'їв слугували "небесними орієнтирами, 
надійним мнемонічним засобом, який дозволяє краще засвоїти конфігурацію зоря-
ного неба" [Карпенко 1981, 4]. 

Об'єднуючи групи найяскравіших зір у сузір'я, люди від давніх часів давали їм 
назви, які відображали їхнє мислення і спосіб життя. У власних назвах сузір'їв 
знайшли свій відбиток давні уявлення людей та космогонічні концепції про небесні 
об'єкти. Пам'ятки української мови для іменування сузір'я Велика Ведмедиця доку-
ментують народну назву Возъ небесный. Позаяк розташування цієї групи зір на зо-
ряному небі нагадувало воза, в основі номінації цього астрономічного об'єкта ле-
жить асоціація за зовнішньою подібністю [СУМ І, 667]. 

На першу фіксацію найменування сузір'я Велика Ведмедиця в українській мові в 
1073 році вказано в "Материалах…" І. Срезневського: Медвѣдица [Срезневский ІІ, 21]. 
Джерельна база "Словника староукраїнської мови XIV–XV ст." не містить пам'яток, 
у контексті яких міг би траплятися досліджуваний астронім. 

В українській літературній мові XVII ст. активно використовувалися слова іншомо-
вного походження [Німчук 1961, ХХІІ]. У лексикографічних працях того періоду на 
позначення групи зір Великої Ведмедиці знаходимо грецизми та латинізми, які автори 
перекладають і тлумачать українською літературною мовою XVII ст. Зокрема, у реєст-
рі другої частини "Лексикону словенороського" Памви Беринди, де, крім загальних 
назв, представлено власні найменування реалій, автор зафіксував як наукові, так і на-
родні назви сузір'я Великої Ведмедиці: Арктосъ. Звѣзда що медведем зовүт, або воз 
нбс҃нrи. Краина полночнаа [Київ, 1627 ЛБ 180]. Переклад із грецької мови слова άρκτоζ, 
що означає 'ведмідь, ведмедиця' [БРГС 578], укладач словника, намагаючись розкрити 
його значення, використав на позначення сузір'я Великої Ведмедиці поширену описову 
назву Звѣзда що медведем зовүт та її народний відповідник воз нбс҃нrи із вказівкою на мі-
сце розташування його на небесній сфері – у Північній півкулі неба. 

Автор іншого словника – "Лексикону латинського" – Є. Славинецький викорис-
товує на позначення сузір'я Великої Ведмедиці латинізм Septentrionеs, який у мові-
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джерелі кваліфікується як 'сім зірок' [ЛРС, 920]: Septentriones, Возъ н҃бсний з звѣздъ 
[1642 ЛС 369]. Як і П. Беринда, він перекладає іншомовне слово народним еквіва-
лентом української мови Возъ небесний. 

Наступна фіксація астроніма Возъ небесный, ужитого на позначення сузір'я 
Великої Ведмедиці, припадає на XVIII ст.: Перскіе пословє… за возом нєбним въ 
Вифлєим ишли [КТ]. Використання цього номінативного словосполучення у да-
ному контексті вказує на важливу роль досліджуваної групи зір у житті людей: 
завдяки своїй стабільності Велика Ведмедиця віддавна слугувала надійним орієн-
тиром у просторі. 

Сема "орієнтир" залишається основною складовою семантичної структури сло-
восполук для називання сузір'я Велика Ведмедиця, задокументованих у двотомно-
му перекладному словнику XVIII ст. "Лексикон латинсько-слов'янський" (1718–1724) 
Івана Максимовича: Arctos. Возъ нєбєсный, Звѣзда морскихъ плаватєлєй [ЛЛС, 87]; 
Hĕlĭce. Воз з̾ звѣздъ нєбєсныхъ, звѣзда по морю плавающих [Ibid., 518]; Sarracum. 
Возъ н҃бсный [Ibid., 1149]; Ursa Maior. Воз нєбєсный [Ibid., 1416]; Septentrionis. Воз 
нєбєсный з звѣздъ [Ibid., 1181]. Прикметно, що автор словника перекладає латиніз-
ми саме народними відповідниками, які супроводжуються поясненнями енцикло-
педичного характеру. 

Словники ХІХ–ХХ ст. засвідчують такі називання Великої Ведмедиці: Віз [Же-
леховский І, 105; Грінченко І, 236; Пискуновъ, 38], демінутив Возокъ [Білецький-
Носенко, 76]. 

У сучасній українській мові на позначення сузір'я Велика Ведмедиця усталилось 
термінологічне словосполучення з ідентичною назвою, воно стало надбанням мови 
сучасної астрономічної науки [АЕС, 64; ЭСЮА, 86]. Назви, що позначають цю гру-
пу зір, продовжують функціонувати і в діалектному мовленні. Серед народних на-
йменувань найпоширенішими є ті, в основі яких є асоціація за подібністю. Саме віз 
був для українців одним із найважливіших засобів пересування, внаслідок чого в 
говорах української мови переважають найменування, пов'язані з ним, напр.: гу-
цульських (Великий Віз) [КСГГ]; лемківських (Віз) [Верхратский, 399]; бойківських 
(Віз) [Онишкевич І, 125]; поліських Каляс, Каляса [СПГ, 90]. У буковинських гово-
рах спорадично засвідчено назву Чипига, що виникла внаслідок асоціативного зв'я-
зку між ручками плуга і конфігурацією сузір'я [СБГ, 643]. 

Спостереження над власними назвами, вжитими на позначення сузір'я Велика Ве-
дмедиця в українській мові, свідчать, що в основі їх номінацій – асоціативний зв'язок. 
Зважаючи на важливість астрономічних об'єктів, наші предки спроектували на зоря-
не небо визначальні реалії свого життя. Прикметною рисою української народної ас-
тронімії є використання дублетних назв для одного і того ж об'єкта зоряного неба. 

 
В статье рассматривается функционирование и осуществлен лексико-семантический анализ наи-

менований, используемых для обозначения созвездия Большая Медведица в синхроническом и диах-
роническом уровнях. 

Ключевые слова: астроним, наименование, семантика, словосочетание, созвездие. 
 
The functioning and the lexical-semantics analysis of the words of the Ursa Major constellation on the 

synchronic and diachronic levels are considered in the article. 
Key words: astronim, name, semantics, word combination, constellation. 
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