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БЕЛАРУСКАЯ СІСТЭМА МЕР У СКЛАДЗЕ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ 

 

Беларуская сістэма мер у розныя часы была прадстаўлена розным 

наборам як адзінак для вымярэння даўжыні і адлегласці, плошчы і зямельных 

надзелаў, аб’ёму сыпкіх рэчываў і вадкасцей, масы, грашовых адзінак 

вымярэння, адзінак лічэння, так і багатым комплексам лексічных адзінак для 

іх абазначэння. Акрамя агульнапрынятых, на Беларусі існавала мноства 

мясцовых разнавіднасцей мераў.  

Старажытныя меры адпавядалі прыродным аб’ектам і з’явам, 

прадметам і з’явам матэрыяльнай культуры і побыту беларусаў, часткам 

чалавечага цела і адлегласці паміж імі. Даўжыню, напрыклад, вымяралі 

пядзяй, локцем, ступнёй, крокам, тапарышчам, прутком, шнуром, лыкам, 

аршынам і г.д.; колькасць збожжа, вадкасці і мёду — гаспадарчым посудам 

пэўнага памеру: бочкай, каддзю, вядром, кублам, сявенькай, каўшом, чашай, 

лукном, ліпаўкай, квартай, цэбарам і інш.; адлегласць вызначалася па гуку: 

роў вала чуваць на паўвярсты, крык чалавека — на вярсту, брэх сабакі — на 

дзве вярсты [1, с. 9–23]. З 1927 года ў СССР існавала ўжо толькі метрычная 

сістэма мер.  

Такім чынам, з цягам часу назвы мер, а таксама іх лікавае значэнне 

змянялася: пэўныя найменні пераходзілі ў разрад устарэлай лексікі, на змену 

ім прыходзілі новыя, каб адлюстраваць актуальны стан сістэмы мер у 

дзяржаве. Аднак вялікая колькасць слоў абазначанай тэматычнай групы 

пакінула адметныя «сляды» ў мове, стаўшы прадуктыўным кампанентам 

беларускіх фразеалагізмаў і парэмій разнастайнай семантыкі, што 

абумоўлена значнасцю адпаведных рэалiй у практычным i духоўным жыццi 

чалавека. 

Так, з дапамогай фразеалагічных адзінак з кампанентамі — мерамі 

даўжыні даецца рознабаковая характарыстыка чалавеку і яго 

жыццядзейнасці. Найперш удала апісваецца знешні выгляд і фізічныя якасці 

індывідуума: аршын з шапкай — вельмі малы, невысокі, нізкарослы [6, c. 39] 

(аршын — 1. Мера даўжыні, роўная 71,12 см, якой карысталіся на Беларусі і 

ў Расіі да ўвядзення метрычнай сістэмы. 2. Лінейка, якой карысталіся 

краўцы, гандляры [9, с. 44]), як (быццам, нібы) аршын праглынуў — 

ненатуральна прама стаяць або сядзець [6, с. 424], як (быццам, нібы) аршын 

праглынуўшы — у ненатуральна прамой паставе [6, с. 424], ад гаршка 

паўвяршка — вельмі нізкі, малы ростам (вяршок — 1. Старадаўняя мера 

даўжыні, роўная 4,45 см (1/16 аршына). 2. Мера даўжыні, якой раней 

вызначаўся рост чалавека звыш двух аршынаў: два аршыны (аршын — 71,12 

см) + колькасць вяршкоў (вяршок — 4,45 см), напрыклад, восем вяршкоў 

росту — 178 см, дзесяць — 186,5 см [9, с. 118]), касы (косы) сажань у плячах 

— рослы, плячысты, магутнага складу (пра мужчыну) [6, с. 189] (сажань — 

1. На Русі з XI ст. — мера даўжыні, якая раўнялася 140 — 152 см (так званы 

малы, прамы сажань). 2. На Русі з XII ст. — мера даўжыні, якая вагалася ад 



170 да 248 см, з 1649 г. — 216 см, у пачатку XIX ст. — 213, 36 см (на 

практыцы так званы вялікі, касы сажань вызначаўся адлегласцю ад падэшвы 

левай нагі да канца ўзнятай уверх правай рукі, у беларускіх губернях 

выкарыстоўваўся да 1918 г.). 3. Адзінка вымярэння дроў (укладка на кубічны 

сажань). 4. Прылада мераць поле (каза) [9, с. 457−458]) і інш. 

Фраземы з мерамі даўжыні адлюстроўваюць таксама спецыфіку 

разумовай дзейнасці асобы: аршынам мераць — меркаваць пра што-небудзь 

[8, с. 12], бачыць скрозь зямлю на чатыры аршыны — разумець усё чыста [8, 

с. 12], Мужык глядзіць у зямлю, а на сем сажань відзіць — казалі ў былыя 

часы гараджане, калі селянін не паддаваўся іх улоўкам [7, с. 80], мераць на 

свой аршын каго, што — меркаваць пра каго-небудзь, што-небудзь 

аднабакова, суб’ектыўна, з асабістага пункта гледжання [6, с. 221–222], сем 

пядзяў у лбе (сямі пядзяў у лбе) — вельмі разумны, здольны, здатны [9, с. 433] 

(пядзя і пядзь — даўнейшая мера даўжыні, роўная адлегласці паміж канцамі 

расцягнутых вялікага і ўказальнага пальцаў, г.зн. 18–20 см [9, с. 433]), бачыць 

на тры сажні (метры) пад зямлёй (у зямлю) — вызначацца вялікай 

праніклівасцю, празорлівасцю, быць кемлівым [6, с. 45]; унутраныя якасці 

чалавека, рысы яго характару, стан і асаблівасці паводзін у грамадстве: 

аршынам носа не дастаць — вельмі ганарлівы [8, с. 12], тры чвэрці (да 

смерці) — зусім нядоўга засталося каму-небудзь (чвэрць — тут тое самае, 

што пядзя [6, с. 369]), не саступіць і цалі — не ўступіць нават у дробязях [9, 

с. 559] (цаля і цаль — мера даўжыні ў даўняй Польшчы і Вялікім Княстве 

Літоўскім, роўная 2,54 см [9, с. 559]), Старцу міля не круг (абы міласціна 

была) — дзеля пэўнай карысці нават доўгі шлях да мэты не з’яўляецца 

перашкодай (міля — дарожная мера даўжыні (пяць вёрст). У Вялікім Княстве 

Літоўскім міля адпавядала 7,798 км) [3, с. 134]); сацыяльную занятасць: 

(пайсці) пад аршын — у салдаты, у рэкруты (забраць) [9, с. 45]. 

Акрамя характарыстыкі чалавека, зафіксаваныя адзінкі з кампанентам 

меры даўжыні вызначаюць адлегласць, ступень, памер або наяўнасць / 

адсутнасць чаго-небудзь і пад.: за вярсту — далёка [9, с. 117] (вярста — 

1. Старадаўняя мера даўжыні, роўная 1,06 км. 2. Верставы слуп [9, с. 117]), на 

цэлую пядзю (узвысіць) — вельмі, кожная пядзя — самы малы кавалак, ні 

адна пядзя — ні адзін кавалак (зямлі), ні пядзі — ні аднаго кавалка (зямлі) [9, 

с. 433] і інш. 

Варта назваць і адзінкі з кампанентамі — мерамі аб’ёму вадкіх і сыпкіх 

рэчываў, якія ў асноўным абазначаюць колькасць чаго-небудзь, напрыклад: з 

асьміна — шмат каго-небудзь, чаго-небудзь [9, с. 47]; мераць асьмінай — 

многа мець, атрымліваць, нажываць (грошай) [9, с. 47] (асміна і асьміна — 

1. Мера аб’ёму сыпкіх рэчываў = палове чвэрці ці 1/8 бочкі, каля 105 л. 

2. Пасудзіна мерай на тры пуды збожжа [9, с. 47]); гарцам мераць — пра 

вялікую колькасць чаго-небудзь [9, 127] (гарц — 1. Тое, што гарнец — мера 

вадкіх і сыпкіх рэчываў, роўная 3,28 л. 2. Пасудзіна такой ёмістасці. 3. Плата 

за памол у млыне. 4. Плата настаўніку за навучанне [9, с. 126–127]); квартаю 

мераць — пра вялікую колькасць чаго-небудзь [9, с. 252] (кварта — 

1. Даўнейшая мера вадкіх і сыпкіх рэчываў, роўная чацвёртай частцы гарца, 



або 0,70577 л. 2. Металічны кубак, прыблізна роўны гэтай меры [9, с. 251]); 

бяздонная бочка — невычэрпная крыніца матэрыяльных даброт [4, с. 116], 

бочку (тры бочкі; сем, сорак, сто бочак) арыштантаў нагаварыць, 

навыдумляць і пад. — вельмі многа і абы-чаго (нагаварыць) (бочка — 

старажытная мера вадкіх і сыпкіх рэчываў [9, с. 74]). 

Выразы з назвамі адзінак масы (вагі) ужываюцца для апісання 

жыццёвага вопыту і ўзаемаадносін чалавека з іншымі людзьмі: (ведаць, 

знаць, пазнаць) пачым фунт (фунцік) ліха — ведаць, якія бываюць цяжкасці, 

выпрабаванні ў жыцці [6, с. 298−299], (паказаць) пачым фунт (сушанага) 

ліха — жорстка пакараць, правучыць каго-небудзь, каб непавадна было [6, 

с. 288] (фунт — 1. Старажытная адзінка масы (вагі) у тагачасных Беларусі і 

Расіі: у Вялікім Княстве Літоўскім мянялася ад 360 да 450 г, з 1766 г. 

адпавядала 374,8282 г; у Расіі была роўная 0,40951241 кг (выкарыстоўвалася 

да 1924 г. пры ўзважванні воску, мёду, цукру і інш.). 2. Адзінка вымярэння 

ціску (газу, пары) [9, с. 548]), з’есці не адзін пуд солі — доўга жыць разам, 

перажыць многае з кім-небудзь (пуд — старажытная адзінка масы ў Беларусі 

і Расіі, роўная 40 фунтам, 16 бязменам, па метрычнай сістэме — каля 16,3 кг 

(выкарыстоўвалася да 1924 г.) [9, с. 431]). Да таго ж, фраземы з абазначанымі 

кампанентамі могуць характарызаваць фізічны стан або паводзіны чалавека: 

трэба з’есці пуд жалезнага бобу — мець вялікую вытрымку, цярпенне, 

уменне і пад. (каб зрабіць што-небудзь цяжкае, амаль немагчымае) [5, с. 119], 

тры лоты да здыхоты — вельмі слабы хто-небудзь ) [2, с. 11] (лот — 

старадаўняя мера масы = 1/32 фунта = 11,71 г.) 

Фраземы з кампанентамі — адзінкамі вымярэння масы, у тым ліку і 

аптэкарскай вагі, могуць указваць на меру, ступень або наяўнасць / 

адсутнасць чаго-небудзь: трыста беркарцаў ды яшчэ напарстак — вельмі 

шмат [9, с. 68] (беркавец і бэркавец — старажытная мера вагі, роўная 10 

пудам, або 163,8 кг [9, с. 68]), не фунт ізюму — не дробязь, не пусцяковіна; 

справа сур’ёзная [6, с. 265], ні грама — зусім нічога (не рабіць, не 

дапамагаць, не кранаць і пад.), ні на грам — 1. Ніколькі, зусім (не даваць, не 

баяцца і пад.). 2. Зусім няма. Пра поўную адсутнасць чаго-небудзь [4, с. 285], 

ні грана — зусім нічога (няма, не было, не знайсці і пад.) [6, с. 268]; ні на гран 

— ніколькі, зусім (не мець, не хваляваць і пад.) [6, с. 270] (гран — даўнейшая 

мера аптэкарскай вагі, роўная 0,062 г [9, с. 139]). 

У комплексе фразеалагізмаў з назвамі адзінак вымярэння прадстаўлены 

і найменні грашовых адзінак розных часоў. З дапамогай такіх выразаў у 

беларускай мове даецца ацэнка матэрыяльнага становішча чалавека і 

апісваюцца фінансавыя адносіны: сем коп лапцей — пра беднага чалавека [9, 

с. 232] (капа — 1. Грашовая адзінка, якая змяшчала 60 грошаў. 2. Мера 

збожжа, якая змяшчала 60 снапоў. 3. Даўнейшая адзінка лічэння: 

шэсцьдзясят [9, с. 232]), грош гроша не дагоніць у каго [2, с. 11] (грош — 

даўнейшая медная манета (да 1838 г. — двухкапеечная, а пасля — 

паўкапеечная [9, с. 140]), ані гарэлага шэлега няма — кажуць пра вельмі 

беднага [7, с. 2], шэлега не даць — не падтрымаць фінансава [9, с. 604] (шэлег 

— беларуская, польская і ўкраінская назва нізкапробных замежных 



сярэбраных і медных солідаў ХV — ХVІІІ стст., а таксама папулярная назва 

капейкі на поўдні Беларусі і на Украіне ў ХІХ ст. [9, с. 603]).  

Да таго ж, ацэньваюцца вартасць або паводзіны каго-, чаго-небудзь: 

шэлег цана каму, чаму, гарэлага шэлега не варты — нічога не варты [9, 

с. 604], грош цана (у базарны дзень) каму, чаму, ломаны грош цана каму, 

чаму — хто-, што-небудзь не мае ніякай каштоўнасці, нічога не варты (не 

варта) [5, с. 536], знаюць яго, як ліхога шэлега — кажуць пра таго, хто вядомы 

сваімі нядобрымі ўчынкамі і падманвае іншых [7, с. 50], за тры грошы 

(можна купіць), як драпянка за тры грошы — вельмі дрэнны; Хай грошай ні 

гроша, абы слава хароша [9, с. 140], Ці даў я табе, бабка, шэлега? — Даў, 

дзякуй, — кажуць у дакор таму, хто патрабуе падзякі за якую-небудзь 

мізэрную дапамогу [7, с. 179], праціўна, як старцу грыўна — насмешка з 

таго, хто прытвараецца, што не любіць чагосьці [7, с. 141]. Урэшце, 

абазначаецца колькасць, ступень або наяўнасць / адсутнасць чаго-небудзь: 

ані (і, ні) на шэлег — ніколькі [9, с. 604], копамі мераць — вельмі шмат каго-, 

чаго-небудзь [9, с. 232], на (ломаны) грош, ні на грош — ніколькі, зусім 

(няма, не верыць і пад.) [4, с. 287–288], (і, ні) у грош не ставіць каго — зусім 

не лічыцца з кім-, чым-небудзь, адносіцца з пагардай да чаго-, каго-небудзь 

[5, с. 380], ні за грош прападаць (прапасці), гінуць (загінуць) — зусім 

дарэмна, без падстаў [4, с. 288] і інш. 

Такім чынам, беларускія метрычныя назвы валодаюць высокай 
фразеаўтваральнай актыўнасцю. У якасці кампанентаў фразеалагізмаў, якія 
служаць у мове як для абазначэння разнастайных колькасных параметраў, 
ступені праяўлення рэчаў і з’яў і фіксацыі наяўнасці / адсутнасці чаго-, каго-
небудзь, так і шматпланава характарызуюць чалавека і яго адносіны з іншымі 
людзьмі, ужываюцца найменні адзінак для вымярэння даўжыні і адлегласці, 
плошчы і зямельных надзелаў, аб’ёму сыпкіх рэчываў і вадкасцей, масы, а 
таксама грашовых адзінак вымярэння розных часоў. 
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