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СТАРОДАВНІ МІРИ ДОВЖИНИ В ПРИСЛІВ’ЯХ ТА ПРИКАЗКАХ 

 
У далекі історичні часи людині доводилося поступово осягати не 

тільки мистецтво рахунку, а й вимірювань. Виготовляючи найпростіші 
знаряддя праці, будуючи житло, добуваючи їжу, виникала необхідність 
вимірювати відстані, площі, об’єми, маси та час. Якщо при рахунку 
людина користувалася пальцями рук та ніг, то при вимірюванні відстаней 
використовувалися інші частині тіла – руки та ноги.  

Співвідношення між одиницями довжини були найрізноманітніші. У 
кожного народу складалася власна складна і заплутана система. До 18 ст. 
налічувалося близько 400 різних за величиною одиниць вимірювань, що 
були у вжитку. З розвитком торгових відносин між державами виникала 
потреба у створенні еталонів – однакових мір довжини. 

Маючи знання та розуміння про старовинні міри довжини, ми 
завжди зможемо виміряти необхідну величину без використання лінійки 
чи інших технічних засобів, тому що потрібні засоби для вимірювань 
завжди з людиною. 

Основними мірами довжини ще з часів Київської Русі були «лікоть», 
«п’ядь», «ступня», «сажень» і навіть «крок» [2, c. 87]. У сучасній мові 
старовинні одиниці виміру і слова, що їх позначають збереглися, в 
основному, у вигляді прислів’їв та приказок. Розглянемо декілька 
старовинних мір довжини: п’ядь, аршин, лікоть та сажень. 

П’ядь – це відстань між витягнутими пальцями руки, походить від 
числа «п’ять» [1, c. 120]. Становила вона чверть аршина, звідси її друга 
назва «чверть». П’ядь поділялась на малу та велику. Мала п’ядь – це 
відстань між кінцями витягнутих великого і вказівного пальців руки. 
Довжина малої п’яді дорівнює приблизно 19 см. Велика п’ядь – це відстань 
від кінців витягнутих мізинця і великого пальця. Її довжина 22–23 см. 
Прислів’я, в яких зустрічається дана міра довжини: – «Сім п’ядей во лбу», 
– Коли хочуть сказати про дуже розумну людину. – «Чи не поступитися ні 
п’яді». 

Аршин – довжина всієї витягнутої руки від плечового суглоба, до 
кінцевої фаланги середнього пальця. В стародавні часи купці при продажу 
товару, як правило, міряли його своїм аршином, таким чином обманювали 
покупців. Ввели згодом казенний аршин, кінці якого оковувалися залізом і 
позначали державним клеймом [1, c. 128]. 

Аршин згадується у таких прислів’ях:«Сидить, ходить наче аршин 
проковтнув», «Кожен купець на свій аршин міряє», «На аршин борода, та 
розуму на п’ядь» – про дорослу, але дурну людину. 

У торгівлі аршин поступово витіснила інша одиниця довжини – 
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лікоть. Лікоть – це відстань від кінця середнього пальця до ліктьового 
згину. Лікоть, як міру довжини, застосовували, щоб виміряти довжину, яка 
виготовлена в домашніх умовах, наприклад, вовни або прядив’яної 
мотузки. Таку продукцію намотували на лікоть. Ця міра довжини 
зустрічається і в народних прислів’ях: «Близький лікоть та не вкусиш», 
«Жили з лікоть, а життя з ніготь». 

Сажень – зустрічається з 11 ст., походила від слова «стягає», тобто 
діставати до чого-небудь. Розрізняли два види сажні: махова і коса. 
Махова сажень – відстань між кінцями пальців розпростертих рук. Махова 
сажень – 1м 76 см, що становить приблизно 2,5 аршинам [2, c. 95]. Коса 
сажень – відстань від першого пальця лівої стопи до кінцевої фаланги 
середнього пальця піднятою верх правої руки, тобто близько 248 см або 3,5 
аршина. 

У Стародавній Русі користувалися різними видами сажнів: велика, 
грецька, земляна, казенна, коса, народна, проста, сажень без чоти, трубна, 
царська, церковна, аршинна, берегова, і ін. Сажень зустрічалась у таких 
прислів’ях: «Поліно до поліну – сажень», «Коса сажень у плечах». 

Верста походить від слова «вертіти». Початкове значення – «поворот 
плуга», потім «ряд, відстань від одного до іншого повороту плуга під час 
оранки» і «міра довжини». Нині верста – колійна міра в 500 сажнів. 

Верства згадується у прислів’ях: «Любов не верстами міряється. Сто 
верст молодцу не крюк », «Від слова до справи – ціла верства», «П’ять 
верст до небес, і все лісом»[2, c. 105]. 

Співвідношення стародавніх мір довжини: 
1 сажень = 2 верста = 3 аршини = 2,134 м, 1 аршин = 16 вершків = 

0,711 м, 1 вершок = 4,445 см. 
Цікавими були й міри «лінія», «крапка». Одна лінія становила 10 

крапок, а 1 крапка = 0,254 мм. 
Отже, народна система лінійних мір, якою користувались з давніх-

давен є своєрідною. Усі давні лінійні міри пов’язані з природним рухом 
(розведенням пальців, розмахом рук), з окремими частинами людського 
тіла. 

У наш час дані міри довжини на практиці майже не 
використовуються, адже для того щоб виміряти будь-що людина 
використовує вже готові технічні засоби. Проте, коли під руками нічого не 
виявиться, людина з легкістю зможе будь-що виміряти, без використання 
будь-яких технічних засобів. 
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