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ЯК ГОРОХ ПРИ ДОРОЗІ... 

 
Ще в часи кам’яного віку людина знала горох і вирощувала його разом з житом і пшеницею. 
Високо цінували його стародавні греки та римляни. Очевидно, саме від них він прийшов і до 
наших предків-слов’ян. Вони теж надавали йому великого значення як їстівній культурі. Це 
знайшло відображення в численних українських прислів’ях та приказках. За свідченням В. Д. 
Ужченка, серед городніх рослин «фразеологічний» горох поступається лише 
«фразеологічному» макові. У М. Номиса, наприклад, знаходимо понад 30 фразеологізмів зі 
словом горох: Горох, капуста — хата не пуста; Горох — людська примана; Свій не свій, у 
горох не лізь; Сват чи брат, а шкоди не роби: не лізь в горох, не псуй лопаток. Ці українські 
приказки мають паралелі в інших слов’янських мовах: рос. Сват не сват, а в горох не лезь; 
Горох да репа — завидное дело: кто ни идет, урвет; чес. Šυu̇j není sυu̇j, proto nelez do našeho 
hrachu; Dokud hrách a kapusta, chaloupka není pustá та ін. Проте з часом горох втрачав свою 
популярність як їжа, з нього почали глузувати, називати «скривдженим насінням». 
Порівняймо, наприклад, у В. Даля: Горох да репа животу не крепа; Вор горох: воду привел, а 
сам ушел! (про юшку); Не смейся, горох, над нами (над бобами): будешь и ты под ногами. У 
слов’янському фольклорі з’явились негативні асоціації, пов’язані з ним. Як відзначає 
відомий дослідник слов’янської фразеології В. М. Мокієнко, у Польщі, наприклад, існує 
народний звичай: дівчина, яка не хоче виходити заміж за нелюба, дарує йому гороховий 
вінок. 

У сучасній українській мові побутує фразеологічний зворот як горох при дорозі (при 
шляху). Його ми вживаємо у значенні «жити в тяжких умовах, переживати труднощі; бути 
беззахисним, обездоленим», напр.: «Хіба не знаєте вдовиного життя? Як горох при дорозі» 
(В. Большак); 

От я, так чисто сиротина, 
Росту, як при шляху горох; 
Без нені, без отця дитина, 
Еней отець, а неня — бог... 

(І. Котляревський. «Енеїда»). 
Фразеологізм як горох при дорозі утворився імпліцитним шляхом від приказки Маюся, як 

горох при дорозі: хто не йде, то й скубне або Маюся, як горох при дорозі: хто йде, не мине, 
за стручечок скубне. Ця українська приказка зближується з іншими слов’янськими, пор.: рос. 
Житье, что гороху при дороге: кто ни пройдет, тот и скубнет; чес. Mít se jako hrách и 
cesty; пол. Jak groch przy drodze: kto idzie, to go skubnie. Всі вони ведуть своє походження від 
приказки, що збереглася у римського письменника Феста, у значенні: «пропав, як горох при 
дорозі, бо тут він звичайно затоптується або зривається подорожніми». 

Вивчаючи фразеологічну спадщину, ми пізнаємо матеріальну і духовну культуру народу, 
його художнє бачення світу. Кожний словесний образ збагачує нашу мову, її експресивність 
і виразність. 
 
 


