
Przysłowia i powiedzenia wybrane z powieści Chłopi Władysława 
Stanisława Reymonta 

 
Dziad: „Dobra Ŝona głowy m ęŜowej korona” 
Wójt: (bo byście się Macieju oŜenili i miałby kto gospodarstwa pilnować) 
 
Kuba: „Kto borguje ten si ę z butów zzuje”  
Jankiel: (poborguję! Albo ja to Kuby nie znam?) 
 
Boryna: „Zaw Ŝdy milej duszy kiej j ą wóz ruszy”  
narrator: ( przeŜegnał się i poszedł pieszo, bo liczył, Ŝe się po drodze  
przysiędzie do kogo) 
 
Organiścina: „Wiedz ą sąsiedzi jak kto siedzi”  
(nie narzekajcie Macieju. Chwalić Boga macie dosyć. (…) mało to macie po  
ludziach?) 
 
JambroŜy: „Chrzest przyjmuj wod ą, ślub polewaj wódk ą, a śmier ć  

           płakaniem”  
Wójt Piotr: (dobrze powiadają. Pijcie drugi.) 
JambroŜy: (nie ucieknę i przed trzecim) 
 
Dominikowa: „Zr ękowiny nie ślub jeszcze” 
JambroŜy: (przysłałby tu jeszcze ktoś z wódką, ino się boją ździebko) 
JambroŜy: „A kto ju Ŝ pomarł – nie wstanie” 
(zięciaszek ci go sprał kołkiem, Ŝe aŜ mu wątpia odbił. 
 (…) wadzili się juŜ z pół roku, aŜ się dzisiaj  
 w połednie porachowali) 
 
Roch: „Spiesz si ę flisie póki jest na misie” 
Boryna: (spóźniliście się ale jeszcze dla was będzie) 
Roch: (mleka i chleba daj mi Józia, a wystarczy) 
 
Sołtys Szymon: „Pokorne ciel ę dwie matki ssie” 
Jagna: (juŜ matki w tym głowa, Ŝeby zrobić jak trzeba) 
 
JambroŜy: „Chłop robotny i Ŝona pyskata, to wezm ą choćby i pół świata”  
goście weselni: (z Jagustynką was zmówimy (…)  
 Gorzałkę lubi i pyskata tak samo) 
JambroŜy: „Kogo woda zbawi, to zbawi, a gorzałka ku Ŝdego na nogi  
postawi” 
 (to pijŜe okowitę, kiejś taki kalkulant) 
 
Jagustynka: „Mądra i Ka śka jak pełna faska 
Ewka: (widzi mi się, Ŝe gospodyni będzie z niej sielna) 
 
Dziad: „Jak stary młódk ę bierze diabeł si ę cieszy bo profit z tego miał  

           będzie ” 
Wójt: (a Jagna Dominikowa (…) sielna dziewucha, a rosła (…) a piękna, biała 

          na gębie, a urodna kiej jałowica) 



  
Boryna: (A dyć na Zielną skończyłem pięćdziesiąt i osiem roków. Co wama teŜ  
w głowie?) 
 
„Co smakuje bydl ęciu szkodzi człowiekowi” 
Wójt Piotr: (naści wody w worku skórzanym) 
 
u Kłębów: „Gront starego, to i wola jego” 
(kowal ni drugie dzieci nie darują swojego macosze) 
 
Dziad: „U wdowca to kiej mi ędzy wilkami owca”  
Boryna: (roboty nie pokończone a tu człowiek sam kiej ten palec (…)Tyle 
umartwienia, Ŝe jaŜ chyba udzierŜyć - nie udzierŜę) 
 
Boryna: „Srokowe wesele  – deszczu  będzie wiele” 
Narrator: (na suszce co, dźwigała BoŜą Mękę, kłóciły się sroki)  
 
Agata: „Z cudzego woza to zła ź, choćby i w pół morza” 
 (samam ino zmiarkowała, Ŝe trza mi w świat (…) roboty juŜ dla mnie nie  

          miały) 
 
Boryna: „Kto ma ksi ędza w rodzie, tego bieda nie dobodzie” 
Organiścina: (do seminarium pójdzie. Na księdza. (…) A bo to któren ksiądz  
ma źle?) 
 
Boryna: „Kto ci ęgiem jarmarczy, temu długo nie starczy” 
Jagna: (tym dziedzicom to dobrze. Widziałam dziedziczkę z Woli  

           z panienkami, to tyla sobie kupowały, Ŝe aŜe lokaj za nimi nosił. 
I tak co jarmark) 
 
Dominikowa: „Śmier ć nie wybiera, dzi ś człowiek, jutro jagni ę, równo jej  
popadnie”  
 (Ŝe to starsi ździebko jesteście, a przecieŜ i tak kuŜden śmiertelny) 
 
Jagustynka: „Baju, baju. Chłop śliwy rwie, a ino ich dwie” 
 (taka dobra moja prawda, jako i Rochowa) 
 
Dominikowa: „Ty matko cackaj, czesz, strze Ŝ i jeszcze dopła ć komu, Ŝeby  

           wziął z domu” 
Wójt Piotr: (tak juŜ Pan Jezus postanowił, Ŝe ojciec dzieci chowają dla świata,  
nie dla siebie) 
 
Wójt Piotr: „I ciel ę beczy, kiej je od maci odsadzaj ą” 
Narrator: (Jagna ino uciekła do komory, bo nie wiada czemu chwycił ją płacz,  
Ŝe aŜ przez ścianę słychać było chlipanie) 
 
JambroŜy: „Któren spragnionego napoi – zasług ę ma” 
Wójt: (wam ino tam głowę wykręca, gdzie kieliszki dzwonią) 
narrator: „Dobra i psu mucha, póki kto całego gnata nie rzuci ” 
 (JambroŜy tylko ostał. Poczekiwał na kumów albo i znajomków, Ŝeby kto  



postawił jeszcze jaką półkwaterkę) 
 
Goście weselni: „Jaki korze ń, taka nać. Taka córka, jaka ma ć” 
 (ojciec ich był taki sam, dobrze baczę, a stara za młodu nie lepsza od Jagusi) 
 
JambroŜy: „Wpu ść ciel ę do ko ścioła, a te Ŝ ino ogon wyniesie” 
Matka Jaśkowa: (JambroŜy po księdzu wynoszą, to myślą, Ŝe ino sami  
mądrzy) 
 
Jagustynka:”Z cudzego woza to zła ź choć i w pół morza” 
 (Ojcowy grunt to i ojcowa wola)  
 
śyd: „Kupi ę nie kupi ę, a potargowa ć moŜna” 
Antek: (A targuj się, kiej ci pyska nie szkoda) 
  
 Antek: „Na kogo Pan Bóg, to i wszyscy święci”  
(Ŝe się z ojcem pobił (…) pierwszy raz to we wsi czy co?(…) tylko jego  
postponują) 
 
Antek: „Kto nie ma grosza, nie umacza i nosa” 
Hanka: (musimy to przedać, co?) 
Antek: (musimy Hanuś – cóŜ poredzić. Szkoda krowy juści) 
 
narrator: „Gdzie mus pogania, 
 tam bieda za orczyki ci ągnie” 
(Antek się rozsierdził i gotów był sprzedaŜy poniechać. (…)  
Tak i stanęła zgoda na czterdziestu rublach i dwóch złotych postronkowego  
dla Bylicy) 
 
Hanka: „Kogo nie boli temu wszystko powoli” 
 (nie bolała Cię bieda kiejś krowę zmarnował i śydom na rzeź wydał) 
 
Antek: „Kogo nie boli temu zawsze powoli”  
Kowal: (jednaka nas krzywda spotkała, to i bolenie jednakie) 
 
Hanka: „Wsz ędzie psi boso chodz ą. Wszędzie biednemu wiater w kł ęby  
wieje” 
 (a gdzie się to wybierasz?) 
Antek: (We świat. Roboty poszukam. Gnił tutaj nie będę) 
 
Hanka: „Kto nie ma ch ęci, ten wie jak wykr ęci” 
Antek: (U chłopów robił nie będę. śebym miał skapieć – nie będę) 
 
Hanka: „Kto ma owce, ten ma co chce” 
(naród wszystkiego da, naniesie, przysposobi, to mają pełne komory) 
 
narrator: „Jak si ę człowiek przyło Ŝy, to mu i w piekle niezgorzej”  
(ale nie to mu się mierziło. NiecięŜka praca (…) jedno czego znieść nie mógł,  
to tego Mateuszowego przodownictwa i tych jego ciągłych doskwierań) 
 



narrator: „Kiej brzuch bł ądzi, koszula nie rz ądzi”  
 (nie odzywał się jeno, bo go mocno dotknęło, Ŝe taki Mateusz, a przewodzi  
jemu – Borynie) 
 
chłop we młynie: „Kto tam na zwiesn ę za czym bryka, od tego zimn ą  
umyka” 
narrator: (młynarz chciał go wygonić, jeśli dziewkę raz jeszcze spotka w  
młynie) 
 
Sołtys Szymon: „Jak stary bierze młod ą, złego nie odegna ni święconą  
wodą” 
 (to wam jeno przypomnę, com był rzekł przed ślubem) 
 
Caban: „Od zasiewów do Ŝniw, nie ka Ŝdy będzie Ŝyw”  
Boryna: (kiedy tak, trzeba jechać ze skargą do komisarza) 
 
Wojtek Kobuz: „Szlachta - worek i płachta”  
Bartek z tartaku: (poczuły teŜ we dworze swoje i ciągną. Będą tu ludziom  
zabierać robotę) 
 
Jagustynka: „Przysi ęgał jak si ęgał, a dostał – zaprzestał” 
 (cóŜ to miał z nią robić? W ramki oprawić i na ścianie powiesić? Chłop on jest  
jak i drugie) 
 
Walenty: „A jak kto na śmier ć chory, to na nic mu i doktory”  
(skarga tyle sprawi, Ŝe nim urząd zjedzie i zabroni, to juŜ i pniaków nie ostanie  
po naszym lesie) 
 
Boryna: „Kogo mus p ędzi, ten i na zakurki patrzał nie b ędzie”  
Jagna: (psu wytrzymać trudno na takiej wiejbie, a dziedzicowi by się tam  
chciało) 
 
Mateusz: „Trudno wołu wodzi ć, kiej nie chce sam chodzi ć” 
(tyś jej był milszy. Wiem o tym dobrze - nie wypieraj się. Ty. I bez to na mnie  
nie chciała patrzeć) 
 
Sołtys Szymon: „Baju, baju. Chłop śliwy rwie a ino ich dwie”  
 (ludzkie gadanie jest jak ten ogień. Nie przygasicie pazurami – sam się musi  
wypalić) 
 
 
Dominikowa: „Kto na innych kładzie znaki – sam taki”  
 (bójcie się Boga – dyć ona nic złego nie zrobiła) 
 
Jagustynka: „Póki si ę człowiek nie przyło Ŝy, to mu i Pan Bóg nie doło Ŝy” 
(złego dobrością nie przeprzesz, a ino jeszcze większą złością) 
 
Komornice: „Chleb daje nogi, a głód rogi”  
Krakalina: (na co to jej zeszło chudziaczce (…) a przudzi to nas nawet nie  
pozdrawiała) 



 
Komornice: „Kiej suczka nie chce – pies nie we źmie” 
 (ale ten Antek łajdus (…) kaŜdy chłop poleci, jak go kiecką przywabią) 
Kobiety u kłębów: „Kto czym baje, temu si ę staje” 
 (o złym się powiadało, to moŜe się i wywołał i wypatruje kogo by wziąć) 
 
Roch: „Co Pan Bóg odpu ścił, diabli zabra ć musz ą”  
(a i diabli nie stali juŜ o niego. Ich był. To aby prędzej skonał, dmuchali mu w  
one rany straszne, by się barzej jątrzyły) 
 
narrator: „Kto przez kogo zgrzeszy, temu si ę do niego nie spieszy” 
(zarówno bojała się Antka (…) ale, Ŝe groźbą niewolił, to wychodziła do niego  
rada nie rada) 
 
narrator: „Koszula nie rz ądzi, kiej brzuch bł ądzi” 
(drudzy zasie to i do śyda do karczmy szli skamląc bych ino na burg dał te  
szczyptę soli, jaką kwaterkę kaszy albo i ten chleba bochenek) 
 
Bylica: „Pokorne ciel ę dwie matki ssie” 
 (złością jeszcze nikto świata nie zwojował) 
 
narrator: „Kiedy si ę człowiek nie przyło Ŝy, to mu i Pan Jezus nie doło Ŝy” 
 (nie płaczem i skamleniem dochodzi się swego, a jeno tymi twardymi,  
nieustępliwymi pazurami) 
 
narrator: „Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje”  
 (kowal umiał wstawać i o północku. Lecieć choćby na dziesiątą wieś, jeśli jeno  
chodziło o dobry zarobek) 
 
Hanka: „Sam Maciek stłoczy ale sam nie wyskoczy”.  
Bylica: (juści. Łacno nie jest ale dać musisz. Powiedziałby co Ŝałujesz) 
 
Jagustynka: „Kto nie ma ch ęci, ten wie jak wykr ęci”  
(nikt nie chce zborgować i poŜyczyć do nowego. (…) Ŝaden się nie poturbuje o  
biedotę, choćby ta pode płotem zdychała) 
 
Józka: „Komu święta, to święta, a brzuch zaw Ŝdy o głodzie pami ęta”  
Jagna: (Józka! Krowy czas obrządzać) 
 
Marysia Balcerkówna: „Kto groch sieje w Wielki Wtorek, za garniec zbierz e  
worek”  
Roch: (nim dosiejesz juŜ ci pierwszy wzejdzie) 
narrator: (pokazywał jak siać z wiatrem, bo głupia nie  
 pomiarkowała się, siejąc jak popadnie) 
 
Jagustynka: „Komu smakuje, nie pyta czyje” 
narrator: (jeszcze rychlej wróciła, oznajmiając,  
Ŝe mięsa z połowę brakuje. (…) dopiero Józce się przypomniało,  
jako Jaguś wychodząc rano z domu, cosik kryła pod zapaską) 
 



Weronka: „Któren pieni ądz ma, temu duda gra” 
(a cóŜ to mam? Tyle co śyd albo młynarz na borg dadzą) 
 
Jagustynka: „I na złocie straci, kto je przepłaci” 
JambroŜy: (prawda, Ŝe i utrapień z nimi niemało ale i wyręka jest i pociecha)  
 
Dominikowa: „Jaka ma ć, taka na ć” 
(pewnie, Ŝe bywają i złe, za nic mające ojców, 
 kwarde. (…) to się zbiera, co się zasiało) 
 
JambroŜy: „G ęsią orze, piaskiem sieje i niezgorzej im si ę dzieje”  
Jagustynka: (co ja widzę, jakie torby dygują z róŜnościami.  
(…) po trzydzieści złotych od pochówku bierze, za to co ta pobeczy po  
łacińsku i na organach poprzebiera) 
 
Hanka: „Kiedy chleb nie zrodzi, sad dogodzi” 
Płoszkowa: (tęgie pąki wzbierają na wiśniach. Ino patrzeć kwiatów. By mróz  
nie zwaŜył, to owoców będzie galanto) 
 
Hanka: „Rachuj kasz ę, kiej j ą sypiesz do garnka, paliców przy robocie nie  
ogl ądaj, ale kieliszków przy pocz ęstunku nie licz ” 
JambroŜy: (gęś to jestem, bym suchą kiełbasę ćkał?) 
 
narrator: „Kto ukradnie, schowa ładnie” 
 „Szukaj wiatru w polu” 
(sołtys wziął Pietrka od Hanki, księŜego Walka, młynarczyka i pojechali szukać  
u Cyganów (...) a Balcerkowa z Marysią poszły na sąsiednie wsie szukać 

           na swoją rękę) 
 
 
JambroŜy: „Kaj grzysi przydzwaniaj ą, tam pijak do mszy słu Ŝy”  
Hanka: (podlejcie se gorzałkę byście nie wyrzekali) 
 
Rocho: „Kiej si ę dwóch za łby bierze, trzeci korzysta” 
Rzepecki: (niech no dwóch się zgodnie zmówi w przyjacielstwo, to ten trzeci  
moŜe niezgorzej oberwać po łbie) 
 
Komornice: „Czekaj tatka latka, ja Ŝ kobył ę wilcy zjedz ą” 
Kozłowa: (la gospodarzy jest wszystko, a ty biedoto kamienie gryź i łzami  
popijaj) 
 
Hanka: „Ranny deszcz i starej baby taniec niedługo trwaj ą” 
(maŜe się i maŜe... cięŜko będzie z pługiem wyjechać na rolę) 
 
Hanka: „Kto w gło śności Ŝyje, o tym cicho mówi ą” 
(dobrze ludzie wiedzą, co wyrabiasz! Nie raz Cię juŜ widzieli z Wójtem w  
karczmie, nie dwa) 
 
Jagustynka: „Kochanie płakanie, a ślub grób” 
(kochanie to jeno suta omasta przy niedzieli (...) ten grób z chłopem i  



dzieciskami lepszy niźli wolność w pojedynkę) 
 
Jagustynka: „Pomieniał si ę stryjek za siekierk ę kijek” 
 (pomiarkuj sobie i do głowy, weź coć mówię (...) parobek na miesiąc, a mąŜ  
na całe Ŝycie) 
 
Hanka: „Obiecanka cacanka, a głupiemu rado ść” 
 (przeciek pan Jacek dał mu dziesięć chojarów. (...)  
Obiecał, ale przeciech niejeden obiecuje. A pan Jacek dał) 
 
Rocho: „Z grontu wyje ŜdŜa się w ogiery, a powraca rakiem” 
(Rada dobra, ale Ŝe to Michałowa, nieprzezpieczna: ma on tu coś  
 w tym, ma... Ze sprzedaniem się nie śpieszyć. Co inszego trzeba wynaleźć) 
 
Rocho: „Ziarnko do ziarnka i zbierze si ę miarka” 
Hanka: (mogłabym przedać maciorę... krowę jałową teŜ by moŜna (...) to parę  
korczyków zboŜa...) 
Rocho: (bez niczyjej pomocy Antka wykupimy) 
 
Mateusz: „Kupiłby ś wieś, jeno pieni ądze gdzie ś” 
 (tu pobok leŜy ziemia wolna i prosi się by ją wziąć... a nie ugryziesz, choćbyś  
zdychał z głodu, 
 nie ma jej kupić za co i poŜyczyć nie ma od kogo) 
 
kosiarz: „Skoro człowiek ł ąkę kosi, leda baba deszcz uprosi” 
Mateusz: (sielna trawa jak koŜuch, niejeden dobrze się zapoci) 
kosiarze: (wysoka i gęsta, nabierą se siana, no! (...) Byle ino pogodnie  
sprzątnęli) 
 
narrator: „Zacznij sianokosy, zapłacz ą wnet niebiosy” 
 (pogoda była jakby wybrana na sianokosy. (...) Miast deszczów przyszła  
susza. (...) 
 Rachowali jeno, co na święty Jan muszą przyjść deszcze) 
 
Hanka: „Jak kto na śmier ć chory, temu nie pomog ą doktory” 
(tyla się nachorzał - jakŜe - toć więcej niźli kwartał. A komu nie do zdrowia to  
lepsza prędka śmierć) 
 
Sikora: „Dobrodzieje - znaku nie zrobi cho ć z jajka uleje”  
Dziedzic z Woli: (on i jego dziady i pradziady zawsze jedno trzymali z  
chłopami. Zawsze szli razem) 
 
Bylica: „Komu głód kum ą, temu torba matk ą” 
 (co wama mam cięŜyć, kiej dobre ludzie pomogą. We świat se pociągnę z  
drugimi) 
 
Dominikowa: „Nie wyci ągaj szyj ą kiej do ci ę nie pij ą” 
Jędrzych: (Ale..! Szukać obcego kiej Szymek gotowy? śeby mu ino rzec to  
słowo...) 
 



Nastusia: „Czekaj tatka latka jak kobył ę wilcy zjedz ą” 
 (a bo się to co urodzi na takich zdziarach i mokradłach?) 
 
Płoszka: „Obiecanka cacanka a drugiemu rado ść” 
narrator: (szło o zgodę z dziedzicem, któren obiecywał  
za morgę lasu dać chłopom po cztery na podleskich polach a drugie tyle ziemi  
puścić na spłaty) 
 
Magda: „Dzi ś Ŝyjesz a jutro gnijesz” 
(a do wody to zawdy szczęścia nie miał (...) snać juŜ mu było pisane zginąć od  
niej) 
 
komornica: „Bez grzechu nie byłoby śmiechu” 
 (póki grzechu, póty i człowieka (...) Grzechu ano nikt nie posiewa a pełno go  
na świecie) 
 
Jagustynka: „We zło ści to i ozór nie po ści” 
 (kiej matka nawet wyklina dzieci to i tak w sercu nie pragnie im krzywdy) 
 
Antek: „Ka Ŝdy sobie rzepk ę skrobie” 
śyd Niuchin: (gospodarz Ŝyje z tej ziemi, kupiec z handlu, dziedzic z folwarku,  
ksiądz z parafii a urzędnik ze wszystkich) 
 
pisarz: „Pan z Panem zna si ę a chłopu zasi ę” 
(a uchwalcie na szkołę bo jak się będziecie sprzeczali to naczelnik moŜe się  
rozgniewać i gotów wam jeszcze popsuć zgodę z dziedzicem o las) 
 
Jagustynka: „Kiej by nie grzech to by człowiek dawno zdechł” 
 (potrzebny musi być na coś jako i ten chwast 
 bo oba stworzył Pan Jezus) 
 
Ksiądz: „Kto si ę zada z plewami tego świnie zjedz ą” 
 (uwaŜaj na siebie i nie spoufalaj się z chłopami) 
 
Dominikowa: „Kto z Bogiem z tym Bóg” 
narrator: (Dominikowa czuła, Ŝe się z nią wyrabia cosik dziwnego ale nie  
mogła wyrozumieć, więc tylko się radowała jej niespodziewanej 

           i Ŝarliwej poboŜności) 
 
Młynarzowa: „Mała szkoda - krótki Ŝal” 
Kłębowa: (juści co trzyma z księdzem i trzymał będzie ale tutaj juŜ więcej jego  
noga nie postoi) 

 


