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Einander – to 

trzeba koniecznie 

wiedzieć 
 

 

  

Zaimek wzajemny 
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Zaimek wzajemny einander wzbudza spore poruszenie wśród 

uczących się języka niemieckiego. Jest jednak bardzo ważnym i 

praktycznym słowem. Jeśli dotychczas miałeś/aś z nim problem, 

za chwilę wszystkie wątpliwości powinny zostać rozwiane. 

Zacznijmy od jego znaczenia. Spójrzmy na poniższe zdania: 

Wir vertrauen einander. (vertrauen ufać) 

Sie trösteten einander. (trösten pocieszać) 

Spójrzmy teraz na podobną parę zdań z zaimkiem zwrotnym: 

Wir vertrauen uns. 

Sie trösteten sich. 

Jaka jest różnica pomiędzy pierwszą oraz drugą parą zdań? 

Otóż zaimek einander wskazuje na to, że dana czynność działa 

w obie strony. Dlatego zdanie: 

Wir vertrauen einander. Oznacza: Ufamy sobie nawzajem.  

Natomiast zdanie Wir vertrauen uns, bez zaimka einander, 

można rozumieć w ten sposób, że każda z osób, która składa się 

na wir ufa tylko sobie, a nie drugiej osobie. 

Podobnie ma się sprawa z trösten: 

Wir trösten einander. 

Pocieszamy siebie nawzajem. 
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Wir trösten uns. 

Pocieszamy się (być może nawzajem, a być może każdy 

pociesza siebie samego, bez kontekstu tego nie wiemy). 

Inny przykład: 

Wir hören uns zu. 

Słuchamy siebie (każdy słucha siebie samego). 

Wir hören einander zu. 

Słuchamy siebie (nawzajem). 

W praktyce zamiast zaimka wzajemnego często stosuje się po 

prostu zaimek zwrotny sich (w odpowiedniej osobie 

i przypadku), jeśli wzajemność jasno wynika z kontekstu: 

Sie lieben sich. Kochają się. 

Sie lieben einander. Kochają się nawzajem. 

Trzymając się twardo gramatyki, poprzez pierwsze zdanie 

można by rozumieć, że każda z zainteresowanych osób kocha 

samą siebie. Rzecz jasna faktycznie możemy mieć do czynienia 

z parą osób o narcystycznej osobowości zakochanych we 

własnym odbiciu, jednak dzięki kontekstowi zdanie Sie lieben 

sich. raczej zostanie zrozumiane jako opis wzajemnego uczucia, 

a nie narcystycznej próżności. 

Aby jednak uniknąć nieporozumienia, możemy do zaimka sich 

dodać przysłówek gegenseitig (wzajemnie): 
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Sie lieben sich gegenseitig. Kochają się wzajemnie. 

lub oczywiście zastosować zaimek einander, który w takiej 

sytuacji wskazywałby jednak na bardziej elegancki lub literacki 

styl językowy: 

Sie lieben einander. Kochają się wzajemnie. 

Podsumowując: einander podkreśla obustronność, 

wzajemność danej czynności. Kiedy jednak sam kontekst na tą 

wzajemność wskazuje, możemy użyć po prostu zaimka sich 

i, ewentualnie, wzmocnić go przysłówkiem gegenseitig. 

To jednak jeszcze nie koniec. Są sytuacje, kiedy einander użyć 

trzeba, a mianowicie w połączeniu z przyimkami. 

Spójrzmy na poniższą sytuację. 

Ich spreche mit dir. Du sprichst mit mir. 

Ja rozmawiam z tobą. Ty rozmawiasz ze mną. 

Jak to wyrazić prościej? Po polsku powiemy: Rozmawiamy ze 

sobą. 

A po niemiecku? Uwaga: nie będzie to: Wir sprechen mit uns. – 

Takie zdanie faktycznie wskazywałoby, że każdy rozmawia ze 

sobą lub swoim odbiciem w lustrze. W tej sytuacji musimy już 

obowiązkowo użyć zaimka einander, który połączy się 

z przyimkiem: 
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Wir sprechen miteinander. 

Rozmawiamy ze sobą (nawzajem). 

Analogicznie dzieje się z innymi przyimkami. Przykład: 

Ich hänge das neue Bild über das alte Bild und das 

nächste über die beiden auf. 

Powieszę nowy obrazek nad starym i kolejny nad nimi 

obydwoma.  

Możemy uprościć to zagmatwane zdanie mówiąc: 

Powieszę te obrazki jeden nad drugim. 

Użyliśmy oczywiście przyimka über, co dało nam przysłówek 

übereinander. 

Ich hänge die Bilder übereinander auf. 

 

Wyobraźmy sobie teraz, że mamy bardzo skłóconych 

sąsiadów, którzy stale ze sobą walczą przez płot: 

Herr Müller kämpft gegen Herrn Oberg. Herr Oberg 

kämpft gegen Herrn Müller. 

Pan Müller walczy z panem Obergiem. Pan Oberg walczy 

z panem Müllerem.  

Prościej: 

Herr Müller und Herr Oberg kämpfen gegeneinander. 

Pan Müller i pan Oberg walczą ze sobą.   
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Zwróćmy uwagę na to, że byłaby możliwa również wersja z sich: 

Herr Müller und Herr Oberg kämpfen gegen sich. 

Pan Müller i pan Oberg walczą ze sobą.  

Oznaczałoby to jednak, że każdy z panów walczy sam ze 

sobą, np. z własnymi słabościami, co do naszej sytuacji nie 

pasuje. 

Oczywiście, aby prawidłowo używać zaimka einander z 

przyimkiem, należy wiedzieć, jaki przyimek łączy się z danym 

czasownikiem. 

Na przykład żegnać się z kimś to sich verabschieden von (nie 

mit). Stąd, kiedy chcemy powiedzieć po niemiecku: 

Oni się ze sobą pożegnali. 

Powiemy: 

Sie haben sich voneinander verabschiedet.  

Zakochać się to sich verlieben in: 

Sie haben sich auf den ersten Blick ineinander verliebt. 

Zakochali się w sobie (nawzajem) od pierwszego wejrzenia.  

Niestety, po czasie okazało się, że wcale do siebie nie pasują. 

passen zu pasować do 



 

Copyright © Agnieszka Drummer 
Więcej informacji:  www.AgnieszkaDrummer.pl 

 

7
 

Nach ein paar Monaten ist es ihnen klar geworden, dass 

sie nicht zueinander passen. 

Po kilku miesiącach stało się jasne, że do siebie nie pasują.  

W związku z tym postanowili się rozejść. 

sich trennen von rozejść się z 

Nach einem heftigen Streit haben sie sich voneinander 

getrennt. 

Po ostrej kłótni rozeszli się ze sobą.  

Przez długi czas jednak o sobie myśleli. 

denken an myśleć o 

Sie haben noch sehr lange aneinander gedacht.  

Jeszcze długo o sobie myśleli.  

W powyższym zdaniu szczególnie wyraźnie widać, jak bardzo 

ważny jest zaimek einander. W polskim tłumaczeniu tylko na 

podstawie kontekstu jesteśmy w stanie wydedukować, że 

myśleli o sobie wzajemnie. 

Zwróćmy uwagę na dwa możliwe tłumaczenia poniższego 

zdania: 

Myśleli tylko o sobie. 

Sie haben nur aneinander gedacht. 

Każdy myślał o tej drugiej osobie (romantycznie). 
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Sie haben nur an sich gedacht. 

Każdy myślał tylko o sobie (egoistycznie). 

Warto również wspomnieć o ciekawym słowie auseinander. 

Może ono występować zarówno jako samodzielny przysłówek, 

jak również jako przedrostek czasownika. Auseinander zawsze 

oznacza podział, odsuwanie się od siebie dwóch elementów 

(w przestrzeni lub czasie).  

Sie sind seit einem Jahr auseinender. 

Od roku są osobno (rozstali się). 

Meine Schwester und ich sind im Alter nicht weit 

auseinander. 

Nie ma dużej różnicy wieku między moją siostrą i mną. 

Przenośnie: 

Heute bin ich völlig auseinander. 

Jestem dziś kompletnie roztargniony/a. (W tym znaczeniu 

można użyć również durcheinander)  

Ważne czasowniki z auseinander to: 

Auseinanderbekommen dać radę coś rozdzielić (coś, co jest 

sklejone, związane, złożone)  

Er hat den Toaster auseinanderbekommen und repariert. 

Rozłożył toster i naprawił go.  
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sich auseinandersetzen mit + Dativ  rozprawić się 

z kimś (kłócić) lub czymś (rozwiązać) 

Wir müssen uns mit dem Problem auseinandersetzen. 

Musimy się rozprawić z tym problemem. 

sich auseinanderleben oddalać się od siebie 

Im Laufe der Zeit ist ihre Liebe erloschen und sie haben 

sich auseinandergelebt. 

Z biegiem czasu ich miłość wygasła i oddalili się od siebie. 

auseinanderbringen poróżnić 

Die politischen Unterschiede haben uns 

auseinandergebracht. 

Różnice polityczne nas poróżniły. 

 

Pozdrawiam serdecznie! 

 
Agnieszka Drummer 

germanistka, lingwistka, tłumaczka przysięgła, pedagog, 
autorka kilkunastu bestsellerowych podręczników oraz 
autorskiej metody nauki (Metoda AD), wykładowczyni 
akademicka i Twoja wirtualna lektorka niemieckiego 😊 
 

Współpraca: 

Mateusz Chrostek – germanista, absolwent UAM w Poznaniu, z dużym 
doświadczeniem w nauczaniu online, uczył też niemieckiego w szkole językowej 
w Berlinie. Pasjonat niemieckiego. 


