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man czy der Mann? 

 

  

Ważne już od samego 

początku nauki języka 

niemieckiego! 
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Zaimek bezosobowy man to jedno ze słów, z którymi spotykamy się na 

samym początku nauki języka niemieckiego. Nie mylmy go ze słowem der 

Mann oznaczającego mężczyznę.  

 

Pewnie wiesz, co to jest zaimek. To słówko „zastępujące imię”. Na przykład 

du to ty – czytelnik tego materiału. A er to, powiedzmy, nasz sąsiad, który 

głośno trzaska drzwiami. Oczywiście nie musi to być osoba, er może być 

też komputerem, który np. się akurat zawiesił. Ale istnieje też zaimek man. 

 

Man, czyli kto? 

Dzięki zaimkowi bezosobowemu man możemy wyrazić fakt, że dana 

czynność jest ogólna, bez odnoszenia się do konkretnej grupy osób. 

Spójrzmy na następujące zdanie: 

 

Menschen, die in Polen wohnen, sprechen Polnisch. – Ludzie, którzy 

mieszkają w Polsce, mówią po polsku. 

 

Czy to zdanie brzmi naturalnie? Zdecydowanie nie. Nie ma potrzeby 

szczegółowo definiować jacy ludzie, ponieważ jest to informacja ogólna. 

Powiemy więc: 

 

In Polen spricht man Polnisch. – W Polsce mówi się po polsku. 
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Zaimek man zawsze łączy się z czasownikiem w trzeciej osobie liczby 

pojedynczej (czyli tej od er, sie, es)! 

Jak widzisz, w tym wypadku man odpowiada polskiemu zaimkowi „się”. 

Nie wolno go jednak mylić go z zaimkiem zwrotnym „się”. Zobaczmy: 

Sie streiten sich seit Wochen. – Kłócą się od tygodni.  

Wenn man jemanden nicht mag, ist man bereit, sich sogar über die 

Uhrzeit zu streiten. – Kiedy się kogoś nie lubi, jest się gotowym pokłócić 

[się] nawet o to która jest godzina.  

 

Czasami jednak niemieckie man nie ma tak jasnego odpowiednika w 

języku polskim. 

 

Man weiß nie, was man anfangen soll. – Człowiek nie wie, co ma począć. 

 

W powyższym przypadku mamy do czynienia z refleksją, westchnieniem. 

W języku polskim użyjemy wtedy słowa „człowiek”. Podobnie jest 

w poniższych przypadkach: 

 

Man höre und staune! – Człowiek patrzy i oczom nie wierzy! 

Man lernt nie aus! – Człowiek uczy się całe życie! 

Man tut, was man kann. – Człowiek robi, co może. 
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Man w czasie przeszłym może być odpowiednikiem polskich 

bezosobowych form czasowników zakończonych na -no, -to. 

 

Diese Kirche errichtete man im 15. Jahrhundert. – Ten kościół 

wzniesiono w XV wieku. 

 

Man hat mich darüber nicht informiert. – Nie poinformowano mnie 

o tym. 

 

Mała dygresja: 

Należy wspomnieć, że bardzo silną konkurencją dla zaimka man jest 

strona bierna. Podczas gdy w języku polskim unikamy jej jak ognia, 

w powyższych zdaniach prawdopodobnie byłaby pierwszym wyborem 

Niemca.  

In Polen spricht man Polnisch. → In Polen wird Polnisch gesprochen. 

Diese Kirche errichtete man im 15. Jahrhundert. →  Diese Kirche 

wurde im 15. Jahrhundert errichtet. 

Man hat mich darüber nicht informiert. →  Ich bin darüber nicht 

informiert worden. 

Jeśli jednak jeszcze nie przerabiałeś/łaś strony biernej, zdecydowanie 

łatwiejsza będzie dla ciebie forma z wykorzystaniem man. 
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Wróćmy jednak do sytuacji, w których możemy użyć tego zaimka. 

Man czasami można rozumieć jako społeczeństwo lub ogół ludzi: 

Man ist heute viel toleranter als vor 50 Jahren. – Jesteśmy dziś (czyli: 

społeczeństwo jest) dziś o wiele bardziej tolerancyjne niż 50 lat temu. 

 

Solche Kleider trägt man heute nicht mehr. – Takich sukienek się już 

dziś nie nosi. 

 

Za pomocą man możemy wyrazić ogólne zasady, zwyczaje, często 

z perspektywy „dobrego wychowania albo przyjętych zwyczajów”: 

 

Sowas tut man nicht! – Tak się nie robi! 

So benimmt man sich nicht! – Tak się nie wolno zachowywać! 

Wenn andere reden, muss man schweigen. – Kiedy inni mówią, siedzi 

się cicho. 

 

Man używamy, kiedy zakładamy, że nasi rozmówcy myślą podobnie jak 

my: 

Bei dem Getöse versteht man sein eigenes Wort nicht. – W tym hałasie 

nie słychać nawet własnych słów. 

 

Wenn man jung ist, möchte man viel erleben. – Gdy jest się młodym, 

chce się wiele przeżyć. 
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Man może zastąpić słowo (irgend)jemand, czyli ktoś, szczególnie 

w opowiadaniach, w literaturze: 

Man kam die Treppe herauf. – Ktoś wszedł po schodach. 

Man schlug die Tür zu. – Ktoś trzasnął drzwiami. 

 

Czasami man może zastąpić nawet… ich, czyli „ja”: 

Man hat sich so auf den Urlaub gefreut, und da wurde man krank. 

– Tak się człowiek (czyli ja) cieszył na urlop a [wziął i] zachorował. 

 

Informacja dodatkowa: 

Man zastępowany jest czasami w mowie potocznej przez einer: 

 

Wenn man etwas nicht versteht, soll man darüber nicht reden. – Kiedy 

czegoś się nie rozumie, nie powinno się o tym rozmawiać. 

→ Wenn einer etwas nicht versteht, soll er darüber nicht reden. – Jak 

ktoś czegoś nie rozumie, to niech o tym nie gada. 

 

Jak zauważyłeś/łaś, man występuje praktycznie zawsze jako podmiot 

zdania (czyli w tym wypadku nieokreślony wykonawca czynności). W tej 

funkcji nie musimy zastanawiać się nad przypadkiem, ponieważ podmiot 

zdania jest zawsze w mianowniku. 

Może się jednak zdarzyć, że zechcemy użyć man w innym przypadku. Co 

wtedy? 
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Z pomocą może przyjść właśnie wspomniana wyżej alternatywna forma 

do zaimka man, czyli einer, który spokojnie można odmienić przez 

przypadki: 

 

Das kann einem passieren. – To się może każdemu przytrafić. 

Das tut einem wirklich leid. – Człowiekowi (mi) jest serio przykro.  

Sie sollten einen endlich in Ruhe lassen. – Powinni człowieka wreszcie 

zostawić w spokoju. 

 

Powyższe zdania to raczej ciekawostka, warto wiedzieć, że einer nie pełni 

w nich funkcji rodzajnika. Spokojnie możesz je oczywiście zastąpić innymi 

słowami, jak np. jeder, jemand, alle, die Menschen, itd. 

Nietrudno zauważyć, że słówko man skrywa wiele tajemnic. Nie ma ono 

jasnego odpowiednika w języku polskim, stąd wszystkie powyższe 

tłumaczenia są bardzo umowne.  

Uważaj, żeby nie pomylić zaimka man z zaimkiem es. Otóż ten drugi (o ile 

nie występuje w znaczeniu ono) pełni w zdaniu jedynie funkcję elementu 

zajmującego pierwsze miejsce w zdaniu, by mógł po nim nastąpić 

czasownik w znaczeniu bezosobowym: 

Es regnet. – Pada. 

Es ist schön, dich zu sehen. – Miło cię widzieć. 

 

Man można zawsze zastąpić innym określeniem oznaczającym ludzi (np. 

wir, ich, die Deutschen, die Gesellschaft). Nie działa to w przypadku es.  
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Es zastępuje man, kiedy zamieniamy zdanie na stronę bierną: 

Man tanzte die ganze Nacht. 

→ Es wurde die ganze Nacht getanzt. 

 

Jest jednak potrzebne tylko do zajęcia miejsca w zdaniu, co widać, gdy 

przesuniemy inny element na pierwsze miejsce: 

Man baut viele Häuser. 

→ Es werden viele Häuser gebaut. 

→ Viele Häuser werden gebaut. 

 

Mądrość życiowa na dziś1: 

Man sollte jemanden schätzen wenn er da ist, nicht wenn er weg ist. 

 

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. 

 
1 Tak, wiem, że to już było przy okazji weg. Ale idealnie pasuje również do man. 


