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hin und her 

 

  

Czyli wte i wewte? 
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Hin- oraz her- to przedrostki, które doklejamy do czasowników. Problem 

z nimi polega na tym, że nam, Polakom uczących się języka niemieckiego, 

nie mówią one zbyt wiele – nie da się ich dosłownie przetłumaczyć na nasz 

język. Jednak oglądając niemieckie filmy lub będąc w Niemczech na 

pewno zauważyłeś/łaś, że rodzimi użytkownicy bardzo często ich używają. 

Tylko po co? – zastanawiasz się. Za chwilę zobaczysz jak wielu cennych 

informacji (na przykład o naszych sąsiadach…) mogą nam dostarczyć te 

przedrostki. 

 

Przedrostki hin- i her- dotyczą ruchu. Zastosujemy je więc z czasownikami 

takimi jak gehen, kommen, fahren, stellen, legen, bringen, holen,  

fliegen. Będą to więc zdania, które odpowiadają na pytania: Wohin? 

– Dokąd? oraz Woher? – Skąd? Ale chwileczkę! Czy w tych pytaniach się 

coś nie kryje? Spójrzmy na nie raz jeszcze: 

Wohin? – Dokąd? 

Woher? – Skąd? 

 

Porównajmy następujące pytania: 

Wohin gehst du? – Dokąd idziesz? 

Woher kommst du? – Skąd pochodzisz? 

Łatwo możemy zauważyć, że hin wskazuje nam na ruch, który z naszej 

perspektywy będzie polegał na oddalaniu się od nas.  

Odwrotnością hin jest oczywiście her, którym sygnalizujemy, że ruch 

odbywa się w naszą stronę. 
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Wyobraźmy sobie, że pewien Nico jest w domu, ale wychodzi na zewnątrz.  

Możemy powiedzieć: 

Nico geht aus dem Haus. – Nico wychodzi z domu. 

Ale co, jeśli chcemy powiedzieć po prostu „Nico wychodzi”? 

Mamy łącznie trzy opcje. Spójrzmy najpierw na pierwsze dwie: 

1) Nico geht hinaus. 

2) Nico geht heraus. 

Oba powyższe zdania możemy przetłumaczyć na język polski właśnie jako 

„Nico wychodzi”. Jaka jest więc między nimi różnica? 

Otóż wszystko zależy od tego, gdzie jesteśmy my. Jeśli już jesteśmy na 

podwórku i czekamy aż Nico wyjdzie, możemy powiedzieć: 

 

Ich warte schon seit 15 Minuten. Wann geht Nico endlich heraus? 

– Czekam już 15 minut. Kiedy Nico w końcu wyjdzie? 

 

Inaczej będzie, jeśli jesteśmy w domu i widząc, że Nico się ubiera, chcemy 

o tym komuś powiedzieć: 

Guck mal, Mama, Nico geht hinaus. Wir müssen ihn aufhalten! 

– Zobacz mamo, Nico wychodzi. Musimy go powstrzymać! 

 

Czy jednak zawsze musimy podkreślać, gdzie jesteśmy? Oczywiście, że 

nie! Z pomocą przychodzi nam wtedy przedrostek r-, który zastępuje 
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zarówno hin- jak i her-. W powyższych przykładach zarówno heraus, jak 

i hinaus możemy zamienić po prostu na raus. I to właśnie ta ostatnia forma 

byłaby zapewne pierwszym wyborem Niemca w obu sytuacjach: 

3) Nico geht raus. 

 

Oto, jak zmienią się wcześniej wspomniane zdania: 

Ich warte schon seit 15 Minuten. Wann geht Nico endlich raus? 

Guck mal, Mama, Nico geht raus. Wir müssen ihn aufhalten! 

 

Teraz wyobraźmy sobie, że jest lato i relaksujemy się w ogrodzie. Przez 

płot słyszymy sąsiadów, którzy dość głośno rozmawiają. Chcąc nie chcąc, 

wyobrażamy sobie, co może dziać się za płotem. 

Nasza polska sąsiadka krzyczy do swojego syna: „Mirek, chodź!”. Niestety, 

dużo nam to nie mówi: nie wiemy, gdzie jest ani Mirek, ani jego mama. 

Ale z drugiej strony mamy niemieckich sąsiadów – tam akcja jest znacznie 

ciekawsza: 

Nico, komm heraus! – krzyczy mama Nico. 

Mimo, że oprócz zarośli od sąsiadów dzieli nas jeszcze dodatkowy 

parawan i nic nie możemy zobaczyć, doskonale wiemy, kto gdzie jest. Oto 

opcje: 

a) Mama jest w domu i chce, żeby Nico wrócił z podwórka. 

b) Mama jest na dworze i chce, żeby Nico oderwał się od komputera 

i wyszedł do ogrodu. 
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Którą opcję obstawiasz? Prawidłowa jest odpowiedź b). Rozpoznać to 

możemy po heraus. Wskazuje ono na to, że Nico ma wyjść – to znaczy, że 

jest w środku – czyli mama jest na zewnątrz. 

Gdyby sytuacja była odwrotna, czyli mama była w domu i chciała, żeby 

Nico wrócił z podwórka, usłyszelibyśmy: 

Nico, komm herein! – Co po polsku brzmiałoby również „Nico, chodź!” 

 

W obu przypadkach możemy zastosować wersję skróconą: raus oraz rein. 

Również w tym przypadku będziemy wiedzieć, kto gdzie jest, ponieważ 

czasownik kommen już sam w sobie oznacza „przychodzenie”.  

 

Jednak mama Nico może nam spłatać figla i ukryć przed wścibskimi 

sąsiadami informację na temat swojego położenia mówiąc: 

Nico, komm her! – Nico, chodź tu! 

Uwaga, to nie jest: Nico, komm hier! – to zdanie jest niepoprawne, 

ponieważ hier odpowiada na pytanie Wo? – gdzie? a nie Wohin? – dokąd? 

Jeśli koniecznie chcemy użyć hier, możemy powiedzieć: 

Nico, komm hierher! – W tym przypadku możemy sobie wyobrazić 

dodatkowy ruch ręką mamy wskazujący dokładnie na rzeczoną pozycję, 

na którą ma stawić się Nico. 

 

No dobrze, ale skąd brać te wszystkie hinaus, herein – skąd to się bierze? 
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Musimy przede wszystkim zapamiętać dwa podstawowe kierunki ruchów 

– góra-dół oraz środek-zewnątrz. 

 

Zacznijmy od ruchów góra-dół. 

Nico jest na górze (czyli na piętrze) w swoim pokoju. Chcemy powiedzieć, 

że idzie na dół, czyli:  

oben → unten 

Otto geht hinunter / herunter / runter. 

Której z powyższych opcji użyjemy zależy, jak już wiesz, od naszej 

perspektywy. Opcja z r- może zastąpić zarówno wersję z hin-, jak i her-. 

 

Na przykład rodzice wołają Nico na obiad. Krzykną więc: 

Nico, komm herunter / runter! – Nico, chodź na dół! 

Rodzice są na dole, więc użyją wersji herunter – Nico ma zejść w ich 

kierunku. 

Nico gra akurat w grę online, więc musi zakomunikować koledze, że idzie 

na dół na obiad: 

Ich muss jetzt kurz hinunter / runter. – Muszę [iść] na dół.  

Hinunter wskazuje na to, że Nico schodzi i że się oddali od aktualnej 

pozycji. Jako, że przy tak krótkich komunikatach nie lubimy się 

przemęczać, w praktyce raczej użyjemy wersji runter. 

 

Po obiedzie Nico od razu chce wrócić do swojego pokoju, czyli z dołu na 

górę: 
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unten → oben 

Ich habe viel zu tun, ich gehe jetzt hinauf / rauf. – Mam dużo do roboty, 

idę na górę. 

Mama jednak prosi Nico, żeby przy okazji wniósł na górę pranie: 

Kannst du bitte die Wäsche hinauf/raufbringen? – Możesz, proszę, 

wnieść pranie?  

 

Korzystając z okazji, że dzieci są zajęte, rodzice postanawiają się 

odprężyć i wypić lampkę wina. Wino jest jednak na dole w piwnicy (unten 

im Keller). Trzeba je więc przynieść (holen) na górę. 

 

Schatz, könntest du bitte eine Weinflasche heraufholen / raufholen? 

– Kochanie, czy mógłbyś przynieść butelkę wina? 

 

Zauważmy, że w polskiej wersji mogłoby potem nastąpić pytanie „No 

dobrze, ale skąd mam ją przynieść?”. W wersji niemieckiej wszystko jest 

jasne: herauf / rauf oznacza, że butelka jest na dole i trzeba ją przynieść 

na górę. 

 

Zajmijmy się teraz ruchem wewnątrz – zewnątrz. 

Nico robił z rodzicami zakupy. Rodzina wysiada z samochodu i wszystkie 

sprawunki należy zanieść do domu. Nico jest silny, więc deklaruje, że 

wniesie skrzynię do domu: 

draußen → drinnen 
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Ich bringe die Kiste hinein / rein. – Wniosę skrzynię. 

Rodzina jest już w domu i nagle zaczyna padać. Widzi to tata, który 

właśnie gotuje obiad ze świeżych składników i zdaje sobie sprawę, że na 

krzesełkach w ogrodzie są poduszki, które trzeba wnieść do środka: 

 

Kann jemand die Kissen hereinholen / reinholen? Ich bin gerade am 

Kochen. – Może ktoś wnieść poduszki? Ja właśnie gotuję. 

 

Mama Nico stwierdza dodatkowo, że deszcz to świetna okazja, żeby 

wystawić na zewnątrz kilka doniczek, by zafundować roślinom kąpiel w 

letnim deszczu. 

drinnen → draußen 

Nico, lass uns die Blumentöpfe hinausstellen / rausstellen. – Nico, 

chodź wystawimy doniczki na zewnątrz. lub 

Nico, lass uns die Blumentöpfe hinausbringen / rausbringen. . – Nico, 

chodź wyniesiemy doniczki na zewnątrz. 

 

Podsumowując, jeśli ruch jest  

z góry na dół, użyjemy hinunter / herunter / runter; 

z dołu na górę, użyjemy hinauf / herauf / rauf; 

do środka, użyjemy hinein / herein / rein; 

na zewnątrz, użyjemy hinaus / heraus / raus. 

Hin- lub her- użyjemy w zależności od naszej perspektywy lub po prostu 

(najczęściej) r- wraz z pasującym do czynności czasownikiem. 



 

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

 

9
 

 

Istnieje również połączenie herüber / hinüber / rüber. Użyjemy go, jeśli 

ruch odbywa się nad jakąś płaszczyzną, np.: 

Nico geht über die Straße. – Nico przechodzi przez ulicę. 

Nico geht rüber. – Nico przechodzi (na drugą stronę). 

 

Tata Nico ugotował uroczysty obiad i rodzina siedzi przy długim stole. Nico 

chce sobie dosolić zupę, ale sól stoi na przeciwległym krańcu stołu, więc 

Nico prosi siostrę, żeby mu ją podała: 

Gibst du mir Salz rüber? – Podasz mi sól?  

Istnieje również mnóstwo czasowników, które zawierają w sobie hin- lub 

her-, które są dość często używane, choć nie są tak oczywiste jak 

wspomniane wyżej przykłady. Nie zawsze da się też wytłumaczyć 

dokładne pochodzenie hin- oraz her- w niektórych znaczeniach. 

 

• herausfinden – odkryć / znaleźć coś w wyniku poszukiwania 

Wie hast du den Fehler herausgefunden? – Jak udało ci się znaleźć ten 

błąd? 

Die Polizei hat die Ursache des Unglücks herausgefunden. – Policja 

odkryła przyczynę wypadku. 

Ich werde es herausfinden, wer dir das Fahrrad gestohlen hat. 

– Dowiem się kto uradł ci rower. 
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Czasownik herausfinden może mieć jednak dosłowne znaczenie: den 

Weg aus etwas finden – znaleźć drogę na zewnątrz, czyli wydostać się: 

Ich habe mich nur schwer aus dem Einkaufszentrum 

herausgefunden. – Z trudem wydostałam/łem się z centrum handlowego 

(trudno było znaleźć wyjście) 

 

W tym znaczeniu czasownik herausfinden ma oczywiście odpowiednik 

z drugiej perspektywy – hinausfinden: 

 

Entschuldigung, wie finde ich hier wieder hinaus? – Przepraszam, jak 

mogę stąd wyjść/wydostać się? 

 

• jdm hinterherlaufen – dosłownie: biec za kimś, ale również w znaczeniu 

uganiać się za kimś, czasami również naganiać się za czymś 

Wenn du ihn noch erreichen willst, musst du hinterherlaufen. – Jeśli 

chcesz go jeszcze złapać, musisz za nim biec (wyszedł przed chwilą, 

musisz go dogonić). 

 

Er läuft dem Mädchen schon monatelang hinterher. – Już od miesięcy 

ugania się za tą dziewczyną. 

 

Wenn du nur wüsstest, wie lange ich der Bescheinigung 

hinterherlaufen musste… - Gdybyś tylko wiedział/a, ile musiałem/am się 

nalatać za tym zaświadczeniem… 
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• hinzufügen – dodać (dopowiedzieć coś) 

Ich habe nichts hinzuzufügen. – Nie mam nic do dodania. 

Möchten Sie etwas hinzufügen? – Chce Pan/i coś dodać? 

 

• sich einer Sache hingeben – oddać się czemuś 

Erst als Rentnerin konnte sie sich ihren Hobbys völlig hingeben. – 

Dopiero jako emerytka mogła się w pełni oddać swoim hobby.  

 

Warto wspomnieć o samym połączeniu hin und her, ponieważ te słowa 

bardzo często występują właśnie w tej kombinacji – najczęściej 

w negatywnym znaczeniu, gdy podkreślamy, że coś długo trwa, jest 

mozolne. 

Uwaga! Nie mylcie tego z hin und zurück w przypadku kupna biletów na 

przejazd. 

• das Hin und Her – ciągła bieganina / zmiany / zamieszanie 

 

Tut mir leid wegen1 dem ganzen Hin und Her heute. – Przykro mi za to 

całe zamieszanie dzisiaj. 

 

• hin und her gehen / laufen / fahren – biegać wte i wewte  

 
1 przyimek wegen teoretycznie łączy się z Genitivem (dopełniaczem), ale w mowie potocznej najczęściej 
właśnie używany jest z Dativem (celownikiem). 
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Die Frau geht immer hin und her die Straße lang. – Ta pani zawsze 

chodzi wte i wewte po ulicy. 

Anna wartet auf einen wichtigen Brief. Sie geht immer hin und her 

zum Briefkasten. – Anna czeka na ważny list. Ciągle lata wte i wewte do 

skrzynki na listy. 

Wieso fährt er hin und her? – Czemu on tak jeździ wte i wewte? 

 

• hin und her überlegen / nachdenken – zachodzić w głowę / bić się 

z myślami 

 

Ich habe die ganze Zeit hin und her überlegt. – Cały czas biłem się 

z myślami. 

 

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. 


